SUMÁRIO

Papers
P_3_2011 - Análise do fluxo e mapeamento de processos de utilização de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) em um Centro Cirúrgico de um hospital de médio porte no interior de
São Paulo .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
P_4_2011 - Implicações éticas do uso das informações individualizadas em saúde: o “Consentimento Esclarecido” como instrumento de promoção de princípios bioéticos relacionados à Saúde
Suplementar .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
P_11_2011 - “Triando e Acolhendo” no Pronto Atendimento Municipal de Ibiraçu ......................................................................................................................................................................... 11
P_12_2011 - Experiência do Programa Rede de Proteção à Mãe Paulistana (RPMP) com a Retinopatia da Prematuridade (ROP) no Município de São Paulo ........................................................ 13
P_18_2011 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão em Fundação de Assistência Hospitalar: Uma Avaliação à Luz da técnica Focus Group. ..................................................................... 15
P_25_2011 - O Diagnóstico Organizacional ONA no processo de avaliação dos hospitais de Minas Gerais .................................................................................................................................... 21
P_27_2011 - Construção do plano de gerenciamento de risco em farmácia hospitalar ...................................................................................................................................................................... 24
P_28_2011 - Desenvolvimento e Implantação do Score de Disfagia para Atendimento Domiciliar .................................................................................................................................................. 27
P_30_2011 - Referência e Contra Referência: Case ICESP: 1 ano de Central de Regulação ............................................................................................................................................................... 30
P_31_2011 - Avaliação dos Resultados de Programa de Gerenciamento de Risco Institucional na Assistência Domiciliar ............................................................................................................... 33
P_32_2011 - Análise Crítica dos Indicadores: Experiência de Implantação em um Hospital Público................................................................................................................................................. 37
P_34_2011 - Auditoria de Qualidade: Implementação do Instrumento de Auditoria Interna na Melhoria dos Processos em um Hospital Público ........................................................................... 40
P_36_2011 - Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços De Saúde – Um compromisso com a qualidade: O Caso de uma Santa Casa do Interior do Estado de São Paulo ......................... 44
P_37_2011 - Auditoria de Prontuário do Paciente: Um Processo de Aprendizagem e Integração Institucional ................................................................................................................................. 48
P_38_2011 - Gestão por Processos Como Ferramenta da Qualidade em um Hospital-Maternidade Público do Município De São Paulo........................................................................................ 52
P_39_2011 - Podemos estimar a performance de uma UTI pela variação da mortalidade de grupos de pacientes? .......................................................................................................................... 55
P_41_2011 - Implantação de Modelo de Gestão de Qualidade em Programa de Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos ......................................................................................................... 56
P_42_2011 - Hospitais de Ensino no Estado de São Paulo – Seis anos de Acompanhamento ............................................................................................................................................................ 58
P_43_2011 - A Importância da Tecnologia da Informação no Departamento de Logística e Hospitalar: um Estudo de Caso ............................................................................................................ 60
P_51_2011 - Análise das metas internacionais de segurança do paciente: rumo à acreditação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre .......................................................................................... 63
P_53_2011 - Análise do grau de satisfação de usuários de um hospital universitário privado ............................................................................................................................................................ 66
P_54_2011 - Experiência de sucesso na implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulta no Norte de Minas Gerais.................................................................................................. 69
P_56_2011 - Qualidade de Vida No Trabalho – Sentido do Trabalho - Humanização nas Organizações ......................................................................................................................................... 72
P_57_2011 - Saúde de qualidade para todos com enfoque da Jurisprudência ................................................................................................................................................................................... 74
P_58_2011 - O Uso do Conceito Wiki na Área De Saúde .................................................................................................................................................................................................................. 77
P_63_2011 - Análise dos Indicadores Hospitalares e a Gestão dos Hospitais na Bahia ...................................................................................................................................................................... 80
P_64_2011 - Perfil de Pacientes Atendidos por um Grupo Hospitalar de Orientação e Treinamento em Técnica Inalatória ............................................................................................................. 84
P_65_2011 - Análise dos materiais disponibilizados aos usuários de um programa de assistência domiciliar ................................................................................................................................... 86
P_67_2011 - Implementação de Sistema de Qualidade no Centro de Excelência em Prótese e Implante (Cepi) Na FOUSP ............................................................................................................. 88
P_68_2011 - Construção de uma Diretriz Assistencial para a Segurança do Paciente no Transporte Intra-Hospitalar ....................................................................................................................... 91
P_70_2011 - Uso de indicadores para monitoramento da qualidade da assistência, do gerenciamento de risco e de eventos adversos em um Hospital de Recife/PE. ........................................... 94
P_71_2011 - Avaliação de Cultura Organizacional em Gestão de Risco e Segurança na Assistência à Saúde. Estudo Piloto em Hospital da Cidade de São Paulo. ................................................ 96
P_72_2011 - Gestão de Risco em Projetos e Obras Hospitalares ........................................................................................................................................................................................................ 98
P_73_2011 - Treinamento Contínuo de Higienização das Mãos, in loco, realizado por estagiárias de enfermagem no Hospital da Prefeitura de São Paulo. ........................................................ 102
P_75_2011 - Treinamento Contínuo de Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes, in loco, realizado por estagiárias de enfermagem em um Hospital da Prefeitura de São Paulo .............. 103
P_76_2011 - Resultado de Avaliação Antropométrica do Idoso em Assistência Domiciliar ............................................................................................................................................................. 104
P_77_2011 - Princípios e Progressos do Programa Saúde da Família ............................................................................................................................................................................................... 107
P_78_2011 - Qualidade dos Registros de Controles de Enfermagem de um Hospital Universitário ................................................................................................................................................. 109
P_79_2011 - As expectativas da melhoria da qualidade da assistência em Unidades de Terapia Intensiva do Estado de Minas Gerais, no Sistema Único de Saúde, obtidas a partir da capacitação
profissional ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 112
P_80_2011 - Influência da gestão de material médico hospitalar no trabalho de profissionais de hospital público de média complexidade .................................................................................. 114
P_81_2011 - Financiamento e Qualificação dos Gastos Em Saúde no Brasil ................................................................................................................................................................................... 117
P_82_2011 - O uso racional de medicamentos ................................................................................................................................................................................................................................ 119
P_83_2011 - Completitude, responsáveis e fontes de dados utilizadas para obtenção de informações perinatais do SIM e SINASC, no município de São Paulo. ................................................. 122
P_84_2011 - Aumento da Taxa de Ambulatorização de Cirurgias com a Utilização do Protocolo de Critérios de Admissão em Hospital Dia ............................................................................... 125
P_86_2011 - Avaliação de Desempenho dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG como fator de sucesso de resultados em prol dos usuários do SUS. ......... 129
P_87_2011 - Gestão do agendamento de exames em um setor de diagnóstico por imagem: contribuições para melhoria da satisfação do cliente ....................................................................... 131
P_88_2011 - Indicador Assistencial da Fisioterapia e suas melhorias ............................................................................................................................................................................................... 134
P_89_2011 - Experiência de Utilização do Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e do Painel de Bordo como Instrumentos de Gestão num Hospital Público
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 137
P_91_2011 - Mapeamento de curvas de isoexposição, em área que usam equipamentos radiológicos móveis convencionais, como base para elaboração de estratégias de proteção radiológica
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 139
P_92_2011 - Farmácia Clinica em Assistência Domiciliar ................................................................................................................................................................................................................ 143
P_93_2011 - Implantação de Remuneração por Desempenho do Corpo Clínico em Empresa de Assistência Domiciliar ............................................................................................................... 144
P_94_2011 - A importância da Santa Casa de Suzano na redução da mortalidade infantil municipal ............................................................................................................................................. 147
P_95_2011 - Análise de Erros de Medicação Ocorridos em um Hospital Privado da Serra Gaúcha ................................................................................................................................................ 150
P_97_2011 - Análise de um Programa de Assistência Domiciliar de um hospital de ensino sob a ótica de cuidadores ................................................................................................................... 152
P_98_2011 - Análise do sistema de distribuição de medicamentos de um hospital público: propostas para melhoria da eficiência institucional ........................................................................... 154
P_99_2011 - Diretriz Assistencial para a Segurança do Paciente com Fratura de Femur .................................................................................................................................................................. 157
P_100_2011- Estudo sobre o Aumento do Atendimento a Pacientes Com Indicação de Cirurgias Ginecológicas em um Hospital Público Municipal Respeitando os Princípios Básicos do SUS
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 159
P_101_2011 - O Protocolo Institucional de Manipulação Mínima no Recém-Nascido Pré-Termo de Muito Baixo Peso e seu Impacto no Indicador Assistencial da Fisioterapia. ........................ 161
P_102_2011 - Efeitos da Intervenção no Processo de Terapia Nutricional ....................................................................................................................................................................................... 164
P_103_2011 - Avaliação das condições de saúde e nutricional do profissional que atua em hospital público ................................................................................................................................ 166
P_105_2011 - Acreditação Hospitalar: A Comunicação como Ferramenta de Viabilização de Processos e Segurança do Paciente ............................................................................................... 169
P_106_2011 - Un Sistema de Acreditación de Calidad como Camino de Mejora Continua: Modelo de los Institutos de Investigación Sanitaria en España .......................................................... 172
P_107_2011 - Avaliação Quantitativa da Disponibilidade de Informações sobre Dispositivos Implantáveis Ortopédicos .............................................................................................................. 175
P_109_2011 - Segurança do Paciente Em Hemotransfusão: Proposta de Sistematização e Estratégias do Processo ......................................................................................................................... 177
P_110_2011 - Custo de Educação Continuada para Equipe De Enfermagem de um Hospital Universitário Público ....................................................................................................................... 181
P_111_2011 - Necessidades de cuidados de enfermagem segundo o Nursing Activities Score (NAS) de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva ................................................. 183
P_112_2011 - Otimização de custos e inovação no layout do carro de emergência: segurança e qualidade. ................................................................................................................................ 185

QUALIHOSP 2011 » 1

SUMÁRIO

P_119_2011 - Eventos Adversos em Pacientes Cirúrgicos: Percepções da Equipe De Enfermagem ................................................................................................................................................. 187
P_119_2011 - Eventos Adversos em Pacientes Cirúrgicos: Percepções da Equipe De Enfermagem ................................................................................................................................................. 190
P_123_2011 - Pacto de Saúde e Cidadania ...................................................................................................................................................................................................................................... 193
P_124_2011 - Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno nas maternidades da Rede de Proteção à Mãe Paulistana .................................................................................................................... 197
P_125_2011 - Engajamento das Partes Interessadas nos Serviços Público de Saúde ........................................................................................................................................................................ 198
P_126_2011 - O impacto da educação permanente nos resultados assistenciais em uma empresa de assistência domiciliar ......................................................................................................... 201
P_127_2011 - Segurança do paciente no agendamento cirúrgico .................................................................................................................................................................................................... 205
P_128_2011 - Análise da intubação gástrica de usuários em um Programa de Assistência Domiciliar de um Hospital Universitário ............................................................................................. 207
P_129_2011 - Modelos de Qualidade nos Hospitais Paulistas: Visão dos Gestores.......................................................................................................................................................................... 211
P_133_2011 - Comparação de Dosagens de Nível Sérico de Vancomicina Referência e Similar .................................................................................................................................................... 214
P_135_2011 - Rede Hospitalar Colhe Indicadores Gerenciais e Pratica Benchmarking em suas Quarenta Unidades ..................................................................................................................... 216
P_137_2011 - Sistema de suporte a decisão baseado na lógica difusa para estabelecimento do nível de prioridade do agendamento de exame de endoscopia digestiva alta em caráter
ambulatorial ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 220
P_139_2011- Efeitos do gerenciamento em um Serviço de Endoscopia, com a finalidade de aprimorar informações, adequar rotinas, buscando a redução do número de requisições
inapropriadas, absenteísmo e exames sem achados endoscópicos relevantes .................................................................................................................................................................................. 224
P_140_2011 - Rede hospitalar em São Paulo – Brasil: mapear para regular ..................................................................................................................................................................................... 226
P_141_2011 - A utilização da avaliação da aderência como ferramenta de gestão do tratamento das pessoas com doença falciforme ......................................................................................... 230
P_142_2011 - Resultados Organizacionais Alcançados Durante Cinco Anos de Acreditação no Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro ......................................................................... 232
P_143_2011 - Análise do sucesso e insucesso da ventilação não invasiva em casos de insuficiência respiratória do serviço de urgência ...................................................................................... 234
P_145_2011 - Viabilidade Econômica-Financeira e Custo Efetividade da Adoção Do PET-CT (Tomografia Computadorizada Por Emissão De Pósitrons) para Tratamento do Câncer. ............... 236
P_146_2011 - Metodologia de Avaliação de Incorporação Tecnológica em Radiologia por um Hospital Público Terciário ........................................................................................................... 240
P_147_2011 - Comunicação Virtual: “Rompendo as barreiras da comunicação com o paciente” .................................................................................................................................................. 243
P_148_2011 - Importância da Intervenção Farmacêutica na Terapia Medicamentosa de Pacientes internados em Terapia Intensiva ............................................................................................. 248
P_150_2011 - Otimização do Faturamento Hopitalar: aplicação da ferramenta lean ...................................................................................................................................................................... 249
P_151_2010 - Medidas Implantadas no Hospital Regional de Cotia Visando a Segurança do Paciente Cirúrgico ........................................................................................................................... 252
P_152_2011 - Avaliação de Programa para o Paciente Portador de Diabetes Mellitus..................................................................................................................................................................... 255
P_153_2011 - Atenção Farmacêutica: da Reconciliação Medicamentosa à Orientação de Alta ...................................................................................................................................................... 257
P_155_2011 - O Selo SINASC como estratégia de melhoria da qualidade das informações sobre nascidos vivos ........................................................................................................................... 259
P_157_2011 - Programa de Gerenciamento de Doenças – Transtornos Graves do Humor e Esquizofrenia de uma Operadora de Planos de Saúde de Belo Horizonte: Resultados Iniciais na
Utilização dos Serviços de Saúde ...................................................................................................................................................................................................................................................... 261
P_158_2011 - Avaliação do Serviço de Enfermagem Hospitalar com Foco em Critérios de Processo.............................................................................................................................................. 263
P_159_2011 - Conhecimento de Enfermeiros sobre Ferramentas da Qualidade e sua Aplicação .................................................................................................................................................... 265
P_160_2011 - Avaliação de postos de coleta laboratorial de unidades de atenção primária da Secretaria Municipal da Saúde ..................................................................................................... 268
P_161_2011 - Gerenciamento e uso de medicamentos – Análise da Avaliação Diagnóstica da Acreditação Internacional no Hospital de Clínicas de Porto Alegre............................................. 270
P_162_2011 - Qualidade da assistência de enfermagem em medicina diagnóstica na percepção da equipe de enfermagem de uma instituição privada ............................................................. 272
P_164_2011 - Construção de instrumento para avaliar atitudes dos enfermeiros frente à humanização das condições de trabalho: identificação dos fatores ....................................................... 275
P_165_2011 - A Aplicação da Acreditação Hospitalar aos Hospitais do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais de Minas Gerais – PRO-HOSP ............................ 277
P_166_2011 - Qualidade, Segurança e Alta Disponibilidade do Prontuário Eletrônico Do Paciente ............................................................................................................................................... 281
P_167_2011 - Análise do Aumento dos Índices de Tratamentos Quimioterápicos Realizados em um Hospital Sentinela do Estado do Ceará ............................................................................... 282
P_168_2011 - Qualidade em Terapia Intensiva em Busca Da Excelência ........................................................................................................................................................................................ 284
P_169_2011 - Programa de Melhoria Rápida da Qualidade no Hospital Infantil Menino Jesus ....................................................................................................................................................... 286
P_170_2011 - Aprimoramento da Assistencia Baseado no Diagnostico de Enfermagem em Terapia Intensiva ................................................................................................................................ 289
P_171_2011 - A Qualidade de Vida do Trabalhador de Enfermagem de um Hospital Estadual ....................................................................................................................................................... 291
P_172_2011 - Análise da oferta e segurança em um serviço de dispensação de medicamentos de alto custo................................................................................................................................. 294
P_173_2011 - Farmacovigilância: 4 Anos de Experiência em um Hospital-Sentinela da Rede Pública Estadual do Ceará .............................................................................................................. 297
P_174_2011 - Programa de Capacitação de Profissionais de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Sistema Único de Saúde ........................................................................... 298
P_175_2011 - Análise dos Indicadores de Enfermagem de Extubação Acidental da UTI Adulto de um Hospital Universitário da Cidade de São Paulo ................................................................ 301
P_176_2011 - Mapeamento e reestruturação dos processos do setor de internação em um hospital público .................................................................................................................................. 303
P_177_2011 - Incorporação de tecnologias em Farmácia Hospitalar: um estudo para centralização .............................................................................................................................................. 305
P_178_2011 - Acreditação Internacional em Hospital Universitário: Análise dos Resultados da Modalidade Educação de Paciente d Familiares ......................................................................... 309
P_179_2011 - Análise dos processos de trabalho da farmácia e almoxarifado de um Pronto-Socorro do município de São Paulo ................................................................................................. 312
P_180_2011 - Desafio de uma nova maternidade ............................................................................................................................................................................................................................ 315
P_181_2011 - Rede InovarH – Mecanismo de Difusão do Conhecimento ....................................................................................................................................................................................... 316
P_182_2011 - Utilização de indicadores assistenciais para a tomada de decisões estratégicas em hospitais privados no Município de São Paulo ....................................................................... 319
P_183_2011 - Organização do processo de trabalho: competências e atribuições do Serviço Social nas Unidades de Saúde ........................................................................................................ 321
P_184_2011 - Pacientes maiores de 18 anos em Hospital Pediátrico Público Terciário: uma avaliação do impacto nos serviços .................................................................................................. 323
P_185_2011 - Fluxo do cliente no Ambulatório de Gastrocirurgia ....................................................................................................................................................................................................... 326
P_186_2011 - Gerenciamento do risco nos hospitais socialmente necessários de Minas Gerais..................................................................................................................................................... 328
P_187_2011 - Análise do edital de compras de medicamentos: garantia da qualidade e segurança................................................................................................................................................ 329
P_188_2011 - Sistema de Gerenciamento dos Custos Hospitalares (SIGH – Custos): um caso de sucesso em hospitais da maior rede hospitalar pública do Brasil............................................... 331
P_189_2011 - Cultura de segurança como melhoria do sistema de gestão: estudo exploratório em empresa com sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho modelo OHSAS 18001 . 335
P_190_2011 - Comunicação Interna Organizacional – um desafio constante na Gestão Hospitalar ............................................................................................................................................... 348
P_191_2011 - Estudo dos custos de UTI: o uso da meta-informação custos na maior rede Hospitalar pública da América Latina .................................................................................................. 353
P_192_2011 - Divergência entre produção e faturamento de exames de ressonância magnética em um hospital público terciário: uma análise do fluxo de informação. ................................... 356
P_193_2011 - Programa 5S em unidades de saúde: a importância do planejamento para alcançar a qualidade............................................................................................................................. 359
P_194_2011 - Uso de Casos, Crônicas e Notícias Como Ferramenta para Desenvolvimento de Recursos Humanos ...................................................................................................................... 361
P_195_2011 - Observatórios de Custos em Saúde – O uso da meta-informação de custos em saúde como subsidio a qualidade do setor saúde .......................................................................... 364
P_196_2011 - Implantação X Redução: Impacto nos custos através da centralização dos materiais de curativos ........................................................................................................................... 367
P_197_2011 - Concomitância de Diferentes Modelos de Acreditação numa Mesma Instituição ..................................................................................................................................................... 369
P_199_2011 - Processo de segurança do paciente - Comunicação entre equipes ............................................................................................................................................................................ 371
P_200_2011 - “Preparo e administração de medicação a beira leito – uma prática de cuidado segura” ......................................................................................................................................... 372
P_201_2011 - Educando o Paciente Portador de Doença Falciforme no Manejo da Dor Através do Autocuidado ......................................................................................................................... 374
P_202_2011 - Gestão da Informação num Hospital em Processo de Acreditação Canadense ......................................................................................................................................................... 375
P_203_2011 - Gestão de Indicadores de Qualidade e Segurança: Modelo Analítico de “Performance” da UTI Neonatal .............................................................................................................. 379
P_204_2011 - Atenção Integral ao Paciente Suicida – Modelo de Interface entre o Hospital Regional e a Rede Referenciada ....................................................................................................... 383
P_205_2011 - Programa de Devolução Espontânea de Medicamentos ............................................................................................................................................................................................ 384

QUALIHOSP 2011 » 2

SUMÁRIO

P_206_2011 - Programa de Redução da Média de Permanência Hospitalar na Santa Casa de Montes Claros-MG ......................................................................................................................... 387
P_207_2011 - Auditoria de Enfermagem na Busca da Acessibilidade entre o Custo e a Excelencia da Qualidade: Uma Revisão Integrativa ................................................................................. 390
P_208_2011 - Monitoramento Telefônico de Mulheres no Ciclo Gravídico-Puerperal em um Plano de Saúde Localizado na Cidade de São Paulo ..................................................................... 393
P_209_2011 - Avaliação dos Indicadores de Governo, Liderança e Direção do HCPA sob as diretrizes da Joint Comission International ..................................................................................... 396
P_210_2011 - Protocolo institucional para prevenção da infecção de corrente sanguínea associada ao cateter venoso central em unidade de terapia intensiva ................................................. 398
P_211_2011 - Análise da demanda por transporte de pacientes em um hospital de cuidados intermediários, como base para a organização de padrões de trabalho e estruturação de uma
Central de Transportes....................................................................................................................................................................................................................................................................... 399
P_212_2011 - Revisão da metodologia aplicada à redação de procedimentos assistenciais com foco na segurança do paciente, colaborador ............................................................................. 403
P_213_2011 - Erros de Medicação: uma revisão bibliográfica para construção da diretriz assistencial ........................................................................................................................................... 405
P_214_2011 - Avaliação de Pacientes em Hospital-Escola Terciário ................................................................................................................................................................................................ 410
P_216_2011 - Aspectos da Qualidade e Recuperação de Serviços na Saúde: Um Enfoque nos Serviços Odontológicos ................................................................................................................ 413
P_218_2011 - Análise de Indicadores em Saúde: a Experiência dos Centros Viva Vida de Referência Secundária.......................................................................................................................... 417
P_220_2011 - MetodologIa transdisciplinar aplicada no desenvolvimento de gestores da área de saúde. ....................................................................................................................................... 421
P_221_2011 - Avaliação das Práticas de Controle do Diabetes Mellitus no Município de São Paulo como Condição Traçadora da Qualidade da Atenção. ........................................................ 422

QUALIHOSP 2011 » 3

SUMÁRIO

Relatos de Experiência
RE_3_2011 - Avaliação do Perfil Ocupacional dos Colaboradores de uma Unidade de Produção de Refeições do RJ. .................................................................................................................. 425
RE_4_2011 - Endomarketing como ferramenta para ampliação do uso do Prontuário Eletrônico Relato de experiência................................................................................................................. 425
RE_6_2011 - Melhoria do Processo de Segregação, Distribuição e Recolhimento de Prontuários Ambulatoriais ............................................................................................................................ 425
RE_9_2011 - Tuberculose: uma proposta para busca ativa de casos suspeitos ................................................................................................................................................................................. 426
RE_10_2011 - Utilização da ferramenta “Business Intelligence” para monitoramento do protocolo de profilaxia de tromboembolismo venoso ........................................................................... 426
RE_11_2011 - Integração da Central de Emergências ao Acionamento do Código Azul.................................................................................................................................................................. 427
RE_12_2011 - Software Netpage e melhoria da mensagem enviada em situações de Código Azul ................................................................................................................................................. 427
RE_13_2011 - Avaliação do Perfil Ocupacional dos Colaboradores de uma Unidade de Produção de Refeições do RJ. ................................................................................................................ 428
RE_14_2011 - Evidenciando a Atuação da Comissão de Óbitos do Hospital Universitário Clemente de Faria Através de Indicadores de Estrutura ....................................................................... 428
RE_15_2011 - Envelhecimento – Perspectivas e Concepções. O Caso do Centro de Referência em a Assistência à Saúde do Idoso Eny Faria de Oliveira .......................................................... 428
RE_19_2011 - Exposições de Idéias Inovadoras - todos podem participar........................................................................................................................................................................................ 429
RE_21_2011 - Exposições como ferramenta para melhoria da qualidade e segurança. ................................................................................................................................................................... 429
RE_22_2011 - Quimioterapia Segura – Uma Interação Multidisciplinar. ......................................................................................................................................................................................... 430
RE_24_2011 - Protocolo de redução da taxa de bacteremia relacionada a cateter venoso central .................................................................................................................................................. 430
RE_26_2011 - Resultados Após a Implantação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente .............................................................................................................................................. 431
RE_27_2011 - Atendimento Multidisciplinar Ambulatorial para Pacientes com Demência em um Hospital Privado ...................................................................................................................... 431
RE_28_2011 - Projeto Cuidar na Visão Transdisciplinar: Relato de Experiência .............................................................................................................................................................................. 432
RE_29_2011 - Questionário anônimo como metodologia de busca de causas de erros e quase erros de medicação em Hospital Escola ...................................................................................... 432
RE_30_2011 - Boletim colaborativo interdisciplinar sobre políticas e uso racional de medicamentos............................................................................................................................................. 432
RE_32_2011 - Simulado de Emergência no Papel ............................................................................................................................................................................................................................ 433
RE_33_2011 - Treinamento Institucional: Projeto Recertificação Internacional ............................................................................................................................................................................... 433
RE_34_2011 - Relato De Sucesso Da Desospitalização Do Idoso Para Home Care ......................................................................................................................................................................... 434
RE_36_2011 - Checagem de Segurança Pré-Operatória como Metodologia para Diminuir os Riscos Assistenciais ........................................................................................................................ 434
RE_43_2011 - Alta Hospitalar Segura: Apoio a Desospitalização do Paciente Idoso de Longa permanência .................................................................................................................................. 435
RE_46_2011 - Impacto da instalação de Centros de Especialidades Odontológicas na oferta de Procedimentos de Média Complexidade pela Rede Estadual de Assistência. ............................. 435
RE_47_2011 - Hospital Regional: do planejamento à inauguração - Desafios e lições aprendidas. ................................................................................................................................................. 436
RE_48_2011 - PAV: Um desafio que só pode ser vencido através da melhoria contínua ................................................................................................................................................................. 436
RE_49_2011 - Escala de Complexidade Clínica como Estratégia de Melhoria da Qualidade de Gestão da Fisioterapia em Hospital Pediátrico. ........................................................................... 437
RE_50_2011 - Implantação da ferramenta FMEA como matriz do mapeamento de riscos no Hospital Estadual Vila Alpina: relato de experiência ....................................................................... 437
RE_52_2011 - Indicadores Assistenciais – Quase-falhas em dietas por via oral ............................................................................................................................................................................... 438
RE_53_2011 - Qualidade e Segurança – Plataforma de mensagens informatizada: otimização do trabalho da nutricionista e segurança para o paciente ............................................................. 439
RE_54_2011 - Informatização dos Mapas de Alimentação do Setor de Nutrição Clínica ................................................................................................................................................................. 440
RE_55_2011 - Gripe Influenza A H1N1 impactando as taxas de mortalidade materna na cidade de São Paulo em 2009. ............................................................................................................. 440
Re_57_2011 - Implantação da Checagem de Segurança nos Procedimentos Invasivos ................................................................................................................................................................... 441
RE_58_2011 - Avaliação Sistematizada da Dor e Ações Educativas como um Instrumento para a Qualidade da Assistencia Prestada ao Doente com Dor .......................................................... 441
RE_59_2011 - Identificação do Paciente como Estratégia Prioritária na Garantia da Segurança do Paciente no Hospital Estadual Sumaré .................................................................................... 441
RE_60_2011 - Incentivo as Notificações de Tecnovigilância como Mecanismo de Segurança na Utilização de Materiais Médico Hospitalares no Hospital Estadual Sumaré ............................. 442
RE_61_2011- A Disseminação da Cultura de Segurança em um Hospital Público .......................................................................................................................................................................... 443
RE_64_2011 - Metodologia para avaliação da evolução terapêutica no Centro de Reabilitação para pessoas com deficiência física da AACD. ........................................................................... 443
RE_71_2011 - Vacinação Contra H1N1 no Hospital – Uma Estratégia Bem-Sucedida .................................................................................................................................................................... 444
RE_72_2011 - Reconciliação Medicamentosa em Pacientes Cirúrgicos ........................................................................................................................................................................................... 444
RE_74_2011 - Uso da ferramenta eletrônica na comunicação multidisciplinar: A experiência de implantação simultânea (big-bang) do prontuário eletrônico, prescrição eletrônica e checagem
eletrônica da prescrição num hospital filantrópico de São Paulo. .................................................................................................................................................................................................... 445
RE_74_2011 - Implantação do Protocolo de Prevenção e Manejo de Quedas de Pacientes: Um Relato De Experiência ................................................................................................................ 445
RE_75_2011 - Uso Seguro de Medicamentos com Aparências e Sons Semelhantes ........................................................................................................................................................................ 446
RE_77_2011 - Indicadores de Qualidade Assistencial (IQA) em Cirurgia de Revascularização miocárdica (CRM) ........................................................................................................................ 446
RE_78_2011 - Proyecto Científico Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) – España .................................................................................................................... 447
RE_79_2011 - 12 de Años de Planes de Calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (España) ....................................................................................................................................... 447
RE_80_2011 - Grupo de Orientação e Treinamento em Técnica Inalatória: Um Relato de Experiência .......................................................................................................................................... 448
RE_82_2011 - Análise crítica dos eventos sentinela do Laboratório de Análises Clínicas de um Hospital Universitário: um relato de experiência pelo Serviço da Qualidade ............................ 448
RE_83_2011 - O Enfermeiro no Gerenciamento do Cuidado ........................................................................................................................................................................................................... 449
RE_84_2011 - Segurança do Paciente: Implantação de Medidas para uma Assistência de Qualidade ............................................................................................................................................ 449
RE_86_2011 - Gerenciamento de Projetos Aplicado à Segurança do Paciente ................................................................................................................................................................................ 450
RE_92_2011 - Percepção da Equipe Profissional para Aderência do Paciente HIV Positivo Ação de Acolhimento. Uma questão de Comunicação...................................................................... 450
RE_93_2011 - Projeto Psiquiatria Para Uma Vida Melhor ................................................................................................................................................................................................................ 450
RE_94_2011 - Corporativo de Farmácia como Modelo de Gestão para Padronização de Processos Farmacêuticos dentro de uma O.S.S ..................................................................................... 451
RE_95_2011 - Implementação de modelos de evolução dos pacientes por profissionais ................................................................................................................................................................ 451
RE_96_2011 - Acompanhamento de Adesão a Protocolos de Prevenção de Complicações Infecciosas.......................................................................................................................................... 452
RE_97_2011 - Auditoria de Enfermagem - A implementação de uma nova prescrição ................................................................................................................................................................... 452
RE_98_2011 - Metodologia tracer com foco na atenção Domiciliar ................................................................................................................................................................................................ 453
RE_99_2011 - Farmacêutico Clínico ................................................................................................................................................................................................................................................ 453
RE_100_2011 - Implantação de um Programa de Capacitação em Cateter Venoso Central Totalmente Implantável (Port-a-cath) para Enfermeiros em um Hospital de Oncologia Pediátrica .... 454
RE_101_2011 - Promovendo Educação, Lazer e Cultura no Ambiente Assistencial ......................................................................................................................................................................... 454
RE_102_2011 - As Evidências Científicas como Instrumento para Tomada de Decisões Gerenciais: Perspectivas e Desafios......................................................................................................... 455
RE_103_2011 - Implantação do Sistema de Notificação de Não Conformidade (NNC) online ........................................................................................................................................................ 455
RE_104_2011 - PIDI - Programa de Investigação Diagnóstica do Idoso .......................................................................................................................................................................................... 456
RE_106_2011 - Consolidando processos de comunicação na rotina de um hospital público ......................................................................................................................................................... 456
RE_108_2011 - Adequação do tamanho do manguito do aparelho de pressão arterial não invasivo na Clínica Médico Cirúrgica (CMC) .................................................................................... 456
RE_109_2011 - Implantação do Protocolo de Prevenção de Infecção do Sitio Cirúrgico na Visão Transdisciplinar: Relato de Experiência .................................................................................. 457
RE_110_2011 - Índice de Perda de Sonda Nasogastroenteral oara Aporte Nutricional Pré e Pós Mudança da Fixação da Sonda .................................................................................................. 457
RE_113_2011 - Implantação do Protocolo de Prevenção de Extubação .......................................................................................................................................................................................... 458
RE_115_2011 - Um Relato de Experiência: Inovando o Cuidado..................................................................................................................................................................................................... 458
RE_116_2011 - Proposta de Aplicabilidade do Modelo Calgary Durante a Hospitalização do Recém-Nascido na Unidade de Terapia Intensiva NE ................................................................... 459

QUALIHOSP 2011 » 4

SUMÁRIO

RE_118_2011 - Ambiente Virtual de Aprendizagem ......................................................................................................................................................................................................................... 459
RE_119_2011 - Indicador de Flebite: Gerenciamento, Aprendizado e Desafios ............................................................................................................................................................................... 459
RE_120_2011 - Relato de Experiência: Elaboração e Aplicação do Projeto “Acompanhante Bem –Vindo ao Nosso Centro Cirúrgico”, realizado em um Hospital Municipal Infantil ................. 460
RE_121_2011 - Relato de Experiência: Elaboração e Aplicação do Projeto “Melhorar o controle das solicitações de Serviço de Moto boy’’. ............................................................................ 461
RE_122_2011 - Relato de experiência: Implantação da Comissão de Segurança do Paciente’’ .................................................................................................................................................... 461
RE_123_2011 - Utilização de Indicadores de Desempenho nas Farmácias em Instituições de Saúde Gerenciadas por uma Organização Social de Saúde ........................................................... 462
RE_124_2011 - Relato de experiência de implementação de notificação de eventos adversos e o impacto na segurança e qualidade da assistência a saúde....................................................... 462
RE_125_2011 - CASE- Gestão Integrada com Vigilância em Saúde gerando mais saúde a todos ..................................................................................................................................................... 463
RE_127_2011 - Relato de Experiência: Elaboração e Aplicação do Instrumento de Sistematização da Assistência de Enfermagem Ambulatorial em Diabetes (SAE-AD) em um Hospital Pediátrico
Municipal .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 463
RE_128_2011 - Indicadores Hospitalares: Análise de Concordância ................................................................................................................................................................................................ 464
RE_130_2011 - Garantindo a Qualidade e a Segurança no Processo de Isolamento para Doenças Infecciosas .............................................................................................................................. 464
RE_133_2011 - Avaliação de Conhecimento dos Treinamentos da Equipe de Copa ........................................................................................................................................................................ 465
RE_134_2011 - Impacto de implantação de protocolo prospectivo para detecção precoce de pacientes com sepse em hospital público ...................................................................................... 465
Re_135_2011 - Melhorias de Processos após Implantação de um Setor de Orientação e Convocação de Pacientes em Serviço de Imagem em Instituição Pública de Saúde.............................. 466
RE_136_2011 - Atendimento Multiprofissional aos Pacientes Internados no Pronto Atendimento ................................................................................................................................................... 466
RE_137_2011 - Central de Laudos proporciona qualidade em Diagnostico por Imagem com agilidade e segurança na Saúde Pública ......................................................................................... 467
RE_138_2011 - Treinamento Admissional e Acompanhamento do Desenvolvimento de Profissionais Assistenciais de Nível Superior (Nutricionistas, Fisioterapeutas, Farmacêuticos e
Enfermeiros)....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 467
RE_139_2011 - Relato de Experiência: Legionella, doença do legionário, risco sanitário, hospitais, pneumonia. ........................................................................................................................... 468
RE_140_2011 - Estratégias de atuação proativa nas questões regulatórias: a experiência do Núcleo de Assuntos Regulatórios de uma Operadora de Saúde na melhoria da qualidade rumo a
acreditação ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 468
RE_141_2011 - Brincar é coisa séria na saúde pública do município de São Paulo ......................................................................................................................................................................... 469
RE_146_2011 - Implantação do Sistema IMPAX para encaminhamento de laudos e orientações nutricionais aos clientes do Check-up ....................................................................................... 469
RE_147_2011 - Registros Corretos de Conferência de Entrega de Dietas Enterais e Suplementos Orais ........................................................................................................................................... 470
RE_148_2011 - Implantação do Serviço de Vigilância de Riscos Hospitalares em um Hospital Público na Zona Leste de São Paulo – Relato de experiência....................................................... 470
RE_149_2011 - Qualidade Assistencial no currículo médico: plantando uma semente em terra fértil ............................................................................................................................................. 471
RE_150_2011 - Boas práticas como fator de sucesso na implantação e uso de um sistema de Prontuário Eletrônico ...................................................................................................................... 471
RE_151_2011 - A Utilização das Mídias Digitais como Instrumentos de Disseminação e Implementação de um Programa de Segurança em Saúde .................................................................... 471
RE_152_2011 - Indicadores Assistenciais na Amamentação ............................................................................................................................................................................................................. 472
RE_154_2011 - Implantação da gestão visual de Indicadores em um hospital privado localizado na cidade de São Paulo ............................................................................................................ 472
RE_155_2011 - Relato de Experiência: Classificação de Risco como instrumento de acompanhamento da periodicidade de consultas de enfermagem em um Centro de Saúde do Estado de São
Paulo gerenciado por uma Organização Social ................................................................................................................................................................................................................................ 473
RE_156_2011 - Aplicação do “Check List – Procedimento Seguro” em uma unidade de diagnóstico por imagem ......................................................................................................................... 473
RE_157_2011 - Indicador de qualidade assistencial de enfermagem em tomografia computadorizada ........................................................................................................................................... 474
RE_158_2011 - Enfermeiro Clínico Assistencial: gestão da assistência de enfermagem.................................................................................................................................................................... 474
RE_159_2011 - Indicador assistencial de punção venosa sem êxito em tomografia computadorizada ............................................................................................................................................ 475
RE_160_2011 - Resultados da implantação de bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica em UTI de um hospital da rede pública da cidade de São Paulo ................................... 475
RE_162_2011 - Implantação das Práticas Organizacionais Requeridas do Método de Acreditação Canadense no Hospital Estadual De Diadema ....................................................................... 476
RE_163_2011 - Relato de Experiência: Controle da evasão de roupas hospitalares em Hospital Municipal Infantil ........................................................................................................................ 476
RE_164_2011 - Segurança do paciente no uso de medicamentos e dietas mantidos sob refrigeração ............................................................................................................................................. 477
RE_166_2011 - Gestão à vista: exposição e análise de informações com base na Gestão do Conhecimento .................................................................................................................................. 478
RE_167_2011 - Ferramenta para Identificar Intercorrência Clínica a Distância ................................................................................................................................................................................ 478
RE_168_2011 - Implantação do Protocolo Institucional para Profilaxia Antimicrobiana em Cirurgias ............................................................................................................................................. 479
RE_170_2011 - Implantação de Checklist na UTI Pediátrica para Promoção da Segurança do Paciente – Relato de Experiência ................................................................................................... 479
RE_171_2011 - Contratualização de Resultados: uma Estratégia de Gestão que favorece a Qualidade e a Segurança nos Serviços de Saúde Pública ................................................................... 480
RE_174_2011 - Gerenciamento e Vigilância de Risco para Redução dos Erros de Medicação na Clínica Médico Cirúrgica (CMC) ............................................................................................... 480
RE_175_2011 - Melhoria na Qualidade da Assistência Hospitalar - inovahosp ................................................................................................................................................................................ 481
RE_176_2011 - Uso de Checklist como Ferramenta Adicional na Redução de Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central ................................................................... 481
RE_177_2011 - O Processo de Enfermagem como Caminho para Melhoria da Qualidade na Assistência ...................................................................................................................................... 482
RE_178_2011 - Gestão Matricial – Uma Proposta de Comunicação Efetiva para Equipes Multiprofissionais e Multidisciplinares ................................................................................................... 482
RE_179_2011 - Segurança do Paciente no Centro de Diagnóstico ................................................................................................................................................................................................... 483
RE_180_2011 - Informatização das planilhas dos indicadores e reestruturação do processo de coleta de dados e análise dos resultados em uma unidade ambulatorial sob gestão da Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM ..................................................................................................................................................................................................................... 484
RE_181_2011 - Comissão de Revisão de Prontuários: do papel para a ação! ................................................................................................................................................................................... 484
RE_182_2011 - Impacto de um Programa Educacional na Adesão à Higiene das Mãos entre Profissionais da Área da Saúde de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica .......................... 485
RE_183_2011 - Implantação e seguimento de protocolo de trombólise em pacientes com Acidente Vascular Isquêmico em um hospital público – SUS ............................................................. 485
RE_184_2011 - Infecção de Sítio Cirúrgico: Estudo Prospectivo de 1949 Cirurgias de Correção de Cardiopatia Congênita Adriana Maria da Silva, Priscila F Silva, Evandro Penteado Villar Felix,
Pedro A Mathiasi ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 486
RE_185_2011 - O Impacto da Educaçào Médica Continuada na Qualidade do Atendimento do Pronto Socorro de um Hospital Público com Parceria Privada .................................................. 486
RE_186_2011 - Banco de Dados e Indicadores de Qualidade como Ferramentas na Gestão de UTI............................................................................................................................................... 487
RE_187_2011 - Análise dos registros de enfermagem relacionados à úlcera por pressão em um hospital universitário .................................................................................................................. 487
RE_188_2011 - Gerenciamento de Riscos na Hemoterapia .............................................................................................................................................................................................................. 487
RE_189_2011 - Gestão de Risco em equipamentos médicos e o Serviço de Enfermagem................................................................................................................................................................ 488
RE_190_2011 - Reconciliação Medicamentosa ................................................................................................................................................................................................................................ 488
RE_191_2011 - Implementação de uma Central de Informação sobre Medicamentos (CIM) e a Descentralização deste Serviço nas Unidades Afiliadas .............................................................. 489
RE_192_2011 - Experiência de Medicação Assistida aos Usuários do Serviço de Saúde Mental, ão Hospitalizados, de Acordo com o Modelo de Assistência dos Centros de Atenção Psicossocial
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 489
RE_193_2011 - Implementação de uma Comissão Técnica de Qualificação de Fornecedores em uma Organização Social se Saúde ........................................................................................... 490

QUALIHOSP 2011 » 5

SUMÁRIO

QUALIHOSP 2011 » 6

PAPERS

Qualidade e Segurança

P_3_2011 - Análise do fluxo e mapeamento de processos de utilização de Órteses, Próteses e
Materiais Especiais (OPME) em um Centro Cirúrgico de um hospital de médio porte no interior de
São Paulo
Juliana Nogueira Franco Buani, Maria D'Innocenzo

Resumo: Para conhecer uma organização é necessário compreender os seus fluxos de trabalho, e para melhor avaliação, análise e melhoria contínua desses processos, os mesmos devem ser
mapeados de forma clara e concisa. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, realizada em seis etapas, e que possibilitou a identificação rápida in loco de pontos críticos que
necessitavam ser revisados, mas que estavam encobertos, por fazerem parte da rotina. Permitiu também localizar oportunidades de melhoria em menor tempo e com maior qualidade, o que
corrobora para uma redução de custo, por facilitar a identificação de fontes de desperdício.
Palavras Chave: Administração de materiais no hospital; controle da qualidade; enfermagem; fluxo de trabalho.

Introdução
Um hospital é uma unidade econômica que possui vida própria e difere das outras empresas porque seu objetivo ou produto básico é a manutenção ou o
restabelecimento da saúde do paciente(1).
Para conhecer uma organização é necessário compreender os seus fluxos de trabalho(2). Tradicionalmente, as empresas ignoram seus processos, mas elas tem muito a
ganhar ao se dedicarem a conhecê-los melhor(3).
A identificação e a análise de processos levam ao melhor entendimento de como funciona a organização(4).
Processos podem ser definidos por um conjunto de atividades preestabelecidas que, executadas numa seqüência determinada, vão conduzir a um resultado esperado
que assegure o atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas(5). Todos os processos necessariamente possuem “entradas” as quais
são trabalhadas para produzir uma “saída”, normalmente as saídas de um processo são entradas para o processo subseqüente
As empresas precisam entender claramente que é preciso monitorar o desempenho dos processos, principalmente os que são críticos, pois são os que mais impactam na
satisfação das partes interessadas(1). São processos críticos os que causam reclamação ou problemas para os clientes externos e internos, como os processos de alto curso
e os de longo ciclo de duração(2).
A metodologia de gestão por processos é um meio para que muitas pessoas envolvidas com um determinado assunto se expressem sobre ele(6).
Para melhor avaliação, análise e melhoria contínua desses processos, os mesmos devem ser mapeados de forma clara e concisa, o que permite localizar oportunidades
de melhoria no tempo de resposta, na qualidade e redução de custos.
O mapeamento representa os diversos passos ou eventos que ocorrem durante a execução de uma tarefa específica, ou durante uma série de ações, e pode registrar o
andamento do processo por meio de um ou mais departamentos. O estudo minucioso desse mapa, fornecendo representação gráfica de cada passo do processo
certamente sugerirá melhorias. Após a análise do mapa de processo, é comum concluir que certas operações podem ser inteiramente, ou em parte, eliminadas.
O mapeamento tem por objetivo: 1) “fotografar” o processo, visando entendimento uniforme do processo por todos os envolvidos, 2) estabelecer para o processo todas
as práticas do trabalho, produtos, entradas e saídas, 3) identificar “desconexões” do processo, ou seja entradas e saídas faltantes, redundantes ou ilógicas que poderiam
estar afetando o processo(6).
O objetivo principal do mapeamento é permitir a gestão dos processos, o que significa medir, atuar e melhorar! Os indicadores devem ser usados para determinar em
que ponto do processo ocorrem os entraves(7).
Em qualquer tipo de organização, incluindo-se as instituições hospitalares, a gestão de estoques, mais especificamente de materiais de uso hospitalar, como um ideal,
deve estar voltado para o futuro. Este princípio frequentemente é ignorado na prática, em grande parte porque o estado atual da arte em gestão de estoques de materiais
não proporciona sistemas de controle que efetivamente permitam a percepção de desvios indesejáveis em relação aos planos, antes que ocorram, e que permitiria a
tomada, em tempo hábil, de medidas para corrigi-los(8).
É importante ressaltar o fato de que, as inúmeras atividades desenvolvidas pela gestão de estoques – desde a compra, passando pelo armazenamento e indo até o
consumo - sempre são acompanhadas por uma série de problemas, compreendendo o material em si, sua movimentação interna e externa, sua estocagem, o pessoal
envolvido, etc(8).
As instituições hospitalares precisam empenhar-se mais em proporcionar meios que permitam a melhoria da eficiência e eficácia de sua gestão de estoques, pelos altos
custos que representa esse processo.
Para que esse controle seja eficiente, deve-se supervisionar o funcionamento no decorrer da execução e medir os resultados em relação aos planos, determinado-se
assim fatores que favorecem ou dificultam a obtenção desses resultados, procurando corrigir os desvios e facilitando com isso à administração de matéria para a
consecução dos objetivos do hospital(9).
Os processos interfuncionais intermeiam a organização horizontalmente, passando por várias funções ou departamentos, sendo que raramente existe uma pessoa
específica como responsável pelo processo (2).
Após análise e avaliação do assunto, muito nos intrigou o cenário atual do setor de Centro Cirúrgico no que diz respeito à utilização de OPME. Foi então realizado uma
análise do modo e efeito de falhas, utilizando a ferramenta FMEA, no setor de suprimentos do CC, onde o resultado não nos surpreendeu por ter evidenciado que o maior
fator de risco do serviço foi referente à utilização de OPME, pois além de representar vultuosos valores financeiros, envolvia em seu fluxo, diversos outros
departamentos, e até então não existia uma figura responsável pelo processo todo, pois a supervisão do centro cirúrgico era também responsável pela supervisão do setor
de suprimentos do Centro Cirúrgico, enquanto que todos os outros processos relacionados com OPME eram de responsabilidade do setor de logística. Desse fato surgiu o
desejo das autoras em realizar um estudo que pudesse detalhar o processo atual e sugerir as adequações necessárias, pois, para uma instituição hospitalar, OPME são os
ativos de maior impacto financeiro, e sua gestão, desde a identificação do fornecedor até sua reposição deve ser criticamente entendida e atendida.
Para melhorarmos continuamente a organização de nossa instituição, precisamos ter um constante espírito de indagação, que encontre meios organizados para se
expressar e colaborar na construção de sonhos coletivos. Sonhos compartilhados por muitas pessoas se concretizam(6).
O mapeamento não deve ser entendido com uma revisão de processos. A preocupação maior é assegurar melhores resultados, e nesse caminho, trata-se de mudança
cultural(5).
A análise e o gerenciamento dos processos trazem resultados significativos na eliminação ou redução dos chamados custos invisíveis, mas muito mais do que isso,
contribui para uma mudança de filosofia de trabalho. Uma organização consciente das necessidades de seus clientes e dos objetivos de seu negócio(5).
2. Objetivo Geral:
Mapear e redesenhar o processo de utilização de OPME em um Centro Cirúrgico de um hospital de médio porte no interior de São Paulo,
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3. Metodologia
3.1 Tipo de estudo:
O estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório.
3.2. Local de Estudo:
Os dados foram obtidos em um hospital privado, de médio porte em São José dos Campos – São Paulo. Trata-se de um hospital geral, de médio porte, com 8 anos de
existência e acreditado nível II ONA. Conta atualmente com 54 leitos, sendo 40 de Clínica Médico Cirúrgica, 8 de terapia intensiva e 6 de Hospital Dia. A taxa média de
ocupação é de 60%.
3.3 Procedimento Ético
O estudo foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, processo n. 1590/09, e autorização do responsável legal pela instituição. Todos os participantes
foram orientados e aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
3.4 População
Participaram da pesquisa, dois profissionais do setor de OPME, sendo um comprador de OPME e o outro auxiliar de OPME. Três profissionais do setor de Suprimentos
do Centro Cirúrgico, todos eles com a função de auxiliar de suprimentos de Centro Cirúrgico, e dois profissionais do Centro Cirúrgico, que eram auxiliar de agendamento
e supervisora de Enfermagem do Centro Cirúrgico. Todos os colaboradores possuíam vínculo empregatício CLT e trabalhavam em regime de 44 h semanais. Os
colaboradores do Centro Cirúrgico e OPME cumpriam nove horas de segunda a quinta-feira e oito horas às sextas-feiras. Já os colaboradores do setor de Suprimentos de
Centro Cirúrgico cumpriam carga horária de oito horas divididos em três turnos diários, nos períodos da manhã, tarde e noite. O tempo de atuação dos participantes na
instituição variava de quatro meses a dois anos, e a idade dos participantes também variava de 22 a 37 anos.
3.5 Obtenção dos dados
Para a realização desse estudo, o trabalho foi desenvolvido em seis etapas. E visando a facilitar a implementação das atividades, as mesmas foram desenvolvidas na
ordem a seguir apresentadas.
3.5.1 Divulgação do projeto a todos os envolvidos no processo OPME.
Foi realizado reunião, onde foi exposto o cenário atual sobre o assunto, divulgado a intenção de realizar a pesquisa, realizado aula expositiva com utilização de
recursos áudio-visuais (data-show) sobre mapeamento de processos e convidado formalmente os colaboradores presentes a participarem da pesquisa. A duração da
reunião foi de 01h45m.
3.5.2 Mapeamento do processo atual.
Foi agendado reunião de 2h com os participantes, especificamente para desenhar o mapa atual do processo de OPME, que foi validado por todos os participantes da
pesquisa.
Como atividade complementar, foi realizado o mapeamento do processo, que gerou a necessidade de identificar todos os documentos existentes na instituição
referentes à utilização de OPME, desde seu fornecimento, até sua reposição. Esses documentos foram fornecidos pelo setor de qualidade que forneceu às pesquisadoras a
documentação uma semana após sua solicitação.
3.5.3 Estudo das desconexões.
Todos os documentos apresentados foram minuciosamente analisados pelas pesquisadoras. Quando ocorriam dúvidas os responsáveis pela elaboração do documento
eram questionados, dirimindo assim as possibilidades de interpretação equivocada do processo. A análise da documentação ocorreu no período de 23 dias seguidos.
Para melhor entender o fluxo de trabalho e sugerir melhorias pertinentes, fez-se necessário o acompanhamento das atividades concernentes à utilização de OPME, nos
setores de compras de OPME, Autorizações de OPME, Central de Material, Suprimentos de Centro Cirúrgico, Agendamento de Cirurgias e Centro Cirúrgico. O
acompanhamento das atividades ocorreu em um período de seis dias seguidos.
3.5.4 Redesenho do processo.
Evidenciadas as fragilidades do processo, foram sugeridas complementações, alterações e melhorias na documentação analisada. Novos fluxos foram elaborados e
apresentados à equipe. O redesenho do processo foi elaborado no período de duas semanas.
3.5.5 Validação do novo fluxo de atividades.
Os novos fluxos elaborados pelas autoras com o apoio do escritório da qualidade e apresentados para a equipe, que após discussão, sugeriram alterações e melhorias
pertinentes. Realizadas as alterações propostas, houve nova apresentação ao grupo, onde então os fluxos foram validados.
3.5.6 Divulgação e treinamento.
Após redesenho do processo, o material foi encaminhado ao escritório da qualidade, que divulgou e oficializou a alteração dos fluxos. O treinamento foi realizado no
período de quinze dias para todos os envolvidos no processo.
4. Resultados
Para melhor entendimento de um processo interfuncional, foi realizado o mapa do processo, conforme demonstra a figura 1, o que gerou rica discussão entre os
participantes, e que possibilitou conhecer a realidade dos profissionais, os problemas por eles enfrentados e as estratégias utilizadas. Possibilitou ainda uma reflexão sobre
as rotinas e padrões aplicados de forma normal e rotineira, mas que há muito precisavam ser reavaliadas. Essa estratégia foi enriquecedora para a equipe e possibilitou a
identificação rápida in loco de pontos críticos que necessitavam ser revisados, mas estavam encobertos, por fazerem parte da rotina(10).
Foram analisados três fluxos, doze procedimentos operacionais padrão, duas normas, e um protocolo, o que equivale a um total de dezoito documentos. Desses, 50%
foram elaborados pelo setor de suprimentos do Centro Cirúrgico e o conteúdo era basicamente sobre as atividades do setor. O setor de OPME foi responsável pela
elaboração de 33% , o setor de Centro Cirúrgico 7% , agendamento 1% e Central de Material e Esterilização 9%, totalizando 100% da documentação analisada.
Foi possível evidenciar por meio da análise documental, que o tempo de atuação na instituição é um fator relevante, pois o maior número de falhas e ajustes ocorreram
nas normas, rotinas e fluxos elaborados por colaboradores que tinham menos de um ano de atuação na instituição.
Os resultados indicaram que antes do redesenho, o processo de OPME possuia quatro tarefas que eram: autorização de OPME pelo convênio, controle de consignação
temporária, reposição de material consignado e cobrança de OPME na conta do paciente, e toda a documentação identificada tratava especificamente dessas questões.
Após a análise da documentação e observação do fluxo de trabalho, evidenciou-se que havia a necessidade de redesenho do processo. Foram então redesenhados
todos os fluxos, levando-se em consideração a inclusão de mais duas tarefas, que são a “solicitação de OPME durante o agendamento cirúrgico” e a “compra de OPME” .
Houve a necessidade de fusão e alteração do nome das tarefas “reposição de material consignado” e “consignação temporária”, para “controle e reposição de OPME
consignado”. Os outras duas tarefas permaneceram inalteradas. Sugerido as inclusões e alterações pertinentes nos documentos já existentes, o que ocorreu em um prazo
de quinze dias.
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5 Conclusão
O redesenho do processo foi documentado de forma clara e concisa, o que permitirá localizar oportunidades de melhoria em menor tempo e com maior qualidade, o
que corrobora para uma redução de custo, por facilitar a identificação de fontes de desperdício. A revisão dos processos de OPME também seguramente reduziu as
chances de falhas. Sugerimos que a próxima etapa a ser trabalhada seja a mensuração de resultados concretos, pois tão importante quanto mapear os processos é definir os
indicadores de desempenho, além dos modelos de controle a serem utilizados.
MAPA DO PROCESSO OPME
CONTROLES
Protocolos, manuais, qualificação de fornecedores, contratos,
normas e fluxos das atividades do processo.
ENTRADAS

SAÍDAS

Cirurgia Agendada com
solicitação de OPME

Fornecimento de OPME

Cirurgia realizada
com utilização de OPME

RECURSOS

Profissionais: Comprados OPME, Fornecedores OPME,
Auxiliares OPME, Auxiliares Suprimentos CC.
Equipamentos: computadores, leitores código barras, ar condicionado
Manutenção preventiva e corretiva
Estrutura: água, luz, sistema de informação.
Responsável: Supervisora Enfermagem CC
Clientes: Centro cirúrgico e CME
Interessados: Convênios, Instituição, pacientes,
Médicos.

Figura 1 – Desenho do Processo de OPME
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P_4_2011 - Implicações éticas do uso das informações individualizadas em saúde: o
“Consentimento Esclarecido” como instrumento de promoção de princípios bioéticos relacionados
à Saúde Suplementar
Rosana Principe Passini

Introdução
Este trabalho analisa as implicações éticas da adoção do padrão de Troca de Informações em Saúde Suplementar (TISS), implantados pela agência reguladora
responsável, em específico os princípios da confidencialidade, privacidade e sigilo das informações e dados individualizados informatizados em saúde.
Três abordagens norteiam o estudo: em primeiro a bioética, tendo como referência os princípios da “Declaração universal sobre Bioética e Direitos Humanos” da
UNESCO (2005); em segundo, uma abordagem filosófica referenciada em determinados conceitos de três filósofos que apesar de estarem inseridos em matrizes de
pensamentos distintos, contribuem para o melhor entendimento sobre a construção histórica e política da idéia de indivíduo, categoria central em torno da qual emerge a
idéia de privacidade. O primeiro deles é J. S. Mill, em sua teoria liberal; em Michel Foucault analisa-se sua proposta de individualização do Corpo Social; e em Hanna
Arendt trabalha-se o conceito de ‘massa’. A terceira abordagem é jurídico-legal, procurando extrair daí o panorama da atual situação do arcabouço jurídico e
institucional expressos no Brasil e em quatro países (Canadá, Inglaterra, Holanda e Austrália), selecionados pelo destaque conferido ao “Consentimento Esclarecido”, como
mecanismo de cumprimento aos referidos princípios na prática da gestão de bases de dados individualizados em saúde.
Este trabalho teve seu início em 2008, tendo como preocupação refletir sobre as implicações éticas da adoção do padrão TISS, quanto aos princípios de
confidencialidade, privacidade e sigilo, pois o mesmo definia a obrigatoriedade do preenchimento campo Código Internacional de Doenças (CID) das guias do TISS pela
rede de assistência suplementar, infringindo as normas regidas pelos “Códigos de Ética” profissionais quanto aos princípios referidos. Assim, tais informações revelavam e
identificavam dados e informações pessoais de saúde dos beneficiários conveniados aos planos de saúde, sem o seu livre e expresso consentimento. Em 2010, em vias de
terminar este trabalho, constata-se a suspensão da exigência da aplicação do Código internacional de Doenças (CID-10) nas guias de Troca de Informações em Saúde
Suplementar (TISS), em decorrência de decisão judicial, por ganho de causa à ação impetrada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
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(CREMERJ), contra a agência reguladora legalmente responsável. A partir de então a Agência, em 27 de abril de 2010, altera a Instrução Normativa – IN nº 22 de 16 de
novembro de 2006 visando a suspensão do preenchimento do campo CID-10.
Diante de tal constatação, as idéias desenvolvidas tornaram-se ainda mais relevantes, os interesses conflitantes apresentados entre os direitos individuais dos
beneficiários e a conduta dos profissionais de saúde regidos pelos respectivos Códigos de Éticas versus a exigência do preenchimento obrigatório das guias do TISS, o que
assistimos é apenas a transferência de um posicionamento, da Agência, para outro, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que em nada contempla os
interesses envolvidos entre a tríade Agência Reguladora-Operdoras de Planos Privados de Saúde-Beneficiários. Assim, a participação dos beneficiários como cidadãos
livres de opiniões não encontrou um consenso de fato. Ambos os lados não foram contemplados, um que visa a promoção da saúde coletiva e a outra a manutenção dos
direitos individuais dos beneficiários de planos de saúde privada, ou seja, a assistência à saúde do beneficiário encontra-se no embate de poderes dissociados do seu
sentido mais amplo, o bem estar do indivíduo.
Uma das propostas deste trabalho é dar visibilidade à possibilidade da utilização dos princípios da Bioética, na intermediação desses conflitos, sendo o “Consentimento
Esclarecido” o instrumento compatível com tais embates e que ainda inclui o beneficiário nas tomadas de decisões sobre o uso das informações individualizadas de saúde.
Justificativa:
A Agência responsável em 2003 iniciou o trabalho de pesquisa e elaboração do TISS, com o objetivo de propor um modelo unificado de troca de informações em saúde
suplementar.
Em 2005, no decorrer da implantação da Troca de Informações em saúde Suplementar (TISS), houve uma grande polêmica envolvendo classes profissionais, operadoras
de planos privados de saúde e prestadores de serviço devido à obrigatoriedade no preenchimento do item Código Internacional de Doenças (CID-10) das guias
padronizadas. A principal justificativa utilizada pelos seus opositores é que tal exigência configurava-se como quebra de privacidade e sigilo das informações
individualizadas dos pacientes.
A partir de então, uma indagação se apresentou: de que modo é assegurado aos beneficiários de planos privados de saúde, os direitos individuais dos princípios de
confidencialidade, privacidade e sigilo das informações individualizadas informatizadas contidas no TISS?
A justificativa para a investigação e análise deste estudo, encontra-se na constatação de que os campos de preenchimento das guias do TISS identificam o beneficiário e
respectivamente seu estado de saúde. Com a identificação pessoal, diagnósticos e procedimentos médicos traça-se um perfil da história da doença do beneficiário,
comprometendo a relação pré-estabelecida tanto simbolicamente quanto regulamentada pelos códigos de ética profissionais, da relação profissional de saúde ser de total
confiança e sigilo no ato terapêutico.
Material e Método:
As implicações do uso de informações individualizadas informatizadas em saúde, no contexto das ações da saúde suplementar no Brasil constituem o ‘objeto’ de
estudo deste trabalho. Com o advento da informática e em especial com as transações eletrônicas, via internet, as questões de segurança de dados individualizados de
informação tornaram-se relevantes. A reflexão em foco traz à baila tema complexo que passa pelo estudo de aspectos éticos e legais na troca de informações eletrônicas,
envolvendo sistemas de ‘informações em saúde’ e ainda princípios e circunstâncias que justificariam a revelação não autorizada de informações individualizadas e
confidencias de dados em saúde em prol de interesses coletivos e sociais.
Adotada esta perspectiva, o contexto a ser analisado é a Saúde Suplementar. Assim, dado seu recorte, o objetivo geral deste trabalho é – analisar implicações éticas do
uso de informações individualizadas em saúde no contexto das ações suplementar no Brasil. Como objetivos específicos este estudo pretende:
1. analisar os princípios de confidencialidade, privacidade e sigilo de informações individualizadas de saúde e informação em saúde suplementar à luz da
bioética;
2. discutir sobre os princípios de confidencialidade, privacidade e sigilo dos sistemas de informações em saúde suplementar, referidos ao uso de dados e
informações individualizadas dos beneficiários de planos privados de assistência saúde;
3. verificar legislação brasileira referente aos princípios de confidencialidade, privacidade e sigilo quanto ao uso de dados e informações individualizadas em
saúde e seus possíveis problemas éticos relacionados;
4. verificar tendências da legislação internacional referente aos princípios de confidencialidade, privacidade e sigilo quanto ao uso de dados e informações
individualizadas em saúde.
No tocante à metodologia, a proposta é uma revisão bibliográfica e relacioná-la ao TISS, tendo como marco referencial a Declaração universal sobre Bioética e Direitos
Humanos e os princípios bioéticos; J. S. Milll, por sua concepção para o Princípio da Utilidade; Michel Foucault por sua compreensão do Estado no exercício de um
biopoder e Hanna Arendt por sua concepção do público/privado e do conceito de ‘massa’. Igualmente buscou-se analisar o aspecto jurídico-legal brasileiro sobre os
direitos individuais/coletivos de confidencialidade, privacidade e sigilo, e as tendências legislativas internacionais de outros países como Canadá (Canadá Health Inforway
– NHI), Inglaterra (National Health System – NHS), Holanda (National Healthcare Information Hub – LSP) e Austrália (National Healthcare Information Hub – NHHRC).
Como fontes de pesquisa foram consultadas as bases de dados Lilacs. Bireme e CAPES, revistas e a internet que permitiu o acesso a websites que tratam da questão dos
dados individuais de confidencialidade, privacidade e sigilo, no uso de dados identificáveis informatizados em saúde.
Resultados:
1. Abordagem bioética: pode-se considerar que a posição da representante legal da saúde suplementar no Brasil, na implantação do TISS, não pode ser
considerada como pautada pelos princípios éticos que preservam dentre outros os princípios bioéticos da autonomia, consentimento e confidencialidade.
Em conseqüência, o uso desautorizado de informações individualizadas em saúde suplementar favorece a alienação do sujeito do processo saúde/doença,
impedindo-o de visualizar seus interesses, suas habilidades e seu poder firmados e expressados, comprometendo sua autonomia e aumentando sua
vulnerabilidade.Abordagem filosófica: O TISS enquanto instrumento revelador de dados e informações individualizadas de saúde dos beneficiários de
planos de saúde privados sem a ciência dos mesmos viola os preceitos de Mill de liberdade e justiça no momento em que não consideram a
individualidade como instrumento de bem-estar, condição primordial que embasa o Princípio da Utilidade; o uso das informações individualizadas de
saúde sem o consentimento expresso, no caso dos beneficiários de planos de saúde privada, é uma forma de imprimir uma leitura de um corpo social,
como somatório das individualidades somáticas discutidas por Foucault. Além de ser o TISS um dispositivo de vigilância, portanto de controle, que atua a
nível capilar, ao ameaçar princípios éticos na relação profissional de saúde e beneficiário. Em seu conceito de ‘massa’ por Arendt, podemos de forma
análoga, considerar a revelação da nítida alienação do beneficiário em relação ao uso das informações pessoais, que dizem respeito a si próprios é tratada
como se pertencesse a uma classe desprovida de opinião e de liberdade. Poderíamos dizer que ‘a classe de massa’ constituída por beneficiários de planos
de saúde é tratada pelo Estado como uma classe uniformizada e padronizada pelo padrão TISS.
2. Abordagem jurídico-legal: podemos constatar que na legislação brasileira inexistem normas constitucionais específicas sobre o assunto. No Brasil, a
legislação sobre confidencialidade, privacidade e sigilo de dados e informações em saúde está dispersa em diversas resoluções, leis, decretos, códigos,
constituição etc. Quanto à legislação internacional sobre os princípios de confidencialidade, privacidade e sigilo das informações informatizadas de saúde
podemos considerar que o TISS está em fase embrionária, pois na legislação referida o beneficiário tem total participação e controle dos seus dados de
saúde e utiliza o ‘Consentimento Esclarecido’ como instrumento que possibilita a sua inserção como cidadão em um processo democrático.
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Conclusão:
Podemos constatar um número de questões que envolvem as implicações éticas das informações individualizadas informatizadas em Saúde Suplementar. De acordo
com o ângulo eleito, nos deparamos com uma gama possível de interpretações que atenderão a esse ou aquele interesse. No caso em estudo, os princípios bioéticos da
autonomia/consentimento e confidencialidade/privacidade são considerados possíveis de alcançar o consenso entre a tríade Agência-Operadoras-beneficiários. Levando
em conta que o grupo dos beneficiários é considerado um ‘grupo em situação de vulnerabilidade’. Essa relação triangular se caracteriza por interesses diversos e
antagônicos e é visível a exclusão dos beneficiários dos processos decisórios quanto aos dados de saúde.
Diante deste cenário dinâmico e complexo de embates e conflitos de opiniões, regido por leis e regulamentações de interesses individuais e coletivos, ambos legítimos,
podemos constatar que o beneficiário em nenhum momento entra em cena como ator, nem como coadjuvante.
O ‘Consentimento Esclarecido’ de informações de individualizadas em saúde pode ser o instrumento relevante na preservação de direitos, da autonomia, posicionando
o beneficiário enquanto agente participativo no uso das informações individualizadas de saúde por instituições e profissionais de saúde no contexto da saúde suplementar.
QUALIDADE E SEGURANÇA

P_11_2011 - “Triando e Acolhendo” no Pronto Atendimento Municipal de Ibiraçu
Fabíolla Calenzani Alpoin

Resumo: O estudo apresenta uma experiência de inversão do modelo tecno-assistencial, no Pronto Atendimento Municipal de Ibiraçu, tendo como base a diretriz operacional do acolhimento.
O acolhimento propõe que o serviço de saúde seja organizado, de forma usuário-centrada, partindo dos princípios de acessibilidade universal; reorganização dos processos de trabalho,
focando na equipe multiprofissional - equipe de acolhimento; e promover um atendimento humanitário, de solidariedade e cidadania. Por meio da investigação realizada, foi possível observar
um atendimento mais priorizado às consultas de urgência e emergência, acolhendo de forma humana todos os usuários que procuravam o Pronto Atendimento Municipal de Ibiraçu.
Palavras-chave: Acolhimento, Humanização, Usuário, Pronto Atendimento.
“Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar.” Carlos Drumond de Andrade

INTRODUÇÃO
Em todo lugar em que ocorre um encontro entre um trabalhador de saúde e um usuário, operam-se processos humanos e tecnológicos (trabalho vivo em ato) que visam
à produção de relações de escutas e responsabilizações, as quais se articulam com a constituição dos vínculos. O acolhimento é um processo intercessor e é considerado
como atributo de uma prática clínica realizada por qualquer trabalhador em saúde, desde que seja feito com humanização.
No entanto, o tema do acolhimento apresenta-se uma outra possibilidade: a de argüir sobre o processo de produção da relação usuário-serviço sob o olhar específico da
acessibilidade, no momento das ações receptoras dos usuários de um serviço de saúde.
Como etapa do conjunto do processo de trabalho que o serviço desencadeia na sua relação com o usuário, o acolhimento pode, analiticamente, evidenciar as
dinâmicas e os critérios de acessibilidades a que os usuários (portadores das necessidades centrais e finais de um serviço) estão submetidos, nas suas relações com o que os
modelos de atenção constituem como verdadeiros campos de necessidades de saúde, para si.
Segundo MERHY (2008), o acolhimento é o elemento inicial do processo de trabalho em saúde, centrado em tecnologias leves, as quais se referem ao cuidado no seu
sentido mais amplo, não exigindo conhecimentos profissionais específicos. Isso difere da organização atual dos serviços de saúde, centrada nas tecnologias duras,
intrinsecamente dependentes de equipamentos e nas leve-duras, caracterizadas pelo domínio de um núcleo específico de conhecimentos, como a consulta médica ou de
enfermagem. Ao acolhimento devem se seguir a responsabilização, a resolução e autonomização do usuário.
TEIXEIRA (2003) também considerou a recepção como o cerne do que chamou “acolhimento-diálogo”, ampliando o conceito para entendê-lo a partir de uma rede de
conversações no serviço de saúde, ao longo da qual são definidas as trajetórias que cada usuário necessita na busca de satisfação para suas demandas.
1. PROBLEMA DE PESQUISA
Como diminuir o número elevado de consultas de caráter ambulatorial atendidas no Pronto Atendimento Municipal de Ibiraçu – PAMI, em detrimento dos
atendimentos de urgência e emergência.
2. JUSTIFICATIVA
Devido ao elevado número de consultas ambulatoriais e da procura pelos usuários por orientações especificas no Pronto Atendimento Municipal de Ibiraçu-ES, observase uma grande sobrecarga tanto para o médico plantonista quanto para todos os funcionários (recepcionista, motorista, equipe de enfermagem, auxiliar de higienização,...)
do PAMI de consultas consideradas simples, não priorizando, por isso, em muitas vezes o atendimento adequado às urgências e emergências.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GERAL
- Avaliar a implementação do Projeto “Triando e Acolhendo” realizado no PAMI.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Otimizar o fluxo de atendimento dos serviços, melhorando a qualidade da assistência.
- Oferecer um atendimento humanizado e acolhedor através da implantação do Projeto Piloto “Triando e Acolhendo”, desafogando o PAMI, priorizando por isso, o
atendimento de qualidade às urgências e emergências.
- Melhorar a satisfação dos profissionais e usuários com melhoria das relações interpessoais e padronização de rotinas e fluxogramas para toda equipe de saúde;
- Conscientizar, a longo prazo, os usuários quanto à prioridade de atendimento no PAMI.
- Adequar a priorização do atendimento de acordo com critérios clínicos e não por ordem de chegada – além do Acolhimento, deve-se implantar também a
Classificação de Risco.
4. MATERIAS E MÉTODOS DE INTERVENÇÃO
Implantação do Projeto “Triando e Acolhendo” no PAMI
O Projeto foi implantado no mês de janeiro de 2010 no PAMI. A Enfermeira acolhedora permanece em uma mesa com 02 cadeiras, junto à recepção. Logo na chegada,
o usuário é abordado pela recepcionista sobre sua(s) queixa(s). Após a recepcionista preencher o Boletim de Atendimento de Urgência (BAU), o usuário é encaminhado
para a enfermeira que faz uma consulta de avaliação do paciente.
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No BAU são coletadoos dados quanto à situação/queixa, breve
b
história, obsservação objetiva, dados vitais, prioridade de atendimeento, uso de mediccações, medidas
me da Enfermeira,, assinatura. Após a consulta, a enffermeira faz a avaaliação do usuárioo, obedecendo ao Fluxograma de
iniciaiis adotadas no caaso, avaliação, nom
Atendimento do Pronto AAtendimento Municcipal de Ibiraçu.
5. RESULTADOS
R
ALCAANÇADOS
O estudo
e
comparativoo teve como parâmeetro dados dos messes de janeiro, feveereiro e março dos anos
a de 2006, 2007, 2008, 2009 e 20010. Com a implantação do Projeto
“Trianndo e Acolhendo”, nos meses de janeiro, fevereiro e março
m
de 2010, obsservou-se uma grande queda do núm
mero de consultas simples/dia, priorizzando assim um
atendiimento mais especíífico para as urgênccias e emergências..
Fluxograma – Projeeto “Triando e Acolheendo” no Pronto Atenndimento Municipal de
d Ibiraçu
ENTRADA DO USUÁ
ÁRIO

Se emerrgência*

Atendimento Imediatto
Sala de Emergência

Abordagem
Recepcionista

Co
onsulta de
En
nfermagem
Acohim
mento/Triagem

Curativos, Nebulização,
Inje
eções, Retirada de
Pontos,...

Avaliação da
Enfermeira

Equipe de Enfermagem

Se urgência

Orientações especííficas

Atendimento médico

Saída do usuário

* Nas situaçõões de emergência, o paciente dá entrada diretamente na Sala de
d Emergência, não passando pela Recepçção.

MÉDIA DE CONSULTTAS/DIA
De acordo com o gráffico 1, nota-se que o número de conssultas/dia, incluindoo as de urgência e emergência apreseentou uma acentuaada queda em 2010, com cerca de
48,33 consultas/dia. Essee dado reflete os ressultados da implanttação do Projeto “TTriando e Acolhenddo” no PAMI.
Gráfico
G
1 - MÉDIA DE CONSULTAS DE URRGÊNCIA/DIA

m aumento do núm
mero de consultas de
d urgência/dia, tenndo em vista que noos anos anteriores, a prioridade dava-sse às consultas simples.
O gráfico 2 mostra um
Gráfico 2 - MÉDIA DE CONSULTAS SIM
MPLES/DIA
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m as orientações esspecíficas, muitas vezes
v
o
O gráfico 3 mostra uma quedaa do número de coonsultas simples noo ano de 2010. Coom a implantação do Projeto, e com
paciente é orientado pela enfermeeira, por exemplo, ao serviço social, oou troca de requisição de exames ou de receitas, evitanndo aumento da demanda no PAMI deevido a
consultas simples, resolvendo sua situação/queixa, seem precisar ser connsultado pelo médicco plantonista.
Gráfico
G
3 - COMPARAATIVO DE CONSULTTAS SIMPLES COM DEE URGÊNCIA

mostra um comparaativo entre as consultas simples e de uurgência, sendo quue, em 2010 a quanntidade de consultaas de urgência foi maior
m comparandoo com a
O gráfico 4 m
quantidade de cconsultas simples, fato
f que não ocorreera nos anos anterioores.
Gráfico 4
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
mparando com os anos
a de
O Acolhimennto é de suma impportância para a orrganização dos servviços de saúde. Noo primeiro trimestree do ano de 2010 foi mostrado, com
2006, 2007, 20008 e 2009 que o atendimento
a
às connsultas de urgênciaa e emergência foi efetivamente priorizado, obedecendoo a um fluxograma bem delineado dentro do
Pronto Atendim
mento Municipal de
d Ibiraçu (PAMI). Porém, a necessiidade de mais proofissionais (enfermeeiro – ou médico)) na triagem é imprescindível, visto que o
acolhimento e a classificação de risco foram realizzados apenas durannte o período em que a enfermeira-diarista encontravaa-se no PAMI. Issoo acarretou sobrecaarga de
m-se, por isso, ter um
u profissional excclusivo para essa aatividade. Em outroos períodos, somennte era realizado uum acolhimento, poorém de forma supperficial
trabalho, devem
pela recepcionnista e pelos técniccos de enfermagem
m, não cabendo a eles, portanto a classificação de risco. Também, a eenfermeira responssável pelo acolhim
mento e
a
classificação dee risco não possuíaa capacitação (como determina a Secrretaria de Estado daa Saúde do ES), porém, a mesma, porr meio de e-mails e reuniões sobre o assunto
sempre levantava essa questão coom a SESA, que inicciará as capacitaçõões para enfermeiroos e médicos lotadoos em serviços de ssaúde dos municípios do interior do ES
E após
r
centro – Grande Vitória. Aind a, há necessidade de um local adequuado para a Triageem no PAMI para uma
u avaliação físicca mais
complementar a capacitação da região
m-estar e também preservando o usuuário, já que a receepcionista está o teempo todo junto à escuta
completa, com sala climatizada e som ambiente, proporcionando bem
durante a consuulta.
Espera-se, poortanto, a implantaçção formal do Acolhimento com Classsificação de Risco no PAMI, que é um
ma necessidade levaantada a partir do presente
p
estudo, paara uma
efetiva melhoraa do atendimento na porta de entrada do serviço de urgêência e emergência.

Indicadores Asssistenciais

P_12_2011 - Experiência do Programaa Rede de
e Proteção à Mãe Paaulistana (RPMP)
(
com
m a
Retinopaatia da Prem
maturidade (ROP) no M
Município de São Paulo
o
Fernando de Frreitas Ayres, Celso de
d Moraes Terra, Be
ertille Ferreira da Si lva, Paulo Roberto Stocco Romanelli, Esmerinda Maria CCavaltante

Resumo: Os autoores descrevem a expeeriência que o Prograama Rede de Proteçãoo à Mãe Paulistana (RRPMP) da Secretaria Municipal
M
de Saúde doo Município de São Paulo
P
(SMS) obteve neesses 30
meses após a impplantação de serviço de oftalmologia espeecializado para avaliaação, diagnóstico e trratamento da retinopatia da prematuridadee (ROP). Participaram
m as Unidades Neonaatais das
maternidades muunicipais da administtração direta, das Orgganizações Sociais dee Saúde (OSS) Municcipais e das conveniaadas ao município attravés da SMS. Apressentam os resultados obtidos
nesse período e m
mostram a importânccia deste modelo de gestão
g
para o atendim
mento desta doença específica e cujo atendimento envolve grrande capacitação méédica para o atendim
mento de
recém-nascidos pprematuros (RNPT) dee muito baixo peso (M
MBP) e que pode levarr à cegueira.
Palavras-chave: rretinopatia da prematuuridade, prematuros de
d muito baixo peso, unidade neonatal, maternidade, cegueira.
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INTRODUÇÃO: A ROP é uma afecção ocular do desenvolvimento da retina que acomete principalmente os prematuros nascidos com menos de 32 semanas de
gestação e pesando ao nascimento menos de 1.500g. É causa importante de diminuição da acuidade visual e cegueira quando não diagnosticada e tratada precocemente.
Embora com etiopatogenia não totalmente esclarecida, sabe-se que além da prematuridade e do baixo peso ao nascer outros fatores podem desencadear a ROP, tais como
oxigenioterapia e transfusões sanguíneas, que apesar de colaborarem para que o prematuro sobreviva, aumentam a incidência desta enfermidade. Apesar de existirem
rotinas para se evitar a alta incidência de ROP em prematuros, esta entidade constitui-se em importante causa de sequela visual. Exames periódicos de mapeamento de
retina realizados por oftalmologista experiente na unidade neonatal diagnosticam e estadiam a doença, no sentido de avaliar a necessidade ou não de se instituir o
tratamento cirúrgico com laser. Os melhores resultados são obtidos com a instituição do tratamento nas fases precoces. Em alguns casos graves ou quando o prematuro
não é devidamente acompanhado pelo oftalmologista, pode ocorrer descolamento da retina sendo necessária uma cirurgia complexa, que pode levar a uma visão
limitada. Outras complicações da ROP são o glaucoma, estrabismo e a catarata. Por estes motivos, esses pacientes devem manter acompanhamento oftalmológico em
serviço de referência após a alta da maternidade.
O Programa Rede de Proteção à Mãe Paulistana (RPMP) em conjunto com a Área Técnica de Saúde Ocular (ATSOc.) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
São Paulo (SMS) e em parceria com empresa de médicos oftalmologistas especializados na avaliação de retina de recém-nascidos (RN), feita através de Edital público por
SMS, avaliam os recém-nascidos prematuros (RNPT) de muito baixo peso (MBP) com a finalidade de diagnosticar, estadiar e se necessário tratar a ROP, através de exame
oftalmológico da retina destes recém-nascidos. Esta avaliação é feita em 18 maternidades municipais e conveniadas com o Município de São Paulo, além do Hospital
Municipal Infantil Menino Jesus, que possui uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, que recebe RNPT de MBP. O diagnóstico e o tratamento especializado nos
casos indicados realizados na própria maternidade, sem a necessidade de transferência dos recém-nascidos para outros serviços de maior complexidade, constituem-se em
eixo central na melhora do atendimento neonatal a estes prematuros extremos.
JUSTIFICATIVA: A Rede de Proteção à Mãe Paulistana (RPMP) é um programa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de São Paulo que tem como
objetivo qualificar a assistência materno-infantil desde o pré-natal até o primeiro ano de vida da criança. Em 2007, pelo fato de o município de São Paulo apresentar um
grande número de nascidos-vivos e consequentemente de prematuros com risco de desenvolverem a ROP, identificou-se a necessidade da avaliação destes recémnascidos (RN) objetivando se fazer o diagnóstico, estadiamento e tratamento precoce. Pela necessidade de equipamento tecnológico avançado, como o aparelho de Laser
portátil, além de profissionais oftalmologistas com reconhecida experiência na área para este tipo de avaliação, associado à carência de profissionais com este perfil na
rede municipal de saúde, optou-se por contratar empresa para prestação destes através de Edital público específico. A partir de maio de 2008 foi iniciado atendimento
oftalmológico especializado nessas maternidades municipais e conveniadas ao município e no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Este trabalho propõe analisar a
prevalência da ROP nos recém-nascidos avaliados e avaliar o custo/benefício deste atendimento para a SMS.
METODOLOGIA: As Unidades Neonatais destes hospitais desde maio de 2008 são visitadas semanalmente por equipe médica oftalmológica qualificada na avaliação
da retina de recém-nascidos onde são avaliados os RNPT com peso de nascimento inferior a 1.500g e/ou com idade gestacional menor ou igual a 32 semanas de gestação.
Outros casos podem ser avaliados quando solicitado pelos médicos neonatologistas ou médicos intensivistas destas Unidades como catarata congênita, avaliação de
alterações oftalmológicas de doenças congênitas e reavaliação de reflexo vermelho duvidoso. Os recém-nascidos diagnosticados com retinopatia da prematuridade (ROP)
são acompanhados até a remissão da doença mesmo após a alta da maternidade e, se necessário, são tratados cirurgicamente na própria Unidade Neonatal ou no Centro
Cirúrgico do referido hospital. Planilhas de relatório destas avaliações são enviadas tanto à ATSOc., quanto à RPMP onde são compiladas e analisadas.
Número de RN acompanhados, diagnosticados com Retinopatia da Prematuridade (ROP) e tratados nas maternidades municipais e conveniadas de maio 2008 a novembro de 2010.
RN
Acompanhados

RN com
ROP

% de
casos*

RN
tratados

% de
tratados
**

Retratamento

HM DR. MARIO DEGNI - JD. SARAH

267

20

7,5%

3

15,0%

0

H. SOROCABANA

44

0

0%

0

0%

0

H. BENEFICÊNCIAPORTUGUESA

87

32

36,8%

11

34,4%

0

H. INFANTIL MENINO JESUS

78

2

2,6%

0

0%

0

HSPM

56

14

25,0%

0

0%

0

HM ALÍPIO C. NETTO - ERM. MATARAZZO

119

21

17,6%

8

38,1%

0

HOSPITAL

HM TIDE SETUBAL

306

7

2,3%

2

28,6%

0

HM WALDOMIRO DE PAULA – PLANALTO

166

9

5,4%

2

22,2%

0

HM CIDADE TIRADENTES

209

14

6,7%

5

35,7%

0

HM VN CACHOEIRINHA

497

77

15,5%

22

28,6%

2

HM JOSÉ STORÓPOLLI - VILA MARIA

232

15

6,5%

4

26,7%

0

HM PIRITUBA - JOSÉ S. HUNGRIA

115

2

1,7%

1

50,0%

0

HM FERNANDO M. P. ROCHA - CAMPO LIMPO

448

42

9,4%

5

11,9%

0

SANTA CASA DE SANTO AMARO

137

8

5,8%

1

12,5%

0

HM M'BOI MIRIM - MOISÉS DEUTSCH

432

18

4,2%

3

16,7%

0

HM ARTHUR R. SABOYA – JABAQUARA

77

29

37,7%

7

24,1%

1

HM IGNACIO P. GOUVEIA - JOÃO XXIII

173

6

3,5%

0

0%

0

HM CARMINO CARICCHIO – TATUAPE

44

6

13,6%

1

16,7%

0

AMPARO MATERNAL
TOTAL
Fonte: Planilhas da Oftalmologia - ROP.
* % em relação aos casos acompanhados.
** % em relação aos casos com ROP.

226

10
332

4,4%
8,9%

0

0%

0

75

22,6%

3

3.713

RESULTADOS: As Maternidades vinculadas ao Programa Rede de Proteção à Mãe Paulistana são responsáveis por 99% dos nascimentos do Sistema Único de Saúde
(SUS) no Município de São Paulo e desde maio de 2008 até outubro de 2010 houve 475.969 nascidos vivos em São Paulo, sendo 267.028 nascidos pelo SUS e destes
264.542 (99,1%) ocorreram nas maternidades da RPMP. Nas 18 maternidades nas quais há atendimento à ROP nasceram nesse período 119.698 recém-nascidos. Nestes
30 meses de acompanhamento (dois anos e meio) foram avaliados, até novembro de 2010, 3.713 RN sendo diagnosticados 332 casos de ROP, isto reflete 8,9% do total
dos RN avaliados e 28% dos casos triados e com risco para desenvolver a ROP, ou seja, nascidos com peso de nascimento menor que 1.500g ou duração da gestação
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menor que 32 semanas gestacionais, que coincide com a prevalência referida na literatura (20 a 30%) . Destes foram tratados cirurgicamente 75 RN (2,02% entre os RN
avaliados e 22,6% entre os diagnosticados com ROP) tendo havido 03 retratamentos de pacientes que apresentaram sequelas na evolução pós-cirúrgica. Os casos tratados
são encaminhados após a alta oftalmológica para acompanhamento em unidades de referência. Os gastos até novembro de 2010 foram de R$ 599.250,00 (em torno de R$
160,00 por RN avaliado). Desde o início do programa em 2.006, nasceram 500.081 na Rede de Proteção à Mãe Paulistana, sendo distribuídos 453.735 enxovais e
482.231 cartões da SPTrans, que garantem o transporte gratuito da gestante e do recém-nascido até um ano de vida, na ocasião dos atendimentos relacionados à saúde.
CONCLUSÕES: Os autores mostram a experiência da implantação e os resultados obtidos em dois anos e meio de um serviço oftalmológico de alta complexidade para
diagnóstico e tratamento dos casos de ROP no Município de São Paulo. Consideramos uma experiência de grande impacto na Saúde Pública do Município de São Paulo
pelo baixo custo e o grande benefício alcançado. O fato de 75 crianças que tinham risco potencialmente alto para desenvolver déficit ocular grave terem sido tratadas
cirurgicamente e permanecerem em acompanhamento em unidade de referência, já reflete este quadro, auxiliando na diminuição da incidência da cegueira nesse grupo
de risco. Além de outras 257 crianças terem sido acompanhadas até a remissão total do quadro. A prevalência da ROP nos RNPT de MBP com risco de desenvolverem
esta enfermidade foi semelhante àquela descrita na literatura, havendo a possibilidade de ser usada como mais um importante indicador comparativo na avaliação da
qualidade do atendimento ao binômio mãe filho nas maternidades de baixo e alto risco. Consideramos também ser de extrema importância para o Município de São Paulo
ter um serviço de oftalmologia que possa diagnosticar, acompanhar e tratar os RN com risco para ROP pelo fato de se ter um grande volume de nascidos vivos e,
consequentemente, um grande número de RN com risco de desenvolver esta enfermidade. Apresentamos um modelo que vem mostrando ser eficaz na identificação,
diagnóstico precoce e tratamento da ROP, contribuindo para melhorar a qualidade da atenção à assistência neonatal. O diagnóstico precoce e o tratamento da ROP
quando indicado, impactam positivamente no prognóstico ocular destes recém-nascidos. Este modelo de gestão de serviços de alta complexidade pode e deve ser
reproduzido para outras doenças, por ter boa relação custo-benefício e aperfeiçoar o cuidado em uma rede de atendimento com grande número de partos e serviços de
complexidades diferentes.
Avaliação de Tecnologia

P_18_2011 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão em Fundação de Assistência Hospitalar:
Uma Avaliação à Luz da técnica Focus Group.
Vidigal Fernandes Martins

Resumo: Este artigo procurou compreender e contribuir de maneira incremental, com as pesquisas sobre o comprometimento e envolvimento dos funcionários em relação à implantação de um
Sistema Integrado de Gestão. Por meio da técnica focus group, foram realizadas sessões de entrevistas coletivas com diretores, alta gerência, funcionários administrativos, apoio e analistas de
sistemas da Fundação que administra os recursos de um hospital Universitário Mineiro [MG]. Os resultados desta investigação revelaram quais fatores chaves são essenciais são para melhoria
na integração da equipe de TI e do alinhamento organizacional.
Palavras-chave: Comprometimento. Tecnologia. Focus group. Hospital Universitário. Alinhamento Organizacional.

1.

INTRODUÇÃO

A literatura tem apresentado sugestões de pesquisas referentes ao Enterprise Resource Planning (ERP) direciona o olhar para a seleção e adoção dos sistemas, mas não
avalia o comprometimento dos funcionários e nem os reflexos após a concepção desta tecnologia. Seleção e adoção são áreas críticas e muitos insigts têm aparecido.
Além de influenciarem o sucesso da adoção destas tecnologias, tais fatores influenciam os resultados futuros (GARTTIKER 2005).
Leavitt, (1964), apresentou um modelo para demonstrar os reflexos da tecnologia na empresa em forma de diamante e cada fator de reflexo pode ser observado na
extremidade.
Tarefas

Tecnologia

Pessoas

Estrutura

Figura 1 - O reflexo da Tecnologia da Informação na empresa

De acordo com este modelo, a adoção de uma nova tecnologia na organização deve levar em conta o tipo de estrutura, os sentimentos e atitudes das pessoas que irão
operar o sistema, os tipos de tarefas e decisões que o sistema é programado e a história da organização. É de grande importância também observar qual o valor investido
em períodos anteriores em tecnologia da informação, o pessoal envolvido, os relatos de sucesso e fracasso na adoção dos sistemas e o ambiente no qual a organização
deve ou deva operar. Por este olhar é possível verificar a importância dada ao modelo uma vez que os recursos são raros, portanto devem ser avaliados para que a
implantação do sistema gere uma vantagem competitiva.
O modelo de transações baseado em recursos, Barney (2008) infere que a competitividade estratégica superior de um negócio é resultante da aplicação conjunta dos
recursos raros e diferenciados, difíceis de imitar que uma empresa possui em relação aos concorrentes. Esses recursos, geridos com competência, podem se transformar em
vantagens competitivas para a organização. Dentre esses recursos, estão às pessoas com suas habilidades e competências distintas que, colocadas a serviço da
organização, podem resultar em benefícios sob a forma de geração de valor. Pessoas são contratadas pelas organizações e recebem incumbências para desempenhar
atividades dentro de estruturas funcionais adequadamente projetadas pelos gestores. É de se esperar que essas pessoas produzam vantagens diferenciadas e desse modo
possam influenciar positivamente no desempenho das organizações. Esse desempenho é resultado das conseqüências de como as pessoas se comportam, agem e
interagem dentro dos negócios.
O ato de agir e de interagir se manifesta por meio das atitudes das pessoas. As pessoas são o recurso mais valioso de uma organização na geração de valor, porém as
pessoas diferem entre si nas formas de pensar, de agir e de refletir. Isso precisa ser mais bem compreendido, pois quando atuam em conjunto nas organizações nem
sempre há convergências nas ações individuais, o que pode gerar conflitos e alterações no comportamento dos funcionários, podendo afetar assim o desempenho da
empresa.
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Daft (2010) aponta o comportamento organizacional como área interdisciplinar que estuda a maneira de agir do indivíduo e do grupo nas organizações, bem como as
conseqüências das ações de liderança sobre eles. Nesse sentido, a manutenção ou a melhoria contínua do desempenho da empresa parece mostrar-se sensível e
fortemente dependente das habilidades, das competências e das atitudes que as pessoas tomam no ambiente organizacional.
No presente estudo, a ênfase recai sobre o comprometimento no trabalho de colaboradores na organização em relação à adoção de um novo sistema de gestão. No
entendimento de Siqueira (2008), estudos sobre o comprometimento no trabalho têm enfatizado os fatores determinantes do nível de comprometimento utilizando-se de
diferentes escalas nacionais e internacionais, já validadas, predominantemente de natureza quantitativa. Para ele, estes estudos têm se mostrados inconclusos até o
momento.
Na presente pesquisa, não foi encontrado trabalhos de natureza qualitativa sobre o tema, que tenham usado a técnica de entrevistas com trabalhadores por meio de
grupos de discussão. A fim de contribuir com a ampliação da produção teórica sobre o assunto em movimento, esta pesquisa buscou levantar e compreender os aspectos
comportamentais dos funcionários a partir da seguinte questão norteadora de pesquisa: De que forma o comprometimento e o comportamento dos funcionários ativos são
importantes para o processo da implantação de novas tecnologias? Especificamente avaliar o comportamento e comprometimento dos funcionários quanto ao processo de
implantação de uma nova tecnologia ERP na Fundação de Assistência Ensino e Pesquisa de Uberlândia. Outra questão a ser respondida será: Quais questões ou fatores
gerenciais são críticos para a transição de um modelo de ERP em uma fundação de Assistência Ensino e Pesquisa? Para isso, procurou identificar as categorias conceituais
e os fenômenos mais relevantes que emergissem da análise de dados. Acredita-se que as contribuições teóricas derivadas desse estudo possam ser úteis também aos
gestores profissionais e lideres de negócios na implantação de novas tecnologias e softwares nas organizações.
2.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE REFERÊNCIA.

2.1
Fundações
Guimarães (2003) conceitua que “Fundações são pessoas jurídicas que se constituem a partir de um patrimônio destinado a um determinado fim”. A autora revela que a
Fundação na perspectiva das pessoas jurídicas, representa uma evolução histórica e social humana que caminhou de uma lente individual de identidade jurídica para
uma lente abstrata e coletiva, a partir de uma entidade individual que a constitui, com existência concreta e jurídica possuindo suas próprias características. Conforme a
Lei no 8.958/94, as Fundações de Apoio caracterizam como “instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes”. No artigo 2o, estabelece que as fundações estejam sujeitas:
a) a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil;
b) à legislação trabalhista;
c) ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente. Considerando o nível
de exigências que estas fundações estão sujeitas, torna-se imprescindível manter um controle rígido, para prestar contas aos grupos de indivíduos que estão ligadas. Neste
sentido manter um sistema de informação eficiente e eficaz é fundamental.
2.2
Evolução Dos Sistemas De Informação.
A necessidade de melhorar os sistemas de informação, e a busca da eficiência nos processos de integração entre as áreas organizacionais, surge na década de 90, o
sistema ERP como forma de interagir um grande volume de transações no ambiente interno das organizações (NORRIS et al.,2001). Gattiker e Goodhue (2005, p.560) os
“Sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) são softwares comerciais que automatizam e integram alguns ou muitos processos das empresas”. Eles prometem integração
de processos e acesso a dados integrados da empresa como um todo. Companhias que adotaram tais sistemas tem a oportunidade de redesenhar suas práticas de negócios
usando modelos já incorporados pelo software. Turban (2005) corrobora que o sistema ERP surge como um instrumento que permite o sucesso do gerenciamento das
cadeias internas de fornecimento. Albertin e Prospero Sanches (2008, p.136) citando Foldoc (2006) inferem que o ERP “como um conjunto abrangente de atividades
sustentada por vários módulos de aplicação de software [SI] que auxiliam (...) gerentes a gerenciar partes importantes do seu negócio”. Os autores comentam que este
sistema é composto de vários módulos como “Gestão do Relacionamento com o cliente (CRM) Gestão dos Ativos da Empresa (EAM), Gestão do ciclo de vida dos produtos
(PLM), Gestão da Cadeia de Suprimento (SCM) e Gestão do Relacionamento com o fornecedor (SCM), estes estão presentes no sistema ERP e existem diversos
fornecedores” (ALBERTIN E PROSPERO SANCHES 2008, p.136). Turban (2005), também complementa que os sistemas ERP na lógica de sistemas integrados de gestão
apresenta um software que tem a finalidade de fazer a integração do planejamento, gerenciamento e uso dos recursos da organização. Este sistema permite a
automatização de eventos do dia a dia, dentre estes as funções de controle de ativos e o atendimento de solicitações. Contudo, o ERP tem como característica principal
proporcionar a integração das áreas departamentais ou funcionais através dos fluxos de informação funcionais de uma organização, sendo um sistema que atenda aos
diversos requisitos da empresa (TURBAN, 2005). Na perspectiva de Souza e Zwicker (2000), os sistemas ERP, são apresentados como ferramentas que permitem integrar o
conjunto de dados que alicerçam grande parte das operações da organização. Para Norris et al. (2001, p. 5) o que o ERP faz é “organizar, codificar e padronizar os
processos e dados de negócio de um grupo empresarial”. Para estes autores o ERP ainda permite sustentar o processo de decisão do negócio. Como visto por Albertin e
Próspero (2008), Souza e Zwicker (2000), o sistema ERP permite a integração de dados, desta forma amplia-se sua funcionalidade, citada por Turban (2005) com a
característica de softwares de cunho apenas operacional.
Os fundamentos teóricos referente a literatura consultada demonstra que o ERP, encaixa dentro do conceito de sistema que tem a finalidade principal proporcionar a
integração dos dados e informação nas diversas áreas das empresas. Esta ferramenta proporcionará uma eficiência no planejamento e gestão dos recursos colocados a
disposição da organização, tanto no aspecto operacional, gerencial e estratégico. Porém a sua implantação requer que os processos estejam mapeados e definidos, Gomes
e Ribeiro (2004), alerta que o processo é fator preponderante no processo de implantação, este mapeado e definido irá contribuir para o que o softwares ERP tenha êxito
na organização. Os processos de negócios da organização devem estar compatíveis o sistema ERP, contudo, o êxito de implantação do ERP relaciona-se quanto a
procedimentos de mapeamento de todos os processos organizacionais. organização apresentam-se bem definidos. No artigo As Empresas são Grandes Coleções de
Processos, Gonçalves (2000) inferi que as empresas são vistas como grandes coleções de processos. O foco nos clientes é um fator primordial, uma vez que os processos
de negócios iniciam e finalizam no cliente. Mendes e Escrivão Filho (2002) alertam que o objetivo primário ao adquirir o ERP, é necessário que os processos de negócios
estejam bem delineados, ou seja, definidos com o suporte da tecnologia da informação, após esta etapa que o software deverá começar a operar. A adoção de uma nova
tecnologia sugere que a organização esteja preparada, e isto sugere um processo de mudança organizacional. A organização poderá desenvolver o sistema, porém terá
que fazer escolha entre o desenvolvimento interno, comprar pacotes de softwares que estão a disposição no mercado ou terceirizar. Albertin e Prospero Sanches (2008)
apontam que terceirizar a tecnologia implica na transferência parcial dos serviços internos, desta forma verifica uma relação entre cliente e fornecedor e que estes devem
ser realizados através de contrato. Estes autores citando Greaver (1999), Hirschhein e Lacity (2000) inferem que é “comum, também a transferência dos fatores de
produção ( pessoas, facilidades, equipamentos, tecnologia, e outros ativos) relacionados a esses serviços bem como o direito de decisão sobre esses fatores” (ALBERTIN E
PROSPERO SANCHES 2008, p.135). Norris et al. (2001) sugere que tomar esta decisão deve-se levar a questão estratégica das atividades relevantes envolvidas, este fator
é fundamental, outras questões que devem ser avaliadas é o nível de satisfação do atendimento presente e futuro dessas atividades. Rosa e Campos (2005) alertam:
Sendo assim uma empresa deve decidir se vai comprar um sistema pronto, se vai, desenvolver o seu sistema próprio ou se vai fazer um projeto misto em que algumas
funções estratégicas e específicas da empresa são feitas internamente e outras mais comuns são adquiridas de empresas comerciais. Para se tomar esse tipo de decisão e
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também para fazer todo o gerenciamento e acompanhamento do processo é necessário a criação de um comitê para concepção do projeto do sistema (ROSA;CAMPOS,
2005 p. 2).
Fundamentado, nesta inferência percebe-se que esta decisão no que tange ao processo de adoção e implantação do ERP, requer uma avaliação do gestor no que tange
aos recursos envolvidos, investimento financeiro, recursos humanos, contratação de consultores e o tempo de implantação deste sistema. Diante as perspectivas diretas
do Software ERP, o que se espera é a integração entre as áreas das organizações, e para isto é necessário o envolvimento de uma gama de recursos como pessoas,
processos contudo um fluxo de informações muito intenso, portanto este processo de implantação requer muita prudência e responsabilidade, senão poderá afetar à
estrutura organizacional e o quadro de pessoal da organização. Neste sentido, é imprescindível o processo de capacitação do pessoal envolvido nas operações de
implantação do ERP Gomes e Ribeiro (2004). Estes autores chamam a atenção para fatores que podem não ser positivos e criar empecilhos tais como: resistência ao
processo de mudanças, falha no gerenciamento da equipe do projeto. Outros fatores de grande importância e que envolvem a complexidade no processo de adoção de
novas tecnologias, neste sentido Norris et al. (2001) apresentam um elenco de fatores:
• Resistência política: para que o projeto tenha êxito, torna-se imprescindível o comprometimento dos líderes;
• Desafios culturais: Este fator não é fácil de administrar uma vez que inicia-se uma nova maneira de trabalhar, e isto implica novos desafios na cultura das
organizações. Os colaboradores começam a fazer questionamentos quanto a mudança dos procedimentos operacionais, ou seja quanto a forma que os processos
funcionavam no passado. Na perspectiva de Souza e Zwicker (2000) as principais barreiras estão relacionadas à atualização dos sistemas, ou seja, adoção de novas
versões após a implantação em conseqüência do processo de melhoria continua do sistema, buscando a melhorar os processos organizacionais. Diante aos argumentos
apresentados, o fator tempo apresenta-se com uma variável de grande importância no que tange ao aspecto de adaptação a esta nova tecnologia na organização, tal como
da organização com o novo sistema. Mendes e Escrivão Filho (2002) ao inferir que a adoção de um software ERP, é um projeto que envolve a organização neste sentido
requer um processo de mudança e que este projeto não é apenas um projeto de informática. O sucesso na implantação desta nova tecnologia vai depender do grau de
envolvimento da organização e de seus líderes no processo de aprendizagem e envolvimento com a equipe. Implantar um sistema desta magnitude requer que as
organizações estejam cientes do processo de mudanças envolvidas, caso contrário a tendência será ter um fracasso.
Nesta seção observou-se que é de suma importância considerar que os sistemas ERP, buscam a melhoria na eficiência cujo o centro esta no ambiente interno da
organização. O ponto crucial se dá na forma que a empresa propicia um ambiente de bom relacionamento com os colaboradores e a maneira que estes irão utilizar esta
tecnologia. No aspecto do ambiente externo pode ter ganhado na eficácia, no sentido da melhoria no relacionamento da empresa e stakeholders.
2.3
SISTEMAS ERP NAS ORGANIZAÇÕES: UMA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
A adoção de sistemas ERP se configura por uma mudança organizacional e tecnológica. Uma característica marcante esta relacionada com o processo de mudança
cultural, e a nova forma de enxergar a organização, abandonando uma estrutura departamental para outra apoiada em processos, (SOUZA E SACCOL, 2003). Outros
pontos que merecem ser destacados relacionam-se com os fatores críticos de sucesso, neste sentido diversos autores apontam um elenco destes fatores que devem ser
verificados durante o ciclo de vida do projeto de ERP, (OKOLICA 2001); (LAURINDO e PESSOA 2001); (HOLLAND E LIGHT 1999); (DIAS 1999); (ALBERTIN 1996):
- alta direção: envolvimento e mudanças constantes de estratégias;
- estratégia: visão de longo prazo, alinhamento com fatores de negócios e tecnológicos;
- cultura organizacional: receptividade a mudanças e nível de alterações provocadas;
- processos: adaptação necessária ao novo sistema;
- usuários: definição de papéis, envolvimento e treinamento;
- equipe de consultores: qualificação e comunicação com usuários;
- seleção do sistema: motivos para iniciar uma seleção e forma de condução;
- implementação: definição de prazos e forma de condução;
- software: adequação ao contexto da empresa e ligação com sistemas existentes.
Estes fatores supra-citados influenciam de maneira diferentemente em cada organização. Para Dias (1999) e Albertin (1996), o aspecto fundamental para o sucesso do
projeto é equacionar o equilíbrio entre os esforços direcionados aos fatores que mais e que menos possuem influencia, para evitar desgastes desnecessários.
2.4
COMPROMETIMENTO NO TRABALHO
O comprometimento no trabalho como tema de estudo têm sido marcado pela diversidade de definições e de quadros teóricos de referência. Essa falta de consenso
levou os pesquisadores da área de comportamento organizacional a adotar um movimento desordenado de criação de instrumentos de medida na tentativa de medir o
nível do referido construto.
Dentre estes movimentos há uma sugestão fundamentada em três subconstrutos ou formas para se medir o comprometimento no trabalho: continuação, coesão e
controle (KANTER, 1968).
Em outra vertente de pesquisa independente, O’Reilly e Chatman (1968) propuseram que o comprometimento poderia ser mensurado em três bases: a) compliance ou
submissão - motivados por recompensas extrínsecas, b) identification ou identificação - baseado no desejo de afiliação e c) internalization ou internalização – causado
pela congruência entre valores individuais e organizacionais.
Em seu trabalho seminal, Etzioni (1975), relaciona o poder nas organizações a três formas de envolvimento: o alienativo – mensurados pela percepção de
sanção/punição, o calculativo – vinculado às diferentes maneiras de recompensas e de benefícios e o moral, em que as recompensas simbólicas fazem sentido na
representação mental do indivíduo.
Os resultados dessas pesquisas geraram uma proliferação de instrumentos de medida e consequentemente a uma fragmentação e redundância conceitual (MORROW,
1983). Essa autora identificou em suas pesquisas a presença de 29 conceitos e medidas sobre comprometimento. Diante dessa falta de convergência, a sua contribuição
teórica central foi a proposta de reduzir esses conceitos para cinco dimensões do construto com foco em valores, organização, carreira, trabalho e sindicato. A partir dessa
proposta, é possível perceber a existência de múltiplos focos ou de partes do contexto que podem ser alvo de vínculos do indivíduo, dentro e fora do ambiente de
trabalho.
O comprometimento pode ser entendido como uma força que direciona o comportamento das pessoas dentro das organizações e que pode, ao mesmo tempo, atuar
como fonte de estabilização das relações sociais no ambiente de trabalho e também como fonte de coação da estrutura sobre as pessoas (MEYER; HERCOVITCH, 2001).
Nessa perspectiva, pode assumir uma característica de natureza multidimensional. A vertente afetiva ou atitudinal refere-se ao processo de identificação do individuo com
os objetivos e valores da organização. Três dimensões são usadas para mensurá-los: a) forte crença e aceitação dos valores e objetivos da organização; b) o forte desejo de
manter o vínculo com a organização e c) a intenção de se esforçar em prol da organização (BATEMAN; STRASSER, 1984). Em uma organização, geralmente constituída de
múltiplos segmentos sociais e funcionais que convivem e estabelecem relações de maneira contínua e/ou intermitente, a chance de convergências de ações é colocada em
risco, pois, nem sempre as pessoas partilham os mesmos objetivos e valores. A ocorrência dessa situação nas empresas pode concorrer para desempenhos abaixo da média
de mercado.
Nesse sentido, o comprometimento pode ser entendido conforme Siqueira (2008) como um conceito formado a partir da atitude tomada pela pessoa ou a partir de
indicadores comportamentais ou de processos que vinculam o sujeito a um curso específico de ação definido pela organização. Para Robbins, (2005), três tipos principais
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de atitudes são focalizados nas pesquisas: satisfação com o trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional. Ainda para o autor, dentre os
fatores determinantes do nível de comprometimento no trabalho podem se identificar: participação, melhor desempenho e produtividade; empenho extra ou sacrifício
adicional; defesa da organização. Abreu (2001) em seu trabalho relacionado ao comprometimento no processo de informatização ressalta a ênfase do executivo
responsável pela informatização, como fator de sucesso. Outro fator considerado pela autora é o distanciamento entre usuários e analistas, sendo que este fator prejudica o
processo de comunicação entre as partes, portanto deve ser gerenciado para não prejudicar o projeto de implantação. A implantação de um software integrado de gestão
Abreu (2001), relata a grande importância do envolvimento, educação e treinamento de todos os usuários para o sucesso na implantação, e a resistência as mudanças e o
medo da substituição da mão-de-obra são barreiras ao sucesso efetivo do ERP nas organizações.
3.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA.

3.1
O Focus Group
Nesse estudo, dado suas características e objetivos classificam-se dentro dos pressupostos da pesquisa exploratória. Esta modalidade de pesquisa segundo Gil (1988, p.
45) “ [...] “tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é portanto flexível, de modo que possibilite a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado”. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, pois propõe conhecer e analisar as
percepções dos sujeitos objeto de estudo como um ser social e histórico inserido numa determinada realidade. No âmbito das ciências sociais, quando uma pesquisa se
propõe conhecer e analisar como as pessoas sentem ou agem em relação a uma experiência ou acontecimento, um método muito adequado em pesquisas qualitativas ou
mistas, para a coleta e análise dos dados é o focus group. Esse método apresenta a seguinte definição por Freitas e Oliveira (2006, p.325-326): “É um tipo de entrevista em
profundidade realizada em grupo, cujas reuniões têm características definidas quanto à proposta, ao tamanho, à composição e aos procedimentos de condução. O foco ou
o objeto de análise é a interação dentro do grupo. “Os participantes influenciam uns aos outros pelas respostas às idéias e colocações durante a discussão.” que
“estimulados por comentários ou questões fornecidos pelo moderador (pesquisador ou outra pessoa). Os dados fundamentais produzidos por essa técnica são transcritos
das discussões do grupo, acrescidos das anotações e reflexões do moderador e de outros observadores [...]”(GIOVINAZZO, 2001).
O focus group também conhecido como técnica da discussão de grupos tem por objetivo “obter o entendimento dos participantes sobre tópico de interesse da pesquisa,
não importando se é utilizado sozinho ou em conjunto com outras técnicas de coleta de dados, nem mesmo se busca questões ou respostas” (FREITAS E OLIVEIRA, 2006,
p. 328-329). Para os autores ora citados, a realização do focus group requer a adoção de três etapas essenciais: planejamento, condução das entrevistas e análise dos
dados. No planejamento deve ocorrer a reflexão sobre o propósito das reuniões de maneira lógica e seqüencial. Nesta etapa é o momento de definir sobre como localizar
os participantes; qual a quantidade e tamanho do grupo, quais as características dos participantes para definição das categorias de análise, quais seriam as boas questões
para serem feitas. Cabe aqui a definição da pessoa mais adequada para atuar como moderador durante as sessões de discussão. O comprometimento do moderador no
focus group, vai depender do modelo de pesquisa “pois se estiver pensando em um formato altamente estruturado deve optar por entrevistas individuais; e se o formato for
altamente não estruturado a escolha deve ser por observação participante” (GIOVINAZZO, 2001).
Esta pesquisa foi realizada na Fundação de Assistência Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (MG). A escolha desta instituição se deu em função de
ser uma das maiores empregadora de mão-de-obra da cidade de Uberlândia e região. Somado a estes fatores se destaca de ter um papel importante no que tange a
administração dos recursos financeiros, tecnológicos e humanos do Hospital de Clínicas de Uberlândia {MG}. Esta organização administra um ingresso anual de recursos
oriundos do recebimento dos serviços de saúde que o hospital de Clínicas de Uberlândia presta para o Município de Uberlândia, na ordem de R$85,5 milhões de
reais/ano, dados de 2009, informação obtida pela diretoria financeira. Em contrapartida a aplicação destes recursos para pagamento de pessoal, aquisição de
medicamentos, investimentos em tecnologia, pagamento de juros bancários, amortização de financiamentos, e compra materiais de utensílios num montante aproximado
de R$94 milhões anual, conforme dados de 2009 obtidos na diretoria Financeira da empresa. Pelos dados apresentados, percebe-se um déficit no orçamento, neste sentido
a instituição está passando por um processo de reestruturação dos seus processos e melhoria nos sistemas de informação, com a implantação de um sistema integrado.
Segundo informações do Diretor Geral da Fundação, o sistema ERP, veio como “uma mão na roda”, no sentido de “otimizar diversos processos, eliminar retrabalho,
melhorar a eficiência, qualidade do dado e da informação e conseqüentemente contribuir para a redução de custos”. Neste estudo, a amostragem foi decidida pelo
pesquisador no intuito de compor três grupos de discussão, com a finalidade de fazer a coleta de dados. O primeiro grupo composto por seis colaboradores que ocupam
cargo de direção e alta gerência, o segundo grupo foi composto por funcionários das áreas de contabilidade, compras, RH, finanças, patrimônio e controle de materiais. O
terceiro grupo foi composto por 04 analistas da área de tecnologia da informação que acompanham e participam do processo de implantação.
Na fase do planejamento, o pesquisador, reuniu por diversas vezes, para definir a condução do processo de pesquisa. Nesta etapa, foi importante discutir e planejar o
focus group, seguindo as orientações sugeridas por Freitas e Oliveira (1988, p. 332) “cuidados com o planejamento da atividade não garantem bons resultados, mas uma
abordagem tendenciosa para o desenho e a execução muito provavelmente produzirá resultados inadequados.” Nesse sentido, optou por trabalhar com três grupos focais
sendo dois grupos compostos por seis pessoas e um grupo com quatro, dada a natureza acadêmica do trabalho.
Após definido os grupos focais, a outra etapa desse estudo, foi convidar as pessoas, escolher o perfil do moderador para conduzir as seções e agendar os horários para as
entrevistas e coleta de dados. Esta metodologia é sugerida por (KRUEGUER, 1994).
Para a condução da discussão o pesquisador, optou pela escolha do moderador, um professor da Universidade Federal de Uberlândia, da área de auditoria e tecnologia
da informação e com experiência com procedimentos de inquérito, procedimento este utilizado em auditoria contábil e operacional. Esta decisão se justifica pelo fato do
referido professor possuir comprovado domínio teórico sobre o construto objeto deste estudo e de condução de técnicas em entrevistas, possibilitando validar assim a
estrutura das perguntas oferecidas para a discussão em grupo, além de conhecer bem a organização.
A coleta de dados foi realizada através de três grupos de participantes. O primeiro grupo se caracteriza por diretores e alta gerência, de nível superior e com grau de
instrução especialização Lato- Sensu, idade média de 40 anos, predominantemente do gênero masculino e que executam as atividades Estratégicas e táticas na instituição.
As características do segundo grupo foram dois funcionários públicos da Universidade Federal de Uberlândia que estão lotados na Fundação e quatro integrantes da
FAEPU objeto deste estudo. O fator de instrução caracteriza-se por pessoas de nível superior e nível médio do gênero feminino, idade média 32 anos, e que executam
atividades administrativas e de apoio. O terceiro grupo se caracteriza por duas pessoas do gênero masculino e duas pessoas do gênero feminino, todos com formação
superior e idade média 34 anos, que atuam como analistas de sistemas.
Os debates foram iniciados, na sala de reuniões na sede da organização pesquisada, localizada na Rua Pedro Quirino nº 1154 no Campus Umuarama da
Universidade Federal de Uberlândia. A escolha do local deve-se ao fato de ser um local conhecido e diferenciado dos demais. Conforme sugerido por Freitas e Oliveira
(2006, p. 339) “alguns aspectos deverão ser observados para a escolha do local: ser de fácil localização pelos participantes; não propiciar distrações externas ou
internas...”. Os participantes foram acomodados seguindo as orientações dos autores Freitas e Oliveira (2006, p. 339) “Os participantes deverão ser acomodados em forma
de “U”, com moderador de frente sentado para todos.” O moderador se apresentou e com a mensagem de “bom dia, sejam bem vindos”, que também destacou sobre a
garantia de confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes bem como dos objetivos acadêmicos do trabalho. Conforme Wall (2001), a importância destas
mensagens iniciais possibilita a criação de uma atmosfera confortável, no sentido de permitir que os participantes fiquem mais descontraídos, possibilitando que eles
expressem suas opiniões de uma maneira natural. Em seguida, todos os participantes se apresentaram.
Para a coleta dos dados, o moderador usa de quatro
perguntas orientadoras como estimulo inicial para geração de idéias. Ao final de cada pergunta o moderador faz uma síntese e solicitava a concordância dos participantes.
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Os comentários e as narrativas que emergiram das seções, com duração de aproximadamente de 40 minutos, foram gravadas e acompanhadas pelo pesquisador em 05 de
outubro de 2010.
4. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS
Uma das tarefas do pesquisador é desenhar uma estratégia de trabalho a fim de reduzir, estruturar, interpretar e teorizar sobre os dados coletados. Nesse estudo optou-se
pelo modelo de Morse e Fields (1994), que o propõe fundamentado em quatro processos: “compreender, sintetizar, teorizar e recontextualizar”. Para isso, os registros das
narrativas pessoais ocorridas nas três sessões de entrevistas, armazenados em chips de gravador digital da marca Sony, foram transcritos para o programa MS-Word versão
2003 com finalidade de possibilitar o início da etapa de planejamento da codificação dos conceitos. Os códigos são rótulos que permitem que os dados qualitativos sejam
separados, compilados e organizados e servem como uma forma para ajudar no desenvolvimento de teoria (COLLINS e HUSSEY, 2005). Em seguida, iniciou-se a análise
preliminar dos conteúdos das narrativas verbais transcritos para descobrir a existência de possíveis características comuns aos fenômenos que emergiram das discussões a
fim compreendê-los.
Na seqüência, realizou-se a classificação dos conceitos visando ter uma noção sintética desses. A classificação foi realizada em duas etapas de tal forma que na segunda
etapa fosse possível ter uma noção das categorias e das subcategorias do comprometimento dos colaboradores. Isso se faz necessário devido tanto à diversidade de idéias
e de conteúdos de narrativas que pode surgir e porque não necessariamente as mesmas idéias podem surgir em todas as sessões de entrevistas coletivas (RUYTER, 1996). A
classificação e a codificação inicial dos conteúdos foram realizadas de forma independente pelo pesquisador a fim de se identificar similaridades e diferenças dos
conceitos. Em seguida, esses relatórios foram confrontados para se complementar as diferentes percepções do pesquisador. Nessa etapa, o pesquisador foi assistido por
uma psicóloga especialista em comportamento organizacional. Adotou-se esse procedimento a fim de se assegurar a validade dos construtos objeto desse estudo. As idéias
foram classificadas, inicialmente, em 46 categorias. Na seqüência, aquelas foram reduzidas para quatro categorias e 16 subcategorias, respectivamente, de acordo com os
tipos de dificuldades para implantação do sistema ERP, conforme tabela a seguir.

Tabela 1 Categorização de idéias e freqüência, de acordo com as dificuldades em relação ao nível de comprometimento no processo implantação do ERP.
Categoria 1: Envolvimento da Alta e Média Gerência no Processo
Sobrecarga de trabalho (03)
Reestruturação administrativa (03)
Condições de trabalho insuficientes (02)
Excesso de reuniões (04)
Categoria 2: Envolvimento dos funcionários
Resistência por parte de alguns usuários (06)
Falta da presença do gerente (03)
Medo de errar (03)
Simplificação dos processos (03)
Falta de suporte dos Analistas (05)
Categoria 2: Envolvimento dos Analistas
Excesso de demanda para atender (04)
Falta de envolvimento de alguns gerentes (03)
Categoria 4: comprometimento Geral
Melhorar o envolvimento da gerência e diretoria (08)
Aprendizado
(04)
Melhorar a qualidade da informação (08)
Melhorar a Comunicação Interna (06)
Melhorar a integração das equipes (10)

Fonte: dados da pesquisa

Na primeira pergunta: Qual foi o envolvimento da alta e média gerência durante o processo de implantação do ERP na Fundação? As discussões dos três grupos
sinalizam motivos convergentes com o exercício da falta de envolvimento destes profissionais e apontam prioritariamente para a necessidade de não estarem tão
envolvidos em função da sobrecarga de trabalho e alto volume de reuniões. O envolvimento da alta e média gerência, não foi tão intenso devido ao processo de
reestruturação na organização e o acúmulo de atividades. Para o pessoal da tecnologia da informação, a falta de presença de alguns gerentes em reuniões dificultava a
agilidade no processo. Para os colaboradores da área administrativa em alguns momentos havia inseguranças durante reuniões com a equipe de informática no sentido de
definir novas rotinas. “O gerente chegava atrasado para a reunião”. “o gerente ás vezes não comparecia”. “O gerente saia antes do término da reunião”. “Sinto que falta
liderança”. O excesso de atividades e reuniões apareceu como um fator que justificava a ausência em grande parte das reuniões e falta de equipamentos, como
justificativa das condições precárias de trabalho, visão de participantes do grupo A. Para o segundo grupo, composto pelo pessoal administrativo, a resistência de alguns
funcionários, falta da presença de gerentes em reuniões com a equipe e o medo de errar aparece como fator que muito pesou, também a falta de suporte de analistas de
sistemas. Pela percepção dos analistas a falta de participação em reuniões por parte de gerentes e a insegurança para definição de alguns processos geravam atrasos para
cumprimento de rotinas e o excesso de demandas, visto que estes tinham que atender as necessidades da Fundação e do Hospital.
A visão do grupo quanto a questão do envolvimento e do comprometimento está relacionado à falta de uma liderança mais atuante para melhorar o nível de
comprometimento e envolvimento no trabalho de implantação do sistema ERP. A visão do processo de mudança nas rotinas e a cobrança de gerentes que não estavam
envolvidos como os funcionários gostariam e também a falta de participação por parte da alta administração em reuniões junto aos analistas onde estavam sendo definidos
alguns processos-chave gerava insegurança e medo, e também a presença do consultor do sistema que era precária, como expressou um dos participantes: “A Fundação

quer melhorar sua eficiência só que a ausência de pessoas importantes no processo está dificultando o processo de implantação [...] ficamos às vezes inseguros e com
medo[...] falta melhor planejamento [....] muitas vezes precisava do analista e tinha que aguardar até o dia seguinte para ser atendida” [...]. Melhorar a integração e a
qualidade da informação foi consenso nos grupos. O sentimento de excesso de trabalho e a falta de presença física de analistas de sistemas foram corroborados pela
maioria dos entrevistados dos grupos A (gerentes) e grupo B, e que afirmaram que a presença física do analista “fool time” contribui para eficiência no processo. Outro fato
que chamou atenção foi o depoimento de dois colaboradores, “ as coisas estão funcionando temos um sistema rodando em paralelo então não me preocupa [...], percebese que falta melhorar o gerenciamento e integração dos grupos e colocar o sistema novo para funcionar, por completo, para forçar o nível de comprometimento. A falta de
analistas de sistemas para compor o quadro de pessoal foi consenso entre o grupo C - “Trabalhamos demais, existe muita demanda de serviço, não prestamos serviço
somente para a Fundação, temos que atender o hospital”. Na percepção de um dos participantes, “o salário que oferecem para um analista[...], os bons não ficam, o
mercado[...]”. Para a maioria dos participantes, melhorarem o desempenho é imprescindível e este sistema tende a reduzir muito retrabalho reduzir custos, porém
percebe-se que “existe o comodismo por parte daqueles que não querem mudar, falta dar um gás e levantar a motivação”. O sucesso deste projeto na organização
depende de uma renovação contínua da motivação dos gerentes e funcionários.
Perguntados sobre como eles avaliam o desempenho deste sistema até o momento e quais sugestões para melhorar? [...] O módulo do controle e movimentação dos
estoques está funcionando bem, vemos como um grande avanço sendo a importância no controle de itens valiosos e de grande movimentação como exemplo os
materiais e medicamentos [...], O sistema de controle de estoques está funcionando razoável, pois temos problemas de integração contábil ainda [...] O módulo financeiro,

QUALIHOSP 2011 » 19

PAPERS

não está totalmente confiável é muito importante e acho que estão fazendo corpo [...].”. Para melhorar este processo de implantação, houve grande consenso dos três
grupos “vamos fazer uma reunião, com toda equipe, traçar metas”, o Grupo A um dos diretores se dispôs a liberar três analistas para o projeto e informar ao Conselho
Curador “Faremos reuniões ordinárias as segundas e sexta – feiras [...] e “ Vamos convocar o Conselho curador, nos reportar sobre os problemas, assumir nossas falhas e
solicitar que o pessoal que vendeu o software esteja presente pelo menos dois dias semanais, isto irá ter um custo [....]. Para finalizar a sessão de discussões, o moderador
propôs que refletissem sobre os aspectos que mais gostariam para melhorar a integração. Melhorar o clima organizacional, treinamento de funcionários, foi apontado na
maioria das respostas dos grupos B e C como o aspecto de maior relevância para que o projeto tenha êxito na percepção destes dois grupos. As categorias que emergiram
das reflexões pessoais destacam a maior sinergia das equipes, a amizade, melhorar o compromisso das pessoas, o convívio e os relacionamentos entre as áreas.
5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o comprometimento e o comportamento dos funcionários quanto ao processo da implantação de novas tecnologias, neste estudo
foi avaliado especificamente o processo de implantação do ERP na Fundação de Assistência e Pesquisa. Também avaliar os fatores gerenciais críticos para implantação do
sistema ERP. As idéias que emergiram das discussões nos grupos parecem ser corroborados pelas evidências da pesquisa, percebe-se que os processos não estão mapeados
e definidos, e isto é um fator de sucesso para adoção deste software, corroborando com as inferências de Gomes e Ribeiro (2004). Também encaixa nas contribuições de
Mendes e Escrivão Filho (2002) ao inferir que a adoção de um software ERP, é um projeto que envolve a organização e para que tenha êxito grau de envolvimento da
organização e de seus líderes é muito importante. As contribuições de (OKOLICA 2001); (LAURINDO e PESSOA 2001); (HOLLAND E LIGHT 1999); (DIAS 1999);
(ALBERTIN 1996), encontra-se presente nesta pesquisa, em destaque o envolvimento da alta administração, alinhamento com os fatores do negócio, adaptação,
envolvimento, alinhamento, definição de prazos, qualificação.
O comprometimento pode ser entendido como uma força que direciona o comportamento das pessoas dentro das organizações e que pode, ao mesmo tempo, atuar
como fonte de estabilização das relações sociais no ambiente de trabalho e também como fonte de coação da estrutura sobre as pessoas (MEYER; HERCOVITCH, 2001).
Nessa perspectiva, pode assumir uma característica de natureza multidimensional. A vertente afetiva ou atitudinal refere-se ao processo de identificação do individuo com
os objetivos e valores da organização. Três dimensões são usadas para mensurá-los: a) forte crença e aceitação dos valores e objetivos da organização; b) o forte desejo de
manter o vínculo com a organização e c) a intenção de se esforçar em prol da organização (BATEMAN; STRASSER, 1984).
Quanto ao comprometimento Robbins, (2005), contribuiu para confirmações quanto ao envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional. Pela
interpretação dos grupos focais ficou explícito a necessidade de envolvimento do grupo e maior comprometimento. Foi possível detectar as recomendações de Abreu
(2001), em relação a importância do envolvimento, educação e treinamento de todos os usuários para o sucesso na implantação, e a resistência as mudanças e o medo da
substituição da mão-de-obra são barreiras ao sucesso efetivo do ERP nas organizações. A escolha do método focus group foi importante para a condução desta pesquisa,
foi observado durantes as seções a importância deste método, devido a interação dos indivíduos e as revelações de pontos importantes que foram observados pelo
pesquisador em destaque a forma que os participantes estimulam o restante do grupo no período das discussões. O aprendizado nesta pesquisa gratificante e traz uma
contribuição para que profissionais e pesquisadores possam utilizá-la nas organizações em pesquisas futuras.
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Introdução
O início do governo de Minas Gerais em 2003 foi marcado por um déficit nos cofres estaduais e muita dificuldade na captação de recursos devido à fragilidade da
economia interna. Neste contexto, foram determinadas ações gerenciais, por meio do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), que ficaram conhecidas como
“Choque de Gestão”. (ANASTASIA, 2006).
Em 2003, um estudo sobre o parque hospitalar do Estado, realizado pelo Comitê Estratégico da Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES/MG), apontou uma rede
hospitalar fragmentada, constituída por muitos hospitais de pequeno porte e poucos hospitais com escala e densidade tecnológica suficientes para funcionar de forma
eficaz (LIMA, 2009).
Havia uma distribuição heterogênea do parque tecnológico existindo, até então, uma concentração desproporcional da rede hospitalar em determinadas regiões do
estado, com um número maior de hospitais nas regiões mais desenvolvidas e carência de estabelecimentos hospitalares da rede SUS em regiões debilitadas. (LIMA, 2009).
Em relação à profissionalização da gestão, levantamento de estudos feitos mostra que 56% dos hospitais do Estado apresentavam uma baixa profissionalização da gestão
(LIMA, 2009).
Outros aspectos relevantes que caracterizavam a rede hospitalar do Estado até aquele momento eram:
- número expressivo de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção ambulatorial;
- fragmentação da oferta de serviços;
- política de saúde com ênfase na municipalização em detrimento da regionalização.
Diante desse cenário, a SES/MG lançou, em 2003, o PRO-HOSP, com o objetivo de fomentar a melhoria da eficiência e a qualidade dos hospitais da rede SUS do
Estado de Minas Gerais. (LIMA, 2009)
Os recursos alocados do programa formam um incentivo para fomentar os arranjos organizacionais e as práticas de gestão. As ações de regionalização são garantidas
através da celebração de Termos de Compromisso de Gestão, firmados entre a SES/MG, os hospitais participantes e os gestores locais. (CAMPOS, 2009).
Em 2006, foi feita a revisão do PMDI, fundamentando a visão de futuro de fazer de Minas Gerais o melhor estado para se viver até 2023, sendo estabelecidas sete
estratégias de desenvolvimento do estado, onze áreas de resultados e dois alicerces sobre os quais se estrutura o Estado para Resultados.
Para a saúde, na área de resultados Vida Saudável, foram estabelecidos projetos estruturadores, como o de Regionalização da Atenção à Saúde, no qual o Programa de
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG (PRO-HOSP) o integra.
Após 5 anos de Programa, verificou-se a necessidade de implantação de um sistema de gestão da qualidade visando contribuir com os objetivos do PRO-HOSP,
estratégia que efetivou-se em 2008 por meio da criação do Programa de Gestão da Qualidade da SES e adoção da metodologia da acreditação da Organização Nacional
da Acreditação – ONA. A gestão da qualidade implementa-se por meio de ações educacionais, incentivo por premiação, processos de avaliação e de monitoramento.
(CAMPOS, 2009).
2. Justificativa
No ano de 2008, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) implantou como reforço ao Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do SUS de Minas Gerais (PRO-HOSP), o Programa de Gestão da Qualidade, com o objetivo de qualificar a gestão dos Hospitais Pro-Hosp a fim de promover
uma assistência mais resolutiva, voltada para ações de segurança e com maior eficiência, refletindo-se em melhor qualidade na atenção aos usuários do SUS/MG.
(CAMPOS, 2009).
Em 2007, a SES/MG, por meio de um acordo com o Banco Mundial, definiu que até o ano de 2010, 50% dos Hospitais integrantes do Pro-Hosp receberiam o
Diagnóstico Organizacional ONA (DO-ONA), como uma das estratégias de qualificação dessas instituições (BANCO MUNDIAL, 2008). Em 2008, como processo inicial,
foi firmado convênio com a Associação de Hospitais de Minas Gerais (AHMG) para dentre outros, contratação de instituição acreditadora credenciada pela ONA para
viabilização dos diagnósticos, sendo 45 diagnósticos em 2009 e 35 diagnósticos em 2010. (CAMPOS, 2009). Atualmente 128 hospitais integram o Pro-Hosp. (LIMA,
2010).
O objetivo desse trabalho é apresentar sistemicamente os resultados destes 80 diagnósticos realizados.
3. Metódos
3.1. O processo de avaliação e seleção dos hospitais para recebimento do DO-ONA
A SES/MG, através da Assessoria de Normalização, Humanização e Melhoria da Qualidade (ANHMQ), estabeleceu o Projeto de Melhoria da Qualidade como reforço
ao Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais – Pro-Hosp a fim de fortalecer a gestão e garantir a qualidade da assistência nessas instituições.
Foi instituído pelo Núcleo de Gestão da Qualidade, hoje Assessoria de Melhoria da Qualidade (AMQ), o processo de avaliação inicial dos Hospitais Pro-Hosp. Essa
avaliação tem como objetivo identificar no universo dos hospitais que integram o Pro-Hosp quais receberão o DO-ONA e quais apresentam as melhores práticas de
gestão para participação no Prêmio Célio de Castro.
O procedimento de avaliação inicial da qualidade vem sendo realizado anualmente em parceria com as Gerências Regionais de Saúde (GRS), no qual é aplicado o
“Instrumento de Avaliação Inicial da Qualidade – Hospitais Pro-Hosp / Política de Acreditação – ONA”, criado pela AMQ e baseado no Manual de Acreditação das
Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde – ONA (2006) e no Instrumento de Avaliação dos Estabelecimentos de Saúde desenvolvido pela ANVISA (2007). O
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instrum
mento possui um cconjunto de pergunntas divididas nos três níveis de com plexidade de estrutura, processo e reesultado, de acordoo com a Organizaçção Nacional de
Acreditação - ONA:
Paraa a classificação doos hospitais e formaação do ranking de pontuação foram ddados os seguintes pesos para cada níível de complexidaade:
- 700% para questões ddo Nível I
- 200% para questões ddo Nível II
- 100% para questões ddo Nível III
A partir da pontuação obtida foram seleccionados 45 hospitais para recebimennto do DO-ONA em
m 2009 e 35 em 2010.
3.2.. A execução dos D
Diagnósticos Organnizacionais ONA
Foii firmado convênioo (874/2008) entre a SES/MG e a AHM
MG para, dentre ouutros, a realização de
d DO-ONA por innstituição acreditaddora, de acordo com o cronograma
de reaalização dos mesmos junto ao Banco Mundial. A Instituição Acreditadora contratada pela AH
HMG para a realização dos mesmos foi o Instituto Quaalisa de Gestão –
IQG.
Diagnóstico
D
Organizaccional ONA - Hospitaais Pro- Hosp

A SES/MG, por meio dda AMQ, enviou à AHMG, a lista anuual dos hospitais seelecionados no processo de avaliação inicial da qualidadde para recebimento do DO-ONA.
Foram
m 10 hospitais seleccionados em 2008 e os diagnósticos reealizados no 1º sem
mestre de 2009; 35 no 2º semestre de 2009
2 e 35 em 20100, totalizando 80 diagnósticos.
De acordo com a listtagem de hospitaiss, a AHMG e o IQ
QG prepararam a pprogramação de vissitas de avaliação aos hospitais. O pprocesso de avaliaçção contou com
profisssionais com expertiise nas áreas.
3.3 Os relatórios do prrocesso de avaliaçãão diagnóstica
Ao final de cada ciclo de avaliação o IQG encaminhou à SES/MG e à AHMG relatório sistêmicoo contendo os pontoos fortes e as oportuunidades de melhooria dos hospitais
de acoordo com requisitoss para Acreditação - Nível I.
Essee processo de avaliiação diagnóstica permitiu
p
identificar a evolução dos hoospitais nos quesitos de segurança e planejar as ações e ppolíticas de saúde com impacto na
mudança desse cenário.
4. Resultados
R
4.1 Perfil dos Hosppitais que receberam DO-ONA
PER
RÍODO DA AVALIAÇÃ
ÃO
NÚM
MERO DE HOSPITAIS

2009
10

2010
35

35

PER
RCENTUAL DE HOSP
PITAIS POR TIPO

Maccrorregional
Micrrorregional

80%
20%

29%
71%

17%
83%

Fonnte: AMQ-2011

4.2.. Desempenho dos Hospitais nas áreaas avaliadas
4.2..I - Índice de Oporrtunidades de Melhhorias: processo dee avaliação diagnósstica no ano de 20009 – amostra de 45
4 hospitais.
PER
RÍODO DA AVALIAÇÃ
ÃO
20099
1º SEMESTRE
S
ITEM
M
Direeção e Liderança

Conformidadees (%)
100%

2º SEMESTRE
S
ITEM
Labboratório Clínico

Conformiddades (%)
97%

Farm
mácia Clínica

90%

Com
municação

91%

Moddelo Assistencial
Interação entre as áreas
Política de Isolamento dee Pacientes
Educação Continuada
Política de Comunicação

90%
90%
90%
90%
90%

89%
80%
80%
78%
76%

Conntrole dos Parceiros/Terceiros

90%

Direeção e Liderança
Seggurança Ocupacional
Sisttema de Informação do Paciente
Gerrenciamento de Leitoss
Gesstão de Pessoas
Prevvenção e Controle de Infecção e Evventos
Advversos
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49%
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Identidade e Diretrizes Institucionais
Gestão da Segurança
Segurança Ocupacional
Sistema de Informação do Paciente
Gerenciamento de Leitos
Plano de Aplicação Medicamentosa
Prevenção e Controle de Infecção e Eventos Adversos
Planejamento da Assistência
Gestão de Equipamentos
Gerenciamento de Riscos

80%
80%
70%
60%
60%
30%
30%
20%
10%
0%

Gestão de Equipamentos
Planejamento da Assistência
Plano de Aplicação Medicamentosa
Gerenciamento dos Riscos

35%
20%
20%
0%

Fonte: Síntese avaliação diagnóstica IQG – AMQ/2009

4.2.2 - Índice de Oportunidades de Melhorias: processo de avaliação diagnóstica no ano de 2010 – amostra de 35 hospitais.
PERÍODO DA AVALIAÇÃO
2010
ITEM
Direção e Liderança

Conformidades (%)
100%

Gestão de Materiais e Suprimentos
Laboratório Clínico
Central de Materiais
Gestão da Segurança
Gestão de Pessoas
Assistência Farmacêutica
Assistência Nutricional
Planejamento da assistência
Sistema de Informação do Paciente
Plano de Aplicação Medicamentosa
Gestão de Equipamentos
Prevenção e Controle de Infecção e Eventos Adversos
Gerenciamento dos Riscos

93%
81%
86%
69%
86%
81%
75%
71%
79%
47%
47%
36%
0%

Fonte: Síntese avaliação diagnóstica IQG – AMQ/2010
Nos três ciclos de avaliação, o processo de Direção e Liderança dos hospitais foi o ponto forte mais significativo, abalizado principalmente no modelo jurídico utilizado
pela SES para contratação desses hospitais. O PRO-HOSP se fundamenta no estabelecimento de compromissos, que são firmados mediante acordo contratual, tendo o
hospital, como contrapartida cumprir metas de melhoria da qualidade da assistência (LIMA 2009). O foco do programa são os hospitais que atendem prioritariamente a
população usuária do SUS e que sejam socialmente necessários. (LIMA 2009).
Outras estratégias que tem contribuído são as ações de capacitação, como os cursos na área de gestão da qualidade que ocorrem desde 2008 e o curso de PósGraduação em Gestão Hospitalar, que os hospitais participam desde 2004, com a formação de cerca de 600 administradores hospitalares.
As oportunidades de melhorias mais significativas foram: a política de Gerenciamento dos Riscos; a Gestão de Equipamentos; Prevenção e Controle de Infecção e
Eventos Adversos; a ausência de Plano de Aplicação Medicamentosa e nos hospitais microrregionais a Gestão de Pessoas. Nesse sentido, a SES/MG elaborou cursos
específicos para os profissionais lotados nestas áreas numa abordagem andragógica de pesquisa ação. Também foram realizadas oficinas de trabalho com representantes
dos Grupos Gestores dos hospitais, abordando, dentre outros, a gestão por processos e o gerenciamento dos riscos. A contrapartida dos hospitais nessas oficinas é a
realização dos procedimentos necessários, tais como o desenho dos processos, a criação dos Comitês de Gerenciamento dos Riscos, etc. A elaboração e aplicação desses
procedimentos são monitorados pela coordenação do Programa Pro-Hosp.
O desempenho dos hospitais no DO-ONA demonstrou que mesmo o Pro-Hosp tendo contribuído com a solução de problemas de estrutura dos hospitais do Estado, há
necessidade de que essas instituições trabalhem com mais atenção a segurança dos processos assistenciais e organizacionais.
Importante salientar que no conjunto de metas e compromissos pactuados com os hospitais em 2010 foi estabelecida a participação de membros do hospital nos cursos
ofertados pela SES/MG e a respectiva elaboração de produtos, tais como protocolos clínicos interdisciplinares voltados para a segurança da assistência, dentre outros.
Em 2010 os primeiros resultados rumo à certificação são consolidados: um dos hospitais Pro-Hosp é acreditado no nível 1 e outro muda o status de acreditado para
acreditado pleno – nível 2.
Há, ainda, o resultado observado de visitação de outras instâncias de governo (Estados, na sua maioria) à SES/MG, a fim de conhecer essa experiência implementada,
que é inédita e bastante inovadora na condução das políticas públicas de saúde para a área hospitalar.
5. Conclusão
O DO-ONA consolidou uma visão ampliada dos processos organizacionais e assistenciais das instituições integrantes ao Pro-Hosp, mostrando-se um instrumento
robusto de análise situacional, com potencial para subsidiar à SES/MG no planejamento de ações e políticas públicas de saúde e os hospitais no desenvolvimento de ações
pertinentes.
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Construção do plano de gerenciamento de risco em farmácia hospitalar
Márcia Lúcia de Mário Marin, Ricardo Paranhos Pires Moreira, Sonia Lucena Cipriano

Resumo: Os serviços farmacêuticos constituem uma importante estrutura nos cuidados de saúde prestados ao paciente no ambiente hospitalar, sendo primordial que suas atividades sejam
executadas de forma segura. Considerando que os riscos são pertinentes a qualquer processo, torna-se necessário o uso de ferramentas em seu gerenciamento. Baseado na literatura e em
ferramentas de gestão para qualidade foi elaborado um plano de gerenciamento de riscos contendo processos, riscos, causas, ações preventivas e mitigatórias e planos de ação. Nossos
resultados evidenciam a construção do plano de gerenciamento de riscos na farmácia hospitalar, no sentido de promover a segurança do paciente.
Palavras chave: gerenciamento de risco, farmácia hospitalar, qualidade em saúde, segurança do paciente.

Introdução
Os serviços farmacêuticos constituem uma importante estrutura nos cuidados de saúde dispensada em meio hospitalar. Neste contexto, a farmácia hospitalar tem por
objetivo um conjunto de atividades, que contribuem para a qualidade da assistência prestada ao paciente, com promoção do uso racional dos medicamentos. Além de
proporcionar acesso aos medicamentos, é essencial que o mesmo esteja inserido em um contexto e em uma lógica mais ampliada que é a assistência farmacêutica, a qual
engloba procedimentos relativos à produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação de medicamentos (BRASÍLIA,
2001; MARIN, 2004).
Nos hospitais, é primordial que as atividades da unidade de farmácia sejam executadas de forma a garantir a efetividade e segurança no uso dos medicamentos e outros
produtos para saúde, otimizando dessa forma os resultados clínicos e econômicos da intervenção terapêutica (CIPRIANO et al, 2009).
Tendo em vista que os riscos são pertinentes a qualquer processo de trabalho, torna-se necessário o uso de ferramentas adequadas em seu gerenciamento, para que as
instituições obtenham êxito na busca pela excelência (PAVAN & HERNANDEZ, 2009). Para tanto, a prevenção da ocorrência destes erros requer a implantação de
métodos de segurança eficazes, que possibilitem sua detecção precoce e gerenciamento, que, necessariamente, envolve o redesenho de processos com o propósito de
reduzir a ocorrência de erros (KUWABARA, 2009).
Assim, o plano de gerenciamento de risco hospitalar constitui nova perspectiva de cuidado ao paciente, analisando, investigando, propondo soluções e executando
ações que tentem diminuir erros ou, ao menos, antecipar-se à sua ocorrência (KUBAWARA et al 2009).
Qualidade e gerenciamento de riscos
As organizações tem adotado diversos modelos de gestão na busca da qualidade, com iniciativas voltadas para implementação de processos de melhoria contínua.
Desta maneira, instituições de acreditação e certificação, em seus requisitos de avaliação, focam a segurança do paciente.
A qualidade na assistência e nas organizações de saúde está intrinsecamente relacionada à gestão de risco, pensamento este trazido de estabelecimentos americanos
para o setor de saúde por meio de requisitos e programas de certificação ou acreditação hospitalar (FELDMAN, 2009). Por fim, a literatura tem sugerido que a realização
da gestão de risco é um caminho para o desenvolvimento de qualidade assistencial e garantia de segurança do paciente (MATHEWS et al, 2002).
Justificativa
O gerenciamento de riscos na farmácia hospitalar proporciona, ao gestor de saúde, informações relevantes para tomada de decisão, controle dos riscos de processos,
bem como garantia da qualidade dos serviços prestados. Adicionalmente, a gestão do risco é parte integrante das boas práticas empresariais e possibilita aos gestores
melhorarem seus resultados por meio da identificação e da análise ampla de situações. Além disso, os métodos de análise de riscos são fundamentais para assegurar o
comprometimento e melhoria contínua dos processos assistenciais, e promoção da qualidade (FELDMAN, 2009).
O processo de acreditação tem sido um grande incentivador no estabelecimento de medidas de melhorias e formalização do gerenciamento de risco, obtendo melhores
resultados na assistência e no desenvolvimento de planos de melhoria (GEROLIN & SANTORO, 2008). Além da acreditação, existe a necessidade de adequação a RDC nº
2 de 25/01/2010, cujo objetivo é estabelecer critérios mínimos a serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde, visando o gerenciamento de tecnologias em saúde
(BRASIL, 2010).
Apesar da importância da implantação de programas de gerenciamento de risco em hospitais, esta não é uma prática comum entre farmácias hospitalares brasileiras.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a construção de um plano de gerenciamento de riscos na farmácia hospitalar, necessário para a promoção da
segurança do paciente, bem como melhoria da qualidade dos serviços de assistência farmacêutica prestados.
Métodos
O estudo de implantação do plano de gerenciamento de risco foi desenvolvido no período de junho a dezembro de 2010, na farmácia hospitalar de um hospital
público, de grande porte, geral com especialidades e de atenção terciária. Baseado nos processos propostos por Pavan e Hernandez (2009) e na aplicação de ferramentas
de gestão para qualidade, foi elaborado o plano de gerenciamento de riscos na farmácia hospitalar conforme o processo de construção demonstrado no Quadro 1.
Quadro 1. Processo de construção do plano de gerenciamento de riscos
Fase
1ª

2ª

3ª

4ª

Análise de cenário

Classificação
análise

e

Etapa

Ferramenta de gestão para qualidade

Análise do fluxograma de processos da
farmácia hospitalar

Brainstorming

Seleção dos processos

Brainstorming

Identificação dos riscos dos processos
selecionados
Levantamento para cada risco, das
causas, ações preventivas, ações
mitigatórias e elaboração do plano de
ação na farmácia hospitalar

Diagrama de causa-efeito

Priorização
e
seleção dos riscos
de maior impacto

Priorização dos riscos pelos gestores da
farmácia hospitalar mediante atribuição de
pontuação
Seleção dos riscos de maior impacto nos
processos para segurança do paciente

Controle dos riscos

Monitoramento dos riscos selecionados
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Diagrama de causa-efeito
Ferramenta 5W2H

GUT
GUT
Indicadores de desempenho
Meta SMART
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O processo de construção do plano de gerenciamento de riscos da farmácia hospitalar contempla quatro fases, sendo:
Análise de Cenário
Na fase de análise do cenário, foi efetuada a revisão do fluxograma dos processos da farmácia hospitalar. Em seguida, foram selecionados os principais processos,
utilizando a ferramenta “Brainstorming”, que conforme Mata-Lima (2007) tem a finalidade de estimular a equipe envolvida a produzir ideias e soluções para as questões
existentes de maneira rápida e direta. Posteriormente, para identificação dos riscos dos processos selecionados, foi utilizado o diagrama de causa-efeito ou Diagrama de
Ishikawa (nome do seu idealizador), ferramenta empregada na busca da origem das não conformidades e suas interligações em um processo, permitindo estruturar as
causas de um determinado problema ou oportunidade de melhoria (MATOS, 2004).
Classificação e análise
Para as fases de classificação e análise foram levantadas para cada risco do processo as causas, ações preventivas e mitigatórias, e elaborado um plano de ação. Isto é,
caso o evento ocorra é necessário assegurar medidas para minimizar suas conseqüências. Para cada risco fez-se o levantamento das causas, das ações preventivas e
mitigatórias utilizando o diagrama de causa-efeito. Para elaboração do plano de ação foi aplicada a ferramenta 5W2H (o que, como, com quem, por que, quando, onde e
quanto custa), instrumento importante para a sistematização da execução de um plano de ação (CIPRIANO et al 2009).

Priorização e seleção dos riscos de maior impacto
Na fase de priorização e seleção dos riscos de maior impacto foi utilizada a ferramenta GUT pelos nove farmacêuticos gestores. A ferramenta GUT leva em
consideração a Gravidade (as conseqüências e impactos resultantes da permanência das falhas), Urgência (tempo disponível para solucionar o problema) e Tendência
(progressão, ou seja, qual evolução o problema terá) (CIPRIANO et al., 2009). Para utilizar a ferramenta GUT, é necessário que sejam atribuídos valores de 1 a 5 para
Gravidade, Urgência e Tendência, conforme ilustra o Quadro 2. Dessa forma, esses valores são multiplicados e os riscos com maior valor referente ao GUT, são
considerados prioritários.
Quadro 2: Ferramenta GUT (Adaptado de CIPRIANO et al, 2009)
Valor

5
4
3
2
1

G
Gravidade:
conseqüência se
nada for feito

U
Urgência:
prazo
para
de decisão

Os prejuízos são
extremamente
graves
Muito grave
Grave
Pouco grave
Sem gravidade

É necessária uma ação
imediata

toma

Com alguma urgência
O mais cedo possível
Pode esperar um pouco
Não tem pressa

T
Tendência: proporção
problema no futuro

do

Se nada for feito o
agravamento da situação será
imediato
Vai piorar a curto prazo
Vai piorar a médio prazo
Vai piorar a longo prazo
Não vai piorar

GxUxT
(prioridade)
125
64
27
8
1

Controle dos riscos
De acordo com Pavan e Hernadez (2009), esta fase é um meio de obter controle efetivo dos riscos, aprimorando o gerenciamento de eventos ou fatores que podem
gerar danos. Este controle é realizado pelo monitoramento dos riscos por meio de indicadores de desempenho, com o estabelecimento de meta. Nesta fase foram
realizadas as seguintes ações:
Definiram-se metas para o controle dos riscos, a partir da ferramenta “Meta SMART” (DEITOS & SILVA, 2005);
Utilizou-se para elaboração do indicador de desempenho a ficha técnica proposta por Cipriano (2009).
Resultados
Dentre os processos da farmácia hospitalar, foram priorizados os 10 riscos que obtiveram maior pontuação pela ferramenta GUT (Quadro 3). O risco “erro de separação
de medicamentos”, do processo de distribuição de medicamentos de maior pontuação foi escolhido como exemplo para demonstrar a construção do plano de
gerenciamento de riscos (Quadro 4).
Quadro 3. Processos e seus respectivos riscos de maior relevância da farmácia hospitalar.
Processo

Risco

Dispensação

Erro na separação de medicamentos

1

Programação / aquisição

Falta de medicamentos e insumos farmacêuticos

2

Manipulação

Produto manipulado não-conforme

3

Armazenamento

Comprometimento da qualidade do produto

4

Distribuição/Expedição

Distribuir produtos não-conforme ( produto trocado, quantidade
errada, transporte inadquado de termolábeis , não cumprir prazo
de entrega, produto vencido)
Produto fabricado não-conforme (acabamento, preparação nãoestéreis e estéreis)

5

Recebimento

Recebimento de produtos não-conforme com os requisitos
(material errado, quantidade, nota fiscal, temperatura...)

7

Atenção Farmacêutica ao
paciente internado e
ambulatorial
Controle da Qualidade

Intervenção farmacêutica inadequada

8

Resultado de análise não-fidedigno

9

Farmacovigilância

Não detectar eventos adversos a medicamentos e insumos
(queixa técnica, reação adversa e erro com medicamentos)

10

Preparação (NE, E e AC)

Priorização

6
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NE: não estéreis, E:estéreis e AC: acabamento
A Figura 1 demonstra o resultado da aplicação do
diagrama de causa-efeito para o levantamento das causas
do risco “erros de separação de medicamentos”.
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Figura 1. Diagraama de causa-efeito – Causas de erros de separação
s
de medicam
mentos

d separação de
Elabboraram-se indicaddores de desempennho para o monitooramento dos risco s, conforme demonstrado na Ficha técnica do indicaddor “Taxa de erro de
mediccamentos” (Quadroo 5).
Connclusões
Eviddenciou-se que a cconstrução de um plano
p
de gerenciam
mento de riscos parra processos da farmácia hospitalar de forma sistematizaada, é de fundamental importância
para iddentificação, preveenção e mitigação dos
d potenciais riscoos que podem levarr a danos de diferenntes gravidades aoss pacientes.
Quadro 4. Plano de gerenciamento de rissco para o processo de
d distribuição de meddicamentos
Processso

Risco

Distribuuição de
medicaamentos

Erro na separação de
medicaamentos

Causas

Ações Preventivas

Açõe
es Mitigatórias

Planos de ação

•Falha na triagem daa transcrição
médica;
•Falha na conferência de
medicamentos separrados;
•Não cumprimento das Boas Práticas
(
adequado,
de Armazenamento (local
identificação, luz, tem
mperatura,
organização/sistema, empilhamento,
umidade);
•Similaridade de nom
mes e
embalagens;
• Falta de um sistema por códigos de
barras;
o
• Semelhança entre os
medicamentos unitarrizados;
• Falta de treinamentto dos
funcionários;
• Falta de equipamenntos.

• Monitoramento do cumprimento
c
das Boas Práticas dee
Armazenamento (identificação,
luz, temperatura,
organização/sistema,,
empilhamento, umidaade);
• Monitoramento do
procedimento de conferência das
prescrições;
• Identificação dos medicamentos
por código de barras

• Info
ormação do erro;
• Recolhimento;
• Ate
endimento correto
do medicamento;
m
• Acompanhamento
da ocorrência.
o

• Implantar sistema dediferenciação
d
de
especialidades farmaacêuticas com
apresentação semelhante;
d distribuição de
• Implantar sistema de
medicamento por cóódigo de barras;
• Implantar processoo de controle de
validade sistemático e efetivo no
estoque de medicam
mentos da
assistência farmacêuutica à internação;
• Inserir conferência de separação de
medicamentos no prrocesso de
distribuição de mediccamentos por
dose individualizada;
• Elaborar cronogram
ma de treinamento
dos funcionários.
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Quadro 5. Ficha técnica do indicador “Taxa de erro de separação de Medicamentos” (Adaptado de CIPRIANO, 2009).

NOME DO INDICADOR:

Taxa de Erro de Separação de Medicamentos

SIGLA:
TESM

Monitorar a ocorrência de erros na atividade de separação de
medicamentos para atendimento ao paciente internado.
TIPO:
Número de itens separados incorretamente
x 100
Número de itens solicitados no período
.
TAXA

OBJETIVO:
FÓRMULA:

ATIVIDADE: Distribuição e dispensação de
Medicamentos

META:
100% das receitas

ÁREA OU SERVIÇO RELACIONADO:
Farmácia Hospitalar -– Assistência Farmacêutica ao Paciente Internado
EXPLICAÇÃO DA FÓRMULA:
Número de itens separados incorretamente: são itens de medicamentos em discordância com a
prescrição médica, verificados antes da entrega à enfermagem. Não são erros de separação os itens
em falta no estoque, itens substituídos por similar e adequação de apresentação (dosagem e forma
farmacêutica).
M
É
T
O
D
O

Número de itens solicitados no período: todos os itens de medicamentos solicitados na prescrição
médica e que devem ser separados, conforme rotina do hospital.
FONTE DE INFORMAÇÃO: Prescrição médica (eletrônica, transcrita ou manual).
AMOSTRA:
100% das prescrições das unidades de internação atendidas.
COLETA DE DADOS:
Elaborar planilha para registro das discordâncias e número total de itens prescritos ou emitir
relatório informatizado com base na Prescrição médica (eletrônica, transcrita ou manual).
Totalizar os dados.
Aplicar a fórmula.

FREQÜÊNCIA:
Mensal
RESPONSÁVEL:
Farmacêutico

REVISÃO:
00

DATA:
01/11/2010
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P_28_2011 - Desenvolvimento e Implantação do Score de Disfagia para Atendimento Domiciliar
Barbara Regina Otranto Papais Xavier, Luciene Giusti, Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira

Resumo: Em nosso serviço de atendimento domiciliar percebemos a necessidade de uma escala de evolução fonoaudiológica voltada para as características dos pacientes em nosso
atendimento. Foi criada uma ferramenta que classificou e mensurou a evolução fonoaudiológica. Observamos que 56% dos pacientes apresentam score de prognóstico favorável para
reabilitação fonoaudiológica são atendidos 3x semana; 14% dos pacientes com score não favorável atendidos 1x semana, 30% dos pacientes apresentam score de manutenção, atendidos 2x
semana; Também 32% apresentaram melhora, 16% piora e 51% mantiveram o score. Destes com alteração de score 39% tiveram alteração da programação dos atendimentos
fonoaudiológicos.
Palavras chave: Atendimento Domiciliar, Disfagia, Score, Deglutição, Fonoaudiologia

INTRODUÇÃO:
O atendimento domiciliar é uma modalidade de assistência, também conhecida como “home care” (do inglês, cuidado do lar) que pode ser definida segundo CARLETI
(1996) como um conjunto de procedimentos hospitalares possíveis de serem realizados na casa do paciente. Abrangem ações de saúde desenvolvidas por equipe
interprofissional, baseadas em diagnóstico da realidade em que o paciente está inserido, visando à promoção, à manutenção e à reabilitação da saúde. 5
As primeiras atividades domiciliárias desenvolvidas no Brasil aconteceram no século XX, em 1919, com a criação do Serviço de Enfermeiras Visitadoras no Rio de
Janeiro 7
Segundo MENDES (2001) foi um serviço criado para atender basicamente pacientes com doenças crônicas que pudessem ser acompanhados no domicílio,
convalescentes que não necessitassem de cuidados diários de médicos e enfermeiros, portadores de enfermidades que exigiam repouso. 9
Autores como ANDREOTI & FERNANDES (1994) mencionam sobre as vantagens do atendimento domiciliar como: satisfação do paciente e de seus familiares ao ter seu
tratamento realizado em seu lar, redução de custos, em conjunto com assistência mais humanizada, que proporcione melhor qualidade de vida, principalmente a
pacientes crônicos, terminais e idosos. 3
No cenário da saúde, estima-se que os hospitais de primeira linha do País tenham cerca de 10% de seus leitos ocupados por pacientes crônicos residentes. O cenário
tende a se agravar com os avanços da medicina e da longevidade. É um desafio que precisa ser enfrentado, e todos têm de estar preparados para assumir suas
responsabilidades, cientes da probabilidade cada vez maior de ter um doente crônico na família. É preciso criar novos paradigmas. Acredita-se que o paciente crônico
estará melhor em casa, perto da família e com apoio de assistência domiciliar ou, se for o caso, em uma instituição de longa permanência. Os sistemas e planos de saúde
evitarão custos desnecessários se buscarem caminhos que favoreçam alternativas de assistência adequadas. E os hospitais que hoje têm parte de suas estruturas e
tecnologias mais sofisticadas sendo subutilizadas, ampliarão as vagas para atender os pacientes que delas realmente necessitam. 11
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Em 2008 o Conselho Federal de Fonoaudiologia dispôs sobre a assistência fonoaudiológica domiciliar que o atendimento fonoaudiológico domiciliar deve ser realizado
por fonoaudiólogos, com experiência principalmente em atendimento à pacientes portadores de Disfagia Orofaríngea, fatores desencadeantes desta patologia,
características do envelhecimento e processo Anátomo Fisiológico da Deglutição. Segundo ASHA (American Speech-Language-Hearing Association 2001-2002) O
fonoaudiólogo ingressa na equipe atuando de forma multi e interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e reduzir complicações, a partir do gerenciamento da deglutição e
da comunicação, de maneira segura e eficaz. 1 Acredita-se que a elaboração de protocolos que norteiem a atuação fonoaudiológica vem ao encontro destas questões,
visando garantir a qualidade do que está sendo oferecido aos pacientes, além de permitir a aplicação do conceito de atuação baseada em evidências, conforme descrição
de APEL (2003). 4
ASHA (2007) refere que a disfagia é um distúrbio da deglutição decorrente de causas neurológicas e/ou estruturais (4). Esta patologia pode ser decorrente de traumas de
cabeça e pescoço, de acidente vascular encefálico, de doenças neuromusculares degenerativas, de câncer de cabeça e pescoço, de demências e encefalopatias. A disfagia
mais freqüentemente reflete problemas envolvendo a cavidade oral, faringe, esôfago ou transição esofagogástrica. A disfagia ou dificuldade na deglutição pode resultar na
entrada de alimento na via aérea, resultando em tosse, sufocação/asfixia, problemas pulmonares e aspiração.
Também pode gerar déficits nutricionais, desidratação com resultado em perda de peso, pneumonia e morte. 2
Habitualmente em avaliações e evoluções fonoaudiológicas de atendimento domiciliar a disfagia é avaliada baseada na escala de O´Neil ET all (1999) 10 e Furkim
(1999) 8 pelo grau de severidade e/ou e na escala FOIS 6 que determina a liberação ou não da dieta via oral e consistência do alimento.
De acordo com as tabelas validadas as disfagias 8.10 podem ser classificada como:
- Disfagia leve: quando o controle oral é incoordenado e a ejeção oral é lenta, sem sinais sugestivos de penetração laríngea ou aspiração.
- Disfagia moderada: quando o controle e a ejeção oral do bolo alimentar estão lentos, com sinais sugestivos de penetração laríngea e aspiração.
- Disfagia grave: quando há presença de aspiração substancial e ausência ou falha na deglutição completa do bolo alimentar.
A Escala de ingestão funcional por via oral (FOIS)6 classifica a ingesta /liberação de dieta em:
- Nível 1: nada via oral.
- Nível 2: dependente de tubo de alimentação com mínima oferta de alimentação VO.
- Nível 3: dependente de tubo de alimentação com ingesta oral constante de alimento ou líquido – oferta de dieta VO parcial.
- Nível 4: dieta via oral total com apenas uma consistência.
- Nível 5: dieta via oral total com múltiplas consistências, mas necessita de preparação especial ou compensações.
- Nível 6: dieta via oral total com consistências múltiplas sem preparação especial, mas com limitações específicas de alimento.
- Nível 7: dieta via oral total sem restrições.
Diante das escalas disponíveis observamos em nosso serviço a necessidade de uma escala mais abrangente voltada para as características dos pacientes em atendimento
que contemplasse também a deglutição de saliva e discretas mudanças na evolução que não poderiam ser contempladas nas tabelas já existentes. No atendimento
domiciliar há muitos pacientes crônicos onde o objetivo muitas vezes é o gerenciamento de saliva e secreções; Prevenção de deformidades faciais devido ao quadro
neurológico do paciente, nestes casos pequenas melhoras como aumento da freqüência de deglutição de saliva e movimentações da musculatura orofacial podem
representar grandes ganhos aos pacientes com este perfil.
Atualmente as tabelas de classificação de Disfagia utilizadas no atendimento fonoaudiológico não contemplam todas as evoluções que encontramos principalmente em
pacientes crônicos, relacionados aos objetivos terapêuticos fonoaudiológicos do atendimento domiciliar, como evitar agravamento de quadros de broncoaspiração por
aspiração salivar, evitar reinternações e principalmente a manutenção da qualidade de vida. Por esta razão o setor de Fonoaudiologia da Hospitalar Santa Celina decidiu
pela criação de uma escala de Severidade das Disfagias em Atendimento Domiciliar baseada nas características dos pacientes e nas tabelas já existentes, que evidenciasse
a evolução ou piora dos quadros, considerando o perfil dos pacientes.
MÉTODO:
Iniciamos com levantamento bibliográfico dos scores e tabelas de classificação de disfagia utilizadas nos diversos serviços de saúde;
Foi definido Novo Score com a escala de 0 a 6 pontos onde:
Score 6 Deglutição Funcional: de Saliva e alimentos e a conduta seria de orientação/Monitoramento/ Alta com Indicação da freqüência de Terapia 1x semana
Score 5 Disfagia Leve I: Deglutição Funcional de Saliva e alimentação via oral exclusiva com consistência adaptada; Sinais assistemáticos de permeação laríngea com
clareamento após manobra, a conduta seria de Terapia/Orientação/Monitoramento/ Alta com indicação da freqüência de terapia 1 à 2X semana
Score 4 Disfagia Leve II: Deglutição Funcional de Saliva e alimentação via oral + via alternativa de alimentação com consistência adaptada; Sinais assistemáticos de
permeação laríngea com clareamento após manobra com via alternativa de alimentação, Conduta: Terapia Fonoaudiológica/ Monitoramento/ Reavaliação com indicação
de freqüência: Terapia 2x semana
Score 3 Disfagia Moderada: Sinais de permeação/aspiração laríngea de saliva e alimentos; Melhora com manobra e intervenção. Via oral/ Via alternativa de
alimentação, Conduta: Terapia Fonoaudiológica/ Monitoramento/ Reavaliação, Freqüência: Terapia 2x a 3x semana
Score 2 Disfagia Grave I: Permeação/Aspiração laríngea de saliva via alternativa de alimentação e Treino Via oral, Redução da freqüência de deglutição de saliva,
Conduta: Terapia Fonoaudiológica/ Monitoramento/ Reavaliação, Freqüência: Terapia 2x a 3x semana
Score 1 Disfagia Grave II: Permeação/Aspiração laríngea de saliva via alternativa de alimentação e Sem treino Via oral, Redução da freqüência de deglutição de saliva,
Conduta: Terapia Fonoaudiológica/ Monitoramento/ Reavaliação, Freqüência: Terapia 1x semana, Reavaliar em 12 semanas
Score 0 Disfagia Grave III: Permeação/Aspiração laríngea de saliva via alternativa de alimentação e Sem treino Via oral, Ausência de Deglutição, Conduta: Terapia
Fonoaudiológica/ Monitoramento/ Reavaliação, Freqüência: Terapia 1x semana por 4 semanas se não houver melhora do score alta fonoaudiológica.
Realizamos o levantamento atual do perfil dos pacientes em atendimento domiciliar na empresa onde atualmente 42% dos pacientes atendidos pela empresa
encontram-se em acompanhamento fonoaudiológico. Destes as principais patologias de base eram: Pós- AVE: 24%; demências: 17% e complicações pulmonares: 18%. A
idade média era de 60 anos e 51% dos pacientes eram do sexo masculino.
Houve treinamento de toda a equipe assistencial de fonoaudiologia para aplicação do score em Agosto de 2010.
Elencamos 72 pacientes em atendimento fonoaudiológico na assistência domiciliar para definição e validação de um novo score de Agosto à Novembro de 2010.
Treinamento da equipe de fonoaudiologia para correta utilização e padronização do score.
Foram analisados os relatórios evolutivos destes pacientes seguindo os critérios: Hipótese Diagnóstica dos pacientes em fonoterapia, prognóstico do paciente, grau de
disfagia e evolução do período. Em segundo momento os scores existentes foram planilhados para analise da evolução dos pacientes e o planejamento terapêutico
realizado. Após iniciada a aplicação, foi realizada pela coordenação de fonoaudiologia a auditoria de pacientes na residência x score aplicado.
Criação e monitoramento por 12 meses de um grupo controle 72 pacientes avaliados mensalmente.
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OBJETIVOS:
Criação de uma ferramenta quee auxilie a mensurar a evolução fonoaaudiológica dos paccientes em atendimento domiciliar.
Alinhamentoo adequado do planno terapêutico fonoaudiológico e seu sscore.
RESULTADO
OS:
Após a implaantação dos Scores identificamos que:
56% dos paccientes em acomppanhamento fonoauudiológico apresenntam score com prrognóstico fonoauddiológico favorávell, moda de atendimento aumentada para a
freqüência de aatendimento de 3x semana,
14% destes ppacientes apresentaam score com prognnóstico fonoaudiolóógico não favoráveel e a moda de atendimento é mantidaa na freqüência de 1x semana,
30% dos paccientes apresentam score de manutenção, moda de freqüüência de atendimento 2x semana, moda
m mantida pela necessidade de orientação e gerenciaamento
da função da deeglutição dos pacieentes em acompanhhamento,
Do grupo coontrole de 12 mesess com 72 pacientess avaliados mensalm
mente:
32% apresenntaram melhora doo score de disfagia
16% piora doo score de disfagia
51% mantiveeram o score de dissfagia
39% destes ppacientes com alterração de score realiizaram alteração daa programação doss atendimentos fonooaudiológicos.
Houve adequuação da programaação aumentando-aa para 3x semana nno grupo de pacienttes classificados em
m score com prognóóstico favorável
A moda do pplanejamento terapêêutico adequado seeguindo as consideerações e orientaçõees do score foram:
Grupo de Reeabilitação: Aumentto de 2x para 3x semana, grupo mais alterado após apliccação adequada doo score
Grupo Manuutenção: 1x semanaa
Grupo Orienntação e Gerenciam
mento: 2 x semana

GRÁFICO 1: Distribuição
D
dos pacieentes em atendimentoos fonoaudiológico seegundo
sccore de disfagia

GRÁFICO 2: Moda
M de frequência dee atendimento fonoauudiológico dos pacienntes com
disfagiaa atendidos em assistêência domiciliar. Freqquencia em X semanaa

GRÁFICO
G
3: Evoluçãoo fonoaudiológica do grupo controle
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CONCLUSÃO:
Após implantação e utilização da nova ferramenta mensurada pelo score pudemos observar a adequação da programação no grupo de pacientes classificados em score
com prognóstico favorável, aumentando-a de 2x para 3x semana.
A partir da criação e analise quali/quantitativa foi possível acompanhar cada paciente e sua evolução frente ao atendimento fonoaudiológico e prognóstico do paciente,
readequando assim a programação terapêutica quando indicado bem como a reorientação da técnica utilizada depois de discutido com a equipe multidisciplinar quando
necessário.
O monitoramento mensal dos pacientes, utilização de protocolos assistenciais validados, registro e aplicação adequada do score são de extrema importância para
avaliar a qualidade do serviço prestado e realizar a melhoria continua da assistência, focando sempre no atendimento baseado em evidencias.
Os resultados favoráveis ao aumento de numero de sessões no grupo de pacientes classificados no grupo Reabilitação também permite mostrarmos aos pacientes e
clientes (convênios) a evolução e melhora dos pacientes, justificando a freqüência maior destes atendimentos bem como redução da frequência de atendimentos dos
pacientes em monitoramento, onde temos pacientes que tem grandes riscos para broncoaspiração pelo seu quadro clinico de base e precisam ser monitorados por um
tempo prolongado, nestes podemos notar redução do risco de BCP´s aspirativas pelo acompanhamento fonoaudiológico bem como o grupo de pacientes com prognóstico
desfavorável se beneficia do atendimento fonoaudiológico através de uma reduzida freqüência de atendimento que é voltada aos cuidadores para ações de orientação
como higienização oral, posicionamento durante e após a dieta e exercícios passivos através da terapia indireta da deglutição buscando alguma movimentação da
musculatura orofacial e quando possível episódios de deglutição de saliva, justificando também o atendimento à pacientes com prognóstico reservado.
Referências
1 . American Speech-Language-Hearing Association. Roles of speechlanguage pathologists in swallowing and feeding disorders: technical report. ASHA Desk Reference. 2002;3:181-99.
2 . American Speech-Language-Hearing Association. Model Medical Review Guidelines for Dysphagia Service, [monograph on the Internet 2004
3 Andreoni S, Silva SH, Fernandes RAQ. Programa de assistência domiciliar do Hospital Universitário de São Paulo. Rev Med HU-USP 1994;4:77-85.
4 . Apel K, Self T. Evidence-based practice: the marriage of research and clinical services. The Asha Leader Online , 2003 Sept 9
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P_30_2011 - Referência e Contra Referência: Case ICESP: 1 ano de Central de Regulação
Kaio Jia Bin, Paula Verzaro dos Santos, Marcos Fumio Koyama

Resumo: Um dos principais pontos críticos para o sucesso do SUS nos hospitais de alta complexidade, é a referência de pacientes da rede básica com indicação adequada de tratamento de alta
complexidade, e sua contra-referencia destes mesmos pacientes de volta à básica de saúde, para acompanhamento de doença de base quando terminado o tratamento da sua doença mais
complexa. A Central de Regulação do ICESP da FMUSP, trabalhando em conjunto com a SES de São Paulo, iniciou um trabalho de referenciamento de pacientes oncológicos desde Abril de
2009, e em Fevereiro de 2010, inaugurou também o processo de contra-referenciamento de pacientes tratados em câncer urológico para a rede básica de saúde.
Palavras-chave: Referência e contra-referência, paciente oncológico, regulação

Introdução
Um dos principais pontos críticos para o sucesso do Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais de alta complexidade, é a referência de pacientes da rede básica com
indicação adequada de tratamento de alta complexidade, e sua contra-referencia destes mesmos pacientes de volta à básica de saúde, para acompanhamento de doença
de base quando terminado o tratamento da sua doença mais complexa.
A Central de Regulação do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da Faculdade de
Medicina da USP (ICESP/FMUSP), trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES),iniciou um trabalho de referenciamento de
pacientes oncológicos desde Abril de 2009, e em Fevereiro de 2010, inaugurou também o processo de contra-referenciamento de pacientes tratados em câncer urológico
para a rede básica de saúde.
Entre Fevereiro/10 a Dezembro/10 foram referenciados para Equipe Cirúrgica da Urologia ICESP/FMUSP, um total de 2.032 pacientes (633 pacientes pela rede SUS e
1.399 pelas diversas unidades hospitalares do Complexo Hospital das Clinicas da FMUSP). E no mesmo período, foram efetivamente contra-referenciados pela mesma
equipe, 218 pacientes tratados de câncer urológico, resultando em um percentual de 10,7% do total de pacientes.
Objetivo da Central de Regulação
Oferecer acolhimento e atendimento humanizado aos pacientes novos que tenham elegibilidade aos critérios de encaminhamento ao ICESP num cenário de escassez de
recursos públicos para proporcionar atendimento terciário de alta complexidade.
Padronizar os fluxos solicitação de encaminhamento de pacientes pela rede SUS, que permitam a melhor otimização de recursos humanos e físicos limitados em
oncologia.
Priorizar os casos de pacientes com uso de protocolos clínicos padronizados, que tenham o diagnóstico confirmado de câncer maligno (diagnóstico histo-patológico) ou
com forte suspeita clínica ou de imagem (diagnóstico sindrômico e anatômico).
Melhorar o ambiente de trabalho da nossa equipe assistencial, oferecendo condições para concentrar esforços prioritariamente na assistência ao doente necessitado,
evitando tarefas burocráticas e otimizando o trabalho da equipe multiprofissional.
Histórico da Central de Regulação
A Central de Regulação surgiu da idéia de criar um modelo de referência de serviço dentro da rede SUS, logo com o início de atividades do ICESP/FMUSP. Nos
primórdios da inauguração do hospital, devido a expansão gradual de serviços diagnósticos e terapêuticos oferecidos, e a migração parcial das diversas especialidades
clinicas em oncologia do Complexo HCFMUSP, as negociações de referencia e contra referencia com a SES foram bastante tímidas.
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Os primeiros pacientes referenciados oficialmente através de acordo entre ICESP/FMUSP e SES, foram oriundos do Hospital das Clínicas Luzia Pinheiro Melo, de Mogi
das Cruzes, no dia 20 de Abril de 2009 (data adotada pela Central de Regulação como aniversário de atividades do mesmo).
Em Junho de 2009, a Central de Regulação, sob uma nova gestão, sofreu mudanças no seu formato de trabalho, o mesmo aplicado até hoje, e descrito neste presente
trabalho.
Em Julho de 2009, iniciou-se pelo “AME Heliopolis”, o fluxo de referência de pacientes dos Ambulatórios Médicos de Especialidade (AMEs) ao ICESP/FMUSP, até então,
basicamente oriunda apenas de Hospitais Estaduais de nível secundário.
Em Fevereiro de 2010, iniciou-se a contra-referência de pacientes tratados de câncer de próstata para rede básica (UBS), e no mês subseqüente, iniciou-se referência e
contra-referência de pacientes para serviços de Regulação Municipais diretamente com a Central de Regulação através da SES.
Modelo de Funcionamento
Os princípios do SUS da Lei 8.080 são a base para o modelo de funcionamento de referência e contra referência da Central de Regulação.
Princípios Ideológicos (doutrinários):
- Universalidade
- Integralidade
- Eqüidade
Princípios Organizacionais
- Participação da comunidade
- Descentralização político-administrativa
- Hierarquização e regionalização
Participantes do processo de referencia e contra referencia:
a) Central de Regulação: responsável pelo recebimento de todos os pedidos de atendimentos encaminhados ao ICESP, e pelo cadastramento dos pacientes no sistema de
informação hospitalar (SIH). Sem o cadastro, o usuário não pode ser atendido no ICESP, uma vez o mesmo não dispõe de atendimento não agendado.
b) Gestão de Relacionamento: responsável pelo contato com paciente para marcação da consulta após aprovação da sua inclusão de tratamento no ICESP
c) Equipe Médica de Avaliação: responsável pela análise dos documentos encaminhados nos pedidos, e identificar melhor grupo de especialistas para tratamento
d) Serviço Social (ICESP): responsável pela contra-referência dos pacientes ICESP para serviços da rede.
e) Secretaria Estadual de Saúde (SES): responsável pela intermediação de todos os acordos de referência e contra referência do ICESP com a rede SUS (serviços estaduais,
municipais ou de outras esferas).
Premissas:
Central de Regulação não atende pacientes diretamente, usuários interessados nos serviços do ICESP devem procurar um serviço de saúde público mais próximo da sua
residência.
Central de Regulação não recebe pedidos oriundos de serviços privados de saúde, pois ICESP atende somente pacientes oriundos de serviços públicos, uma vez que a
sua contra referencia é premissa para referencia, e ICESP não contra referenciar o paciente para um consultório privado, por exemplo.
Todos os serviços que referenciam paciente ao ICESP devem aceitar contra referencia dos pacientes já tratados pelo ICESP.
Central de Regulação somente recebe pedidos de atendimento de serviços públicos indicados pela SES.
Todos os serviços interessados em referenciar pacientes ao ICESP devem procurar a SES. A Central de Regulação do ICESP não faz acordos com outros serviços públicos
sem conhecimento da SES.
Credenciamento:
Mensalmente a SES e Central de Regulação se reúnem para discutir sobre assuntos diversos da operação. E quando há novos serviços públicos de referencia e contra
referencia, representantes do mesmo, são convidados para participar da reunião mensal, onde são expostos os princípios de SUS que a Central de Regulação segue e o
fluxograma de trabalho da Central.
Uma vez entendido e aceito os critérios de inclusão e a forma de trabalho da Central de Regulação, o serviço interessado poderá encaminhar os paciente ao ICESP
imediatamente. Não há necessidade de formalização em papel.
Documentação Necessária para Solicitação:
a) Ficha de Solicitação de Acompanhamento ICESP (100% preenchido), contendo informações de identificação do paciente, do serviço solicitante, CID-10, morfologia e
estadiamento (quando possui) do tumor, além da escala de performance do paciente
b) Confirmação diagnóstica por exame histo-patológico (pacientes clínicos) ou alta suspeita clínica ou de imagem (pacientes cirúrgicos)
Fluxo de Solicitação (Referência):
- Serviço Solicitante encaminha documentação necessária via e-mail ou fax para Central de Regulação.
- Central de Regulação valida conteúdo da documentação e encaminha a Equipe Médica para avaliação clínica.
- Equipe Médica retorna a documentação com aval para Central de Regulação.
- Central de Regulação encaminha os casos aceitos para Gestão de Relacionamento para prosseguir agendamento.
- Central de Regulação encaminha os casos inaptos de volta para Serviço Solicitante.
Fluxo de Contra-Referência (para pacientes de câncer de próstata):
- Critério de Alta para paciente tratado de Câncer de Prostata: Paciente operado sem necessidade de complementação terapêutica.
- Documentação Necessária para Contra-Referência (acordado com a Rede): Resumo de Alta com história de tratamento oncológico.
- Orientação de exame de seguimento (PSA anual e USG anual)
Equipe Médica (Urologista) ao identificar um paciente com critério de alta , orienta o paciente quanto ao fim do seu tratamento oncológico e o encaminha para Serviço
Social
Serviço Social identifica o serviço procedente do paciente (serviço que o referenciou ao ICESP) ou a Unidade Básica de Saúde mais próximo da residência do paciente,
e o encaminha através do formulário padrão de contra-referência
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Pacciente de posse do RResumo de Alta, Orientação de Examee de Seguimento, e formulário de conntra-referência devee procurar a unidadde indicada pelo Seerviço Social
Resultados de 2010

Gráfico 1

Fonte: Sistema TASY e Conntrole Interno

Gráfico 2
Nota:
N Excluso para esta análise HCFMUSP – Fonte: Controle Inteerno

Gráfico 3
Fonte: Controle Internno

Gráfico 4:
Nota: Excluso as solicitações do HCFMUSP – Fonte: Controle Inteerno

Gráfico 5
Fonte: Sistema TASY
SY
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Gráffico 6
Nota: Exclusso para esta análise o HCFMUSP – Fonte: Sistema TASY

Gráficco 7:
Fonte: Controle de Seerviço Social – ICESP

Analise
Central de Reegulação do ICESPP ainda trabalha com grande número de paciente provinndo do complexo HCFMUSP,
H
resultaddo da migração de referência oncológgica do
HCFMUSP paraa ICESP. Observadoo pelo Gráfico 1, onde cerca de 2/3 daas solicitações provvém do HCFMUSP.
Analisando ssomente solicitaçõees vindo diretamentte da rede (gráfico 22), verificamos quee principal demandante em quantidadde, são os hospitais credenciais, responsáveis
por 68% de toddas as solicitações.
E o número de serviços credennciados também auumento em 2010, ppassou de 25 para 41 (gráfico 3), tendo como destaquee as Regulações Muunicipais, fazendo valer o
sistema de Refeerência e Contra-Reeferencia entre serviços Municipais e EEstaduais.
Outro fenôm
meno observado aoo longo de 2010 é o crescente demaanda por unidade dos Ambulatórios Médicos de Especcialidade (AME). Suuperando a demannda dos
hospitais (gráficco 4) em média de solicitação por servviço em dezembro..
No gráfico 5,, tem-se o numero de pacientes novoss atendidos pelo ICCESP por mês durannte o ano de 2010. Isto é, número de ppacientes que nuncca tiveram tratamennto para
Câncer no ICESSP. Destaque para o aumento significativo de pacientes novos provenientees da Rede (gráfico 6), sendo 78 em jaaneiro e 255 em deezembro, um aumeento de
3.269%, com uuma Taxa de Crescimento Interno Brutto de 11% a.m.
E finalmente no gráfico 6, tem-sse o numero de paciente contra-refereenciados pelo ICESSP a rede por mês em
e 2010. Isto é, paacientes que foram tratados de Câncerr, e que
mpanhamento clínicco na rede básica.
tem condição dde fazer o seu acom
Conclusão
s
é uma realidade factível.
Sistema de RReferência e Contra--Referência entre um hospital terciárioo e rede básica de saúde
O trabalho nnão pode ser isoladdo, é necessário ennvolvimento de toddas as partes (serviçço solicitante, serviço prestador, órgão
ão governamental, médicos, serviços sociais,
etc).
A Central de Regulação ainda está
e nos primeiros passos
p
desta jornadaa, e ainda há muitoos obstáculos a sereem enfrentadas
O fluxo de ccontra-referência doo ICESP ainda está em desenvolvimennto. Comparando o número de pacientes novos e númeero de pacientes coontra-referenciadoss a rede
SUS (gráficos 5 e 7) observamos que ainda estamos no
n início da jornadaa.
Paralelamentte ao trabalho realiizado junto com a SES e rede SUS, háá também um trabaalho com a equipe médica, em consccientizar a importância de contra-refeerenciar
pacientes em coondição de tratameento na rede SUS, abrindo
a
novas vagaas aos pacientes quee tem Câncer.

Qualidade e Seegurança

P_31_2011 - Avaliação dos Re
esultados d
de Program
ma de Geren
nciamento de Risco Institucionaal na
Assistênccia Domiciliiar
Resumo: O Gerennciamento dos riscos é modelo freqüente nas instituições de saaúde, especialmente com
c o advento das ceertificações. O presennte trabalho teve por objetivo
o
a revisão, am
mpliação
da política de risccos de empresa de Asssistência Domiciliar e avaliação das açõees implantadas. O proojeto extrapolou a esfera assistencial e perrmeou processos de apoio
a
e administrativoos, a fim
de contribuir paraa o crescimento susteentável da organizaçãão. Foi desenvolvido com a formação de times multiprofissionaais que elencaram, cllassificaram e definiraam ações de tratamennto para
riscos. Após implantação de 81,6% doo programa, as liderannças avaliaram como positivas, com ou sem
m impacto financeiro 77,5% das ações.
Palavra chave: reesultados, gerenciameento de risco, acreditaação, qualidade, segu rança
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INTRODUÇÃO
A palavra risco segundo BERNSTEIN (1997) provém do italiano antigo “risicare” que significa “ousar”. Considerando esta semântica, segundo o autor, o risco é uma
opção e não um destino.
O Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (1992) que auxilia as empresas e outras organizações a avaliarem e aperfeiçoarem
seus sistemas de controle interno conceitua risco como a probabilidade de ocorrência de um evento adverso que possa impedir ou dificultar o cumprimento dos objetivos
estabelecidos. Eles classificam os riscos em internos e externos.
Os riscos internos referem-se àqueles originado na própria estrutura da organização (processos, erros, falhas, fraudes), e/ou eventos susceptíveis à intervenção gerencial,
ações voltadas à redução do impacto e/ou redução da freqüência e ações pró-ativa que preveniriam danos.
Os riscos externos originam-se fora do ambiente da organização, sem que ela tenha poder de interferência sobre eles. Neste caso as ações são voltadas à redução dos
impactos, são ações reativas e de remediação.
Para MACCRIMMON & WEHRUNG apud STEINER NETO (1998) a gestão do risco consiste em obter informações adequadas para conhecer melhor a situação de risco
e/ou intervir na mesma, tendo como resultado a melhoria da qualidade das decisões nesta situação, com possibilidade de perda ou dano. Para os autores os componentes
do risco são: a possibilidade de haver perda ou dano; a possibilidade associada a essa perda e a possibilidade de o decisor agir de forma tal que aumente ou diminua a
magnitude ou a probabilidade dessa perda ou dano.
A International Organization for Standardization- ISO 31000 (2009) admite que fatores internos e externos às organizações geram incertezas e podem comprometer os
objetivos estratégicos. Acredita que todas as atividades envolvem riscos e que as organizações devem desenvolver gestão de risco de modo a identificar, analisar, avaliar e
definir um critério de ordem satisfatório para o tratamento destes riscos de modo a mitigar eventos que ocasionem perdas.
Os processos de acreditação em saúde no Brasil trouxeram para as organizações de saúde conceitos e práticas de gerenciamento de risco em uma amplitude somente
tratada em mercados dos segmentos administrativos financeiros até a década de 1990.
No aspecto assistencial KOHN; CORRIGAN & DONALDSON (2000) acreditavam que construir sistemas seguros significa definir processos de cuidados que garantam
segurança e prevenção de danos acidentais aos pacientes.
Existe uma preocupação crescente dos profissionais de saúde com a segurança de suas equipes e de seus pacientes no âmbito da assistência.
Não há dúvidas que as ações de gerenciamento de risco assistencial e segurança do paciente devem ser soberanas às demais ações em instituições de saúde, entretanto
a política de gestão deve contemplar programas mais amplos preocupando-se em identificar riscos e definir ações mitigatórias também para as áreas administrativas,
financeiras, de infra-estrutura, informação, logística, segurança e fornecedores.
Neste sentido, o gerenciamento de riscos abre perspectivas para um controle mais eficiente dos pontos críticos organizacionais, buscando o uso de métodos científicos
eficazes e eficientes capazes de minimizar e gerenciar estes riscos, garantindo assim a sustentabilidade destas organizações.
JUSTIFICATIVA
Apesar da Certificação em nível de excelência observamos algumas transformações no nosso ambiente :crescente complexidade do ambiente político, econômico e
empresarial; grande velocidade de mudanças no mercado e avanços tecnológicos, necessidade constante de redução de custos, exigências crescentes regulatórias,
exigências de clientes e aumento da demanda assistencial. Por todos os motivos relacionados acima, fazia-se necessária uma revisão e ampliação da política de
gerenciamento de risco adotada até o momento na empresa, com a finalidade de contribuir para o crescimento sustentável da organização.
OBJETIVO
O presente trabalho teve por objetivos:
- Rever, definir e implantar um programa de gerenciamento de risco que contemplasse além da esfera assistencial; fornecedores, tecnologia da informação, recursos
humanos, faturamento, financeiro e comercial em empresa de Assistência Domiciliar
- Mitigar riscos assistenciais aos pacientes por meio de definição de protocolos de cuidados e fluxos assistenciais;
- Mitigar riscos financeiros a empresa;
- Mitigar riscos relacionados à gestão da informação;
- Mitigar riscos ocupacionais, sanitários, civis e trabalhistas;
- Avaliar a eficácia do programa por meio de avaliação da alta administração envolvida da empresa.
MÉTODO
O projeto iniciou-se em novembro de 2008, foi coordenado pelo Escritório da Qualidade e Gerência de Processos e dividiu-se em cinco fases:
Fase de Sensibilização: nesta fase definimos, comunicamos e validamos com a alta administração o programa a ser desenvolvido, iniciamos a sensibilização da equipe
interna para o programa por meio de informações institucionais sobre o tema, coleta de sugestões das equipes assistenciais sobre os principais riscos identificados no seu
trabalho e o modo de amenizá-los. Realizamos “benchmarking” com gerentes e coordenações médica, de enfermagem, treinamento teórico dos colaboradores sobre
gerenciamento de risco, campanha interna para disseminação de valores como respeito à vida, assistência responsável, além de concurso para definição de frase e
imagem que representasse o projeto.
Fase vivencial: nesta etapa reunimos as lideranças e representantes de todos os processos para atividades externas de esportes radicais e de aventura em um ”workshop”,
desta maneira puderam vivenciar o conceito de time, planejamento, definição de risco e ações para minimizá-los.
Fase de composição dos times e desenvolvimento do trabalho: nesta fase reunimos cinqüenta colaboradores de diferentes áreas e os dividimos em três grandes times
denominados:
Sustentabilidade: composto por colaboradores das áreas de finanças, faturamento, tecnologia da Informação, recursos humanos, logística e compras.
Assistencial: composto por coordenações de fonoaudiologia, corpo clinico, enfermagem, fisioterapia, nutrição, avaliação, planejamento terapêutico e serviço social.
Apoio Assistencial: composto por colaboradores que interagem com fornecedores e também nossos principais fornecedores de materiais e medicamentos, urgências,
logística e oxigenoterapia.
Os times tiveram um líder definido e realizaram sete reuniões para definição, análise, classificação e proposição e ações mitigatórias para os riscos inerentes à suas
áreas.
A identificação dos riscos envolveu o conhecimento do processo produtivo e os possíveis tipos de problemas que um acidente neste processo acarretaria à organização.
O processo de análise dos riscos propiciou a identificação das ferramentas disponíveis que poderiam ser utilizadas para avaliação e tratamento do risco, permitindo que
estas atividades sejam realizadas com um elevado nível de profissionalismo.
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Para a avaliação dos riscos pesquisamos diversas ferramentas existentes e optamos por uma adaptação do FMEA- Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (1997)
baseada em probabilidade de ocorrência e severidade em conformidade com a descrição de (MORGADO, 2000). Assim sendo quantificamos a probabilidade de
ocorrência dos riscos elencados e as conseqüências que a ocorrência dos mesmos poderiam acarretar para a empresa e para aqueles que dependem direta e indiretamente
da organização produtiva.
Classificação Probabilidade
ABCD-

Provável
Média probabilidade
Baixa probabilidade
Improvável

Classificação da severidade da conseqüência do evento
Categoria

Nome

I

Características
- Mortes ou lesão incapacitante externamente ao órgão operacional
- Perda total de instalações e equipamentos
-Lesões severas ou incapacitantes com possibilidade de agravamento
- Danos severos a instalações e equipamentos
- Lesões moderadas
- Danos moderados a instalações e equipamentos
- Ausência de lesões ou no máximo necessidade de primeiros socorros ou tratamento
médico menor.
- Sem danos ou danos não significativos a instalações e equipamentos.

Catastrófica
II

Crítica

III

Marginal
IV

Desprezível

A combinação dessas classificações preliminares forneceu a classificação do risco, diferenciando-o quanto a sua importância. Assim, através do histórico da ocorrência
de acidentes e das conseqüências causadas por tais ocorrências, classificamos os riscos em cinco classes apresentadas a seguir:
Classificação do risco: Probabilidade x Severidade.
Classe
severidade

de

Classe de probabilidade
A

B

C

D

I

classe 1

classe 1

classe 2

classe 3

II

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

III

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

IV

classe 3

classe 4

classe 5

classe 5

Classificação dos riscos:
Classe 1

Risco crítico

Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Risco sério
Risco moderado
Risco menor
Risco desprezível

Elegemos os riscos críticos e sérios para definição de ações mitigatórias.
Fase de Implantação: iniciamos esta fase em junho de 2009 com levantamento dos custos e recursos necessários às ações propostas e validação da alta administração
para implantação do programa. Definimos reuniões mensais para acompanhamento da implantação das ações e treinamento das equipes de forma a atuar como
multiplicadores do programa.
Fase de avaliação do programa: em dezembro de 2010 realizamos um levantamento sobre o percentual de ações implantadas e submetemos todas as ações à avaliação
de cinco gestores da alta administração de diferentes áreas da empresa entre eles: diretoria, superintendência e gerências que classificaram o resultado das ações segundo
suas percepções profissionais e modificações em seus processos do dia a dia. Os resultados foram assim classificados:
Positivo: Quando o gestor julgava ter havido benefícios e mitigação de riscos assistenciais, administrativos, de perda de informação, etc;
Positivo com impacto financeiro: quando a ação trouxe redução de riscos financeiros;
Ineficaz: quando a ação não trouxe impactos sistêmicos e perceptíveis para a empresa;
Andamento: quando a ação não estivesse implantado por haver dependência inter setoriais ou demandasse investimentos ainda não possíveis;
Abortadas: quando a ação foi retirada do programa por ser avaliada posteriormente como não mais necessária ou quando outras melhorias ocorridas na empresa foram
suficientes para mitigar o risco relacionada à ação abortada.
Não respondeu: esta opção foi oferecida ao gestor e ocorreu quando percebesse que não dispunha de conhecimento sobre a ação ou seu andamento.
Os dados destas avaliações foram calculados em médias simples, compilados e classificados com resultado do programa de gerenciamento de risco institucional.
RESULTADOS:
O programa definiu inicialmente 145 ações tendo sido implantadas 81,6% delas. Segundo a avaliação dos gestores:
- 59,3% das ações, em média, foram consideradas positivas, trouxeram maior segurança e estruturação dos processos nas áreas assistenciais, administrativas, tecnologia
da informação, recursos humanos, comercial, saúde e segurança ocupacional e logística;
- 18,2% das ações foram avaliadas como benéficas sob o ponto de visita financeiro, sendo capazes de atenuar e prevenir perdas financeiras para a empresa e controlar
custos importantes;
- Apenas 4,1% das ações foram consideradas ineficazes para os propósitos de gestão dos riscos;
- O mesmo percentual, 4,1% das questões, não foram respondidas. Este resultado ocorreu possivelmente devido à insegurança que alguns gestores admitidos
posteriormente ao início deste programa possam ter tido para efetuarem seus julgamentos;
- Em média 8% das ações permanecem em andamento. Algumas ações foram aprimoradas e demandaram envolvimento de diversas áreas, dada a sua complexidade.
- 6,2% das ações foram abortadas. Os times optaram por abortar a implantação de ações cujos riscos deixaram de ser considerados críticos no decorrer do programa ou
porque foram incorporadas em outras ações mais complexas.
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GRÁFICO 1: Avaaliação Geral do progrrama de Gerenciamento de Risco pelas lidderanças

GRÁFICO 2: Avaliação
A
da Eficácia ddas ações do Time Asssistencial pelas lideraanças

O time assistencial aprresentou 62,9% doos resultados positivvos segundo avaliaçção das lideranças, fortalecendo a política de gerenciameento de risco.
GRÁFICO 3: Avaliaação da Eficácia das aações do Time de Susstentabilidade pelas lideranças.

O Time de sustentabilidade foi o melhoor avaliado sob o poonto de vista das açções positivas com e sem impacto finaanceiro (84,8%). Reelacionamos este resultado à maior
carênccia de ações mitigaatórias em processoos administrativos e comerciais.
GRÁFICO 4: Avaliaação da Eficácia das aações do Time de Apooio Assistencial pelas lideranças

.
a
do time de aapoio assistencial taambém apresentaraam resultados satisffatórios na avaliaçãão das lideranças, sendo uma inovação
ão, o envolvimento de fornecedores
As ações
neste tipo
t de programa.
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CONCLUSÕES
É necessária a revisão sistemática das políticas de gerenciamento de risco em instituições de saúde, dada às mudanças no cenário político, econômico, social,
tecnológico e de mercado. Estas podem impactar no aumento ou diminuição da “criticidade” dos riscos, extinguir ou criar outros inerentes ao negócio.
As revisões propiciam ampliação das ações de segurança do paciente, maior qualidade nos processos assistenciais e evidência dos resultados propostos, missão
principal das instituições de saúde.
O envolvimento dos colaboradores com os programas de gerenciamento de risco pode contribuir para a implantação satisfatória dos processos, acompanhamento e
análise dos mesmos.
Os resultados obtidos no Time de Sustentabilidade reforçam a idéia inicial do trabalho de que as políticas de gerenciamento de risco devem extrapolar a esfera
assistencial, com olhar crítico para os riscos que podem comprometer a sustentabilidade da organização. Concluímos que políticas de gerenciamento de risco devem ser
institucionais e permear toda as áreas, sempre objetivando a perenidade da organização subsidiada pela excelência nos seus serviços, transparência e ética nos seus
resultados.
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Indicadores Assistenciais

P_32_2011 - Análise Crítica dos Indicadores: Experiência de Implantação em um Hospital Público
Maria Lucia Bom Angelo, Tatiana Magalhães Demarchi, Eliana Claudino de Lima, Ricardo Fajardo Cury, Marcos Antonio Miguel Cordeiro, João Carlos Mantese, Carlos
Alberto Ruiz

Palavras chaves: Indicadores de qualidade, Gestão, ferramentas de gestão.

1. INTRODUÇÃO
Indicadores são dados ou informações, referencialmente numéricos, que quantificam as entradas (recursos ou insumos), saídas (produtos) e o desempenho de processos,
produtos e da instituição como um todo. O indicador é uma ferramenta essencial para o acompanhamento e refinamento dos resultados ao longo do tempo.1
O indicador por si só, não pode ser utilizado como uma medida direta de qualidade, ele norteia as ações para que a Instituição alcance os resultados esperados. 2
Na literatura, há relatos que há várias décadas existe a percepção da necessidade de análise dos dados produzidos na área da Saúde. Em 1662, John Graunt e William
Petty publicaram uma análise de nascimentos e óbitos semanais na cidade de Londres, quantificando o padrão de morbidade em sua população. Em 1855 a Enfermeira
Florence Nightingale durante a Guerra da Criméia, utilizou indicador para revolucionar a abordagem dos fenômenos sociais demonstrando que os mesmos poderiam ser
objetivamente mensurados, avaliados e submetidos a análises matemáticas. 3
Os indicadores podem ser classificados de acordo com as três dimensões de avaliação de qualidade em saúde descrita há mais de 40 anos por Donabedian, são elas:
estrutura (planta física, equipamentos, recursos humanos, normas e rotinas); processos (utilização de recursos tanto no aspecto quantitativo como qualitativo) e resultados
(consequência das atividades desenvolvidas nas instituições de saúde). 4
Existem atributos essenciais que devem ser considerados na construção e validação de um indicador, são eles: validade, confiabilidade, objetividade, importância,
disponibilidade, mensurabilidade, simplicidade, clareza e comparabilidade. A ausência destas características tende a colocar em questionamento a necessidade de
mensuração do mesmo.3
Nos últimos anos, o sistema de saúde brasileiro vem enfrentando um novo paradigma, que é a busca pela gestão da qualidade nos seus serviços. A mensuração da
qualidade em uma instituição de saúde não é apenas demonstrada através dos indicadores quantitativos (índices e taxas calculadas através de fórmulas) os indicadores
qualitativos (indicam se os processos estão cumprindo qualitativamente os pré requisitos acordados em relação aos seus produtos ou serviços) também são essenciais no
processo de gestão. 5
O indicador pode ser utilizado como um sensor auxiliar para identificar se as metas institucionais propostas foram ou não alcançadas. A implementação de indicadores
acoplados a ferramentas da qualidade é importante para a avaliação da qualidade, pois proporciona a mensuração e a identificação das oportunidades de melhoria nos
serviços. 6
As ferramentas da qualidade são instrumentos que identificam os gargalos institucionais e auxiliam na mensuração e apresentação dos resultados, apoiando o gestor do
processo na tomada de decisão. 7
2. JUSTIFICATIVA
Em 2003, a Instituição em questão retomou o Programa de Certificação de Qualidade. Todo o processo de certificação seja ele voluntário ou não, inevitavelmente
proporciona um divisor de águas institucional. Então a partir desta retomada ocorreu a necessidade de uma maior valorização da fidedignidade das informações para que
os indicadores gerados pudessem retratar fielmente o perfil institucional. Em 2005, estas informações foram apresentadas sistematicamente em formas gráficas com
construção de séries históricas. No final de 2006, a Assessoria de Informações Técnicas em Saúde implantou a intranet Institucional denominada de HMEC_Base com o
intuito de melhorar o intercâmbio e a disseminação das informações. Em 2007, a instituição adotou os Painéis de Gestão à Vista com o intuito de que as informações
inerentes à instituição fossem divulgadas tanto para o público interno quanto para os usuários.
Finalmente em 2009, o setor de Assessoria de Qualidade e Acreditação Hospitalar, propôs um refinamento na forma de apresentação e utilização dos gráficos com a
padronização da análise critica das informações geradas através destes indicadores. Foi construído e implementado um instrumento próprio e padronizado de análise
critica dos indicadores institucionais fazendo uso das ferramentas de qualidade com o intuito de facilitar a tomada de decisão por parte dos gestores do processo.
A ferramenta da Qualidade escolhida para a análise e construção de planos de ação, foi o 5W 2H. De todas as ferramentas da qualidade, esta foi eleita por ser uma
ferramenta de fácil entendimento e que estrutura o pensamento de forma organizada e materializada para a tomada de decisão na resolução das não conformidades e
oportunidades de melhoria.
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O 5W
5 correspondem às palavras de origgem inglesa What, When, Why, Wherre e Who, e o 2H, à palavra How e à expressão How M
Much. Traduzindo: O que, Quando,
Por quue, Onde, Quem, CComo, e Quanto. Poor não termos ainda implantado uma central de custos, o segundo H relacionado ao “quanto”” não consta no nossso instrumento.
C
E MÉTTODO
3. CASUÍSTICA
Tratta-se de um estudoo qualitativo com abordagem
a
descritivva, realizado em u m Hospital Públicoo de Grande Porte, especializado em Ginecologia e Obbstetrícia, situado
na Ciddade de São Paulo.
Apóós contato com algguns modelos de análise
a
crítica atravvés de benchmarkiing e referencial liiterário, foi construuído um instrument
nto próprio para annálise crítica dos
indicaadores (AnexoI) com
m os seguintes itenss:
Setoor: informa o setor ao qual o indicadoor está ligado
Processo: descreve a qqual tipo de atividade realizada no settor o indicador estáá ligado. Ex: O indicador Taxa de Cesáárea liga-se diretam
mente ao processo de
d procedimento
de parrto.
Período: informa qual período que se refeere os dados levanttados no indicador
Indicador: identificao nome do indicadorr
Metta: informa qual a m
meta a ser alcançadda para esse indicador (meta institucioonal ou meta precoonizada por outros órgãos
ó
competentees)
Obbjetivo do controle:: descreve a utilidadde de se fazer esse tipo de levantamennto
Fórrmula: informa quaal dado foi utilizadoo para a construçãoo do indicador (num
merador/denominaddor)
Unnidade de Medida: informa qual tipo de
d medida utilizadaa para esse indicadoor (percentual, uniddade, etc)
Meddição: espaço paraa inserir o gráfico
Nesste mesmo espaço, deverá ainda contter a informação see os níveis atuais esstão consoantes ou adversos com a teendência e metas ppré acordadas confoorme simbologia
abaixoo:
se é bbom que o gráfico esteja
e
aumentando , se é bom quee o gráfico esteja diminuindo
d
ouu se é bom que o ggráfico mantenha a
reguularidade,
independentemennte do resultado que esteja apresentando no momento.
Fonnte: é imprescindíveel informar por quaal gerência foi elaboorado o gráfico e see houve parceria coom outros setores
Anáálise Crítica: espaçoo para descrever o que o gráfico estáá demonstrando, poorque em determinnado mês ou ano houve um aumentoo ou diminuição ineesperado, qual a
tendênncia, se houve alguum acontecimento específico
e
que resuultou em algum imppacto no gráfico
Refeerenciais Comparattivos: para descriçãão sobre base de coomparação para estte indicador, se a meta
m está baseada em
e indicadores da SSecretaria Municippal, do Ministério
da Saúúde, do CQH, da literatura e etc.
Planno de Ação – 5W
W2H: esta é uma feerramenta da qualidade que deverá ser aplicada para a descrição dos planos
p
de ação elaaborados para o alcance
a
da meta
estabeelecida para este indicador.
WH
HAT? O que? – desccrever o que será feeito
WH
HO? Quem? – Identtificar quem será o responsável para esta ação
WH
HERE? Onde? – Infoormar em qual local essa ação deverá ser feita
WH
HEN? Quando? – Informar em qual período deverá ser realizada a ação ou sse necessitará ser contínua
WH
HY? Porque? – descrever porque esta ação
a deverá ser feita, qual o objetivo
HO
OW? Como? – Descrever de que formaa esta ação será realizada, quais os paassos a serem seguiddos
Elabborado por: informa o Nome e Funçãoo da pessoa responsável por montar eeste indicador, incluuindo a data em que foi feito.
Aprrovado por: informaa quem é o responssável pela aprovaçãão do gráfico, bem como a data em que este indicador fooi analisado com a respectiva assinatuura a assinatura.
Apóós a construção deeste instrumento peela equipe da Asseessoria de Qualidadde e Acreditação Hospitalar,
H
foram ministradas
m
aulas ppara os gerentes e diretores com o
intuitoo de instrumentalizá-los na utilização correta do mesmo. Concomitantemennte, foi disponibilizzado na intranet daa instituição orientaações detalhadas dee preenchimento
correto do instrumento eem questão com exeemplificações.

4. RESULTADOS
R
A partir
p
de janeiro de 2010 foram disponnibilizados na intraanet da instituição, 233 gráficos inserridos neste modelo de análise crítica, sendo 166 gráficoos relacionados à
assistêência e 67 gráficos relacionados aos setores
s
de administtrativos. Foi observvado por parte doss gerentes, um avannço qualitativo na ttomada de decisãoo e detecção das
oportuunidades de melhooria, quando passaaram a analisar oss seus resultados nnorteados por estaa ferramenta de geestão. Tendo em vista que além dee uniformizar as
inform
mações, o próprio instrumento induz ao pensamento sistematizado e o pplanejamento para tomada de decisãoo com meta, prazoo, agentes envolvidos e resultados
esperaados.
Cadda gerência mensallmente seleciona os seus principais grráficos para expor nno Painel de Gestãão à Vista de seu seetor. Além disso, o CColegiado de Direttoria elege os 50
gráficoos principais para fformar o Painel de Bordo. O Painel dee Bordo tem como ffinalidade o auxilioo na tomada de deccisão por parte da DDiretoria.
Estees indicadores são ddivididos em oito grandes
g
áreas:
 Administrativa
A
 Pessoas
P
 Faturamento/SUS
F
 Financeiro
F
 Assistência
A
 Sociedade
S
 Clientes
C
 Ensino
E
e Pesquisa.
5. CONCLUSÕES
C
Obsserva-se que com a implantação destte instrumento ocoorreu uma mudançaa no pensamento sistêmico
s
da organização, por vários motivos: o superioor imediato deve
aprovaar os gráficos; estass informações estãoo disponíveis tanto na intranet como nnos Painéis de Gesttão à Vista; os indiccadores principais ssão expostos no Painel de Bordo da
Sala da
d Diretoria, havenddo uma cobrança mais
m apurada para o alcance das mettas e, consequentem
mente, as tomadas de decisões são noorteadas por dados concretos e não
por açções empíricas.
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Vale ressaltaar, que a Assessoria de Qualidade e Acreditação Hosspitalar vem desennvolvendo um trabbalho institucionall, introduzindo ferrramentas e conceeitos da
qualidade juntoo aos colaboradores, visando envolvê--los e responsabilizzá-los no processo de melhoria contínnua disseminando a cultura da Qualiddade.
Por fim, para melhor refinamento dos indicadorees, consta no Planeejamento de 2011 da
d Assessoria de Qualidade
Q
e Acredittação Hospitalar a realização de oficinas de
m encontros individuais, envolvendoo todos os setores da instituição, istoo porque, acreditam
mos que este proceesso de instrumenttalização e introduução de
Indicadores com
novas ferramenntas e conceitos nãoo é esgotado apenas pontualmente senndo necessário um curso intensivo e contínuo.
c
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P_34_2011 - Auditoria de Qualidade: Implementação do Instrumento de Auditoria Interna na
Melhoria dos Processos em um Hospital Público
Eliana Claudino de Lima, Maria Lucia Bom Angelo, Tatiana Magalhães Demarchi, Graciete Maria Alves Lourenço, João Carlos Mantese , Carlos Alberto Ruiz

Palavras chaves: Auditoria; Qualidade; Gestão em Saúde.

INTRODUÇÃO
O termo auditoria tem sua origem do latim “audire” que significa ouvir. A história do início da auditoria é difícil precisar com exatidão, mas teve como raiz a área
contábil para a verificação da veracidade dos dados econômico-financeiros apresentados. No Brasil, o processo de auditoria teve seu início no período colonial onde a
Colônia prestava contas à Coroa com relação ao recolhimento de tributos.¹
Na área da saúde, o primeiro registro de auditoria realizada é de 1918, com o intuito de avaliar a prática médica.²
A auditoria financeira e comercial tem um papel fundamental nas instituições hospitalares. Atualmente, o que se busca é a consonância da auditoria de qualidade na
melhoria dos processos da assistência atrelada à redução de custos onde os valores financeiros e qualitativos estão agregados.³
A auditoria na área da saúde vem sendo utilizada como Ferramenta de Gestão há mais de 50 anos.4 Ela é uma análise sistemática e formal das atividades e é realizada
por um profissional que não esteja diretamente envolvido no fazer, com o objetivo de assegurar a conformidade, a qualidade e o controle dos processos.5
Mediante a preocupação com a qualidade, nas últimas décadas, vários países estão mobilizados na implementação de programas que certifiquem a qualidade nas
instituições de saúde. No Brasil, há alguns anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui instrumentos oficiais para avaliar a performance dos serviços de saúde. A
preocupação com a qualidade tem sido uma importante aliada para a redução dos custos. As certificações concedidas por instituições avaliadoras, sejam elas nacionais ou
internacionais, promovem uma diferenciação no mercado competitivo, principalmente entre as instituições privadas.6 Acredita-se que as instituições de saúde,
inevitavelmente, devem caminhar rumo a possuírem algum tipo de certificação concedida pelas entidades avaliadoras. Talvez, este seja o caminho para a melhoria da
qualidade na assistência prestada ao cliente com a menor fragmentação da saúde e manutenção dos padrões de excelência no atendimento que visem satisfazer as
expectativas dos usuários. Em suma, a organização prestadora de serviços de saúde que aderir ao processo de acreditação hospitalar está transmitindo à sociedade sua
preocupação com a ética profissional, com a segurança e com a garantia de qualidade na sua instituição.7
As avaliações dos serviços de saúde estão alicerçadas em três pilares, são eles: estrutura (planta física, equipamentos, recursos humanos, normas e rotinas); processos
(utilização de recursos tanto no aspecto quantitativo como qualitativo) e resultados (consequência das atividades desenvolvidas nas instituições de saúde).8
A qualidade de um serviço é mensurada através de vários aspectos, que vão desde a formação do profissional e a qualidade dos registros na assistência, até a melhoria
das condições de vida do cliente ou do restabelecimento de sua saúde, quando possível.9
Atualmente, a maioria dos serviços de auditoria implantados nas instituições de saúde, principalmente no setor privado, tem como diretriz única e exclusivamente o
controle de custos e a diminuição de glosas (cancelamento ou recusa, total ou parcial de pagamento). Porém, este paradigma tende a ser remodelado e a auditoria vista
como um processo educativo que fornece elementos para a implantação e gerenciamento da assistência.10
Quando uma Instituição de Saúde adere a um programa de Certificação Hospitalar, inevitavelmente, a auditoria de primeira parte (auditoria interna realizada por
profissionais da própria organização) torna-se imprescindível como ferramenta de Gestão.
JUSTIFICATIVA
Em face da escassez de publicações referentes à utilização de modelos dirigidos para realização de auditorias internas nas instituições de saúde, foi construído um
instrumento pela equipe de Qualidade da Instituição em questão, objetivando:
Realizar uma análise coesa nos diversos setores auditados tendo como norteador o instrumento de auditoria interna que abrange os três pilares preconizados pela
qualidade: estrutura, processo e resultados;
Utilizar os relatórios gerados sistematicamente pelas auditorias internas como uma das ferramentas da melhoria contínua e como um norteador de tomada de decisões
da equipe gestora.
CASUÍSTICA E MÉTODO
Tipo de pesquisa: Trata-se de uma pesquisa com abordagem descritiva.
Local de estudo: Hospital Público de Grande Porte, especializado em Ginecologia e Obstetrícia, situado na Cidade de São Paulo.
Coleta de dados: Os dados foram consolidados a partir dos relatórios gerados pelas auditorias internas realizadas nas áreas assistenciais no período de outubro de 2009
a novembro de 2010.
Análise dos dados: As auditorias internas são realizadas pela enfermeira auditora da Qualidade e no mínimo por mais algum membro da Comissão de Qualidade.
Utilizou-se o instrumento de auditoria interna (Anexo I) para tabular os dados de conformidades e não conformidades apontadas no relatório. Neste período, em cada área
assistencial, foram realizadas pelo menos duas auditorias internas e comparadas para saber se o número de não conformidades apontadas teve um decréscimo em relação
ao número de conformidades. Na primeira auditoria realizada foi utilizado o instrumento completo e na segunda foi utilizado um instrumento mais conciso denominado
de “pocket”. Isto porque, como não ocorreu a reforma predial neste período, os itens relativos à estrutura física permaneceram inalterados e não foram reavaliados. Na
segunda auditoria o foco principal foi avaliação dos itens obrigatórios do Programa de Certificação de Qualidade do qual o Hospital é participante. Vale ressaltar, que para
comparação dos dados só foram considerados os itens avaliados nas duas auditorias. Os resultados foram computados em uma tabela Excel para tratamento e análise de
resultados. Foram comparados 12 itens estruturais (recursos materiais, humanos, normas e rotinas), 18 itens relativos a processos e 3 itens relativos aos resultados.
RESULTADOS
Foram reauditados 12 setores assistenciais dos 22 setores auditados na primeira fase. Em relação aos itens Estruturais, na primeira fase foi constatado 65% de
conformidades, já na segunda fase este percentual foi de 80%. Referente aos Processos o percentual de conformidade foi de 79% na primeira fase e de 84% na segunda
fase. No item Resultado o percentual de conformidade foi de 81% tanto na primeira como na segunda fase.
CONCLUSÕES
Observa-se que ocorreu um acréscimo do número de conformidades entre a primeira e a segunda auditoria, exceto no item resultados. O Hospital tem como política
institucional que cada gestor setorial exponha e analise seus indicadores de resultados justificando assim o alto número de conformidades neste item.
A grosso modo, pode-se inferir um alinhamento dos resultados obtidos nas auditorias internas com o da auditoria externa realizada através do Programa de Certificação
de Qualidade que o Hospital está inserido. Isto porque, a pontuação de conformidade atribuída ao Hospital por esta auditoria ficou em torno de 79 pontos, muito próxima
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a pontuação afeerida nas auditorias internas. Os resulltados aferidos dem
monstram que as auuditorias internas é uma importante feerramenta na gestãoo e melhoria continnua dos
processos.
Também foi constatada entre as auditorias, uma melhora
m
qualitativaa nos setores, tanto na organização daas atividades assisteenciais, como no alinhamento dos proocessos
de acordo com as diretrizes instituucionais. Vale ressaaltar a busca constaante de cada gestorr junto à sua equipee para a correção ddos itens não confoormes e o refinamento dos
itens em conforrmidade.
Percebe-se qque na Instituição,, o papel dos audditores internos vaii além da checagem do cumprimennto das normas innstitucionais e legislações, existe um
m papel
fundamental dee ser o educador e facilitador
f
no proceesso de aprendizaggem levando a refleexão sobre os proceessos e resultados innstitucionais.
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P_3
36_2011 - G
Gerenciame
ento dos Resíduos Sóli dos de Servviços De Sa
aúde – Um ccompromissso com a
quaalidade: O C
Caso de uma Santa Cassa do Interio
or do Estad
do de São Paulo
Edeniss César de Oliveira, Goldete Priszkulnik

Resumo. Os resíduos sólidoos de serviços de saúúde ganham atenção especial, notadamennte por se tratar de reesíduos que podem oferecer riscos diretoss à saúde da comuniddade se não forem
seguidaas as regras corretas de manejo. Nessa perspectiva,
p
o presentte trabalho, utilizanddo-se de revisão bibliiográfica, pesquisa doocumental e pesquisa
sa de campo, apresennta diagnóstico do
gerencciamento dos RSS num
ma Santa Casa do inteerior do Estado de Sãoo Paulo. O trabalho coonclui apontando suggestões de melhoria e adequação do maneejo às normas legais vigentes,
v
sobretudo
ao enteender o valor estratéggico da questão com vistas
v
à qualidade e seegurança dos serviçoss de atenção direta aoo paciente/cliente.
Palavraas-chave: Administraçção hospitalar. Gerennciamento de resíduoss. Resíduos sólidos. Reesíduos sólidos de serviços de saúde. RSS. Lixo hospitalar. Quaalidade.

1. INTRODUÇÃO
A preocupação
p
com aas questões ambienntais está no centro das decisões estraatégicas das organizzações empresariais, acentuadamentee nesta primeira década deste novo
séculoo. Dessa forma, toddo resíduo gerado por essas empresaas devem, necessarriamente, ter um destino
d
adequado, seja com o reaprov
oveitamento, com a reciclagem, ou
quanddo não for possível nestes casos, a garaantia da correta desstinação.
Na classificação de origem dos resíduoss sólidos em geral, os resíduos sólidoos de serviços de saúde
s
(RSS) enquaddram-se na categorria de fontes especciais e, portanto,
devem
m receber o tratameento adequado conforme dispõe as noormativas próprias.
No entender de Brito (2000), as instituições de saúde nãoo podem mais “cuuidar” do lixo apennas do ponto de vista do controle dee infecção, mas prrecisam também
considderar as questões am
mbientais, o que ennvolve questionameentos dos hábitos, ccostumes, análise de
d fatores econômiccos e culturais envoolvidos.
Por se tratar de uma organização de saúde,
s
os resíduos por ela gerados devem receber um
m tratamento especial, uma vez quee se trata de resídduos com certas
especificidades, que poddem causar riscos de contaminação, coom agravos diretoss à saúde do trabalhhador e da sociedadde, além de outros prejuízos ao meio ambiente.
Nãoo obstante a necesssidade de atenção especial, o correto gerenciamento ddos RSS está diretaamente ligado à qualidade real e perccebida dos serviçoos prestados pela
organização hospitalar, aalém do aspecto daa segurança, propriaamente dito.
p
de serviçoo em saúde. Para eeste autor, a perceepção refere-se à
Seggundo Bittar (1999) a percepção conssiste em um dos coomponentes da quaalidade em toda prestação
maneiira “como os clientes percebem o tipoo de serviço oferecido, e os prestadorees se sentem na oferta que fazem” (p. 357).
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No Brasil, são geradas cerca de 120 mil toneladas de lixo urbano por dia. Um a três por cento desse total é produzido nos estabelecimentos de saúde e, destes, 10% a
25% representam risco ao meio ambiente e a saúde da população (ANVISA, 2004).
Importante ressaltar que nem todo resíduo gerado nas dependências de uma unidade hospitalar são considerados como perigosos ou infectantes. A inobservância desta
questão pode levar a organização a desprender recursos além do necessário no tratamento dos seus resíduos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária através da RDC nº 306 (ANVISA, 2004), se encarrega do regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos de serviços
de saúde.
2. JUSTIFICATIVA
Pelo exposto, a questão dos RSS deve ocupar posição estratégica numa unidade hospitalar, independentemente do seu porte, sobretudo para um hospital que prima pela
qualidade e segurança dos serviços ofertados a seus clientes/pacientes.
O fato de que, “em geral, o paciente avalia a qualidade técnica do cuidado indiretamente, pelas evidências do interesse e da preocupação dos profissionais com sua
saúde e seu bem-estar” (URDAN, 2001, p. 46), é condição mais que suficiente para o hospital cuidar do manejo dos seus resíduos de forma adequada.
O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases
científicas e técnicas, normativa e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma
eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (ANVISA, 2004).
Nesse contexto, destaca-se a importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) dentro de uma unidade hospitalar, como importante
ferramenta de gestão para garantir a minimização dos custos e, concomitantemente, a garantia do atendimento às normas legais, além do mais importante, a qualidade e a
segurança dos serviços prestados aos seus usuários e comunidade em geral.
As etapas do gerenciamento dos RSS estão contempladas dentro do processo de manejo, entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra
estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento
temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externos e disposição final.
Ferreira (1995) salienta que a classificação dos resíduos é uma atividade complexa e, em muitos casos, ainda indefinida mesmo nos países desenvolvidos. Quanto mais
perigoso for considerado o resíduo, maiores os cuidados necessários e, como conseqüência, maiores os custos envolvidos.
Nessa perspectiva, Lippel (2003) acrescenta que a segregação no momento e local da geração dos resíduos, permite reduzir o volume daqueles considerados perigosos,
além da incidência de acidentes ocupacionais dentre outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente.
O cumprimento a contento desta etapa, possibilitará condições de encaminhamento de parte dos resíduos para a reciclagem (por exemplo: embalagens, material de
escritório, papel, papelão, plásticos de uso comum, entre outros), inserindo tais materiais, novamente, no ciclo produtivo.
3. MÉTODOS
A instituição hospitalar, objeto desta pesquisa, é uma Santa Casa do Interior do Estado de São Paulo, instituição de caráter privado filantrópico que, neste trabalho, será
chamada de HSC.
Para subsidiar o trabalho em questão, procedeu-se uma revisão bibliográfica sobre a temática e a área de estudo, seguido de pesquisa documental de onde foram
obtidas as informações específicas da instituição.
O trabalho de campo constituiu-se na caracterização dos resíduos sólidos de serviços de saúde, incluindo avaliação qualitativa (composição) e quantitativa (quantidade
atual e projetada), através de pesagem dos resíduos por um período de 07 (sete) dias consecutivos conforme metodologia proposta pelo Ministério da Saúde (2002) e
Confortin (2001), separando-os por fontes geradoras, utilizando-se como instrumento de aferição uma balança mecânica marca Filizola, Mod. 31, com capacidade
máxima de 150 Kg e precisão de 0,1 Kg.
Os dados obtidos foram sistematizados e inseridos numa planilha elaborada exclusivamente para este fim. Para tanto, foi considerado os locais da geração dos resíduos
a partir da identificação de cada recipiente feita pela equipe de higiene/limpeza, o período determinado pela metodologia e, ainda, o horário da pesagem.
Após a sistematização dos dados obtidos nesta etapa do trabalho, foi possível apurar, por exemplo, a quantidade média diária de resíduos gerada por setor; a quantidade
total, por tipo de RSS, apurada no período de pesagem; a geração diária de resíduos por leito, considerando as três principais categorias de resíduos; entre outros. Essas
informações são imprescindíveis para futura elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS).
Nesta etapa da pesquisa de campo, foram realizadas algumas entrevistas com a profissional de enfermagem responsável pelo centro cirúrgico e também, coordenadora
da equipe de limpeza/higiene, além da coordenadora técnica do serviço de enfermagem e administrativo.
As entrevistas realizadas em horários pré-estabelecidos com esta profissional, somadas ao método de observação in loco permitiram um conhecimento mais apurado de
como o hospital desenvolve, na prática, o manejo de seus resíduos.
A utilização e sistemática aplicação desta metodologia possibilitaram a obtenção dos resultados que estão apresentados a seguir.
4. RESULTADOS
O HSC, objeto de estudo deste trabalho, é uma organização hospitalar privada, de caráter beneficente e filantrópico, fundada há mais de 60 anos, sendo o único
hospital no município. Conta com 102 leitos e 154 funcionários, além de um Corpo Clínico com aproximadamente 40 profissionais médicos.
O Hospital é conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS, de onde se origina aproximadamente 85% de sua demanda de trabalho. O restante destina-se
principalmente aos convênios e uma quantidade pouco expressiva ao atendimento de particulares.
No HSC são oferecidas as especialidades de ginecologia/obstetrícia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, anestesiologia, trauma-ortopedia, cardiologia, serviço de
nutrição e dietética – SND, diagnóstico por imagem (raio-x, ultrassonografia e tomografia computadorizada), além do serviço de urgência/emergência 24h, incluindo
atendimento ambulatorial, Unidade de Terapia Intensiva – UTI com 10 leitos (5 leitos em funcionamento).
Os serviços de higiene, limpeza, coleta e destino interno dos resíduos do hospital são realizados pelos próprios funcionários lotados no setor de higiene e limpeza (13
funcionários no total). Na categoria de serviço de diagnóstico por imagem, a tomografia computadorizada é resultado de uma parceria entre o hospital e uma empresa
privada.
De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, dentro dos aspectos organizacionais, entre outras, duas ações importantes devem ser consideradas no contexto
do gerenciamento: a) subdividir o estabelecimento de saúde de acordo com os serviços especializados; b) estabelecer uma classificação dos resíduos sólidos gerados
(OPAS, 1997).
Os tipos de resíduos encontrados no hospital separados por setor podem ser vistos na tabela 1.
Os serviços, por razões de risco sanitário, devem estar delimitados fisicamente no interior dos estabelecimentos de saúde. Esta delimitação física determinará, também,
as fontes geradoras de resíduos.
Armazenamento temporário consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já condicionados, em local próximos ao ponto de geração, visando
agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa (ANVISA, 2004).
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Segundo o preconizado na RDC nº 306/04 não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a
conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. Neste quesito a Unidade atende as exigências, uma vez que os recipientes não estão dispostos diretamente
sobre o piso.
Tabela 1. – Tipos de resíduos originados por setor no HSC.
LOCAL
(Unidade ou Setor)
ENFERMARIA
AMBULATÓRIO (Pronto
Atendimento)
LABORATÓRIO
LAVANDERIA
SND (COZINHA E COPA)
ADMINISTRATIVO
UTI – Unidade de Terapia
Intensiva
CC – Centro Cirúrgico
PÁTIO

TIPOS DE RESÍDUOS
Embalagens vazias de soro, seringas, scalps, agulhas, algodão, gazes, esparadrapo, fita
adesiva, papel, plástico, vidros, sondas, bolsas coletoras.
Papel, plástico, luvas, gazes, esparadrapo, algodão, espátulas, sondas, scalps, bolsas
coletoras, peças de gesso e ataduras (desde que não estejam sujas de sangue ou
secreções).
Lâminas, agulhas, seringas, recipientes, scalps, esparadrapo, algodão, luvas, papel,
plástico.
Luvas, papel, restos de tecido, efluentes líquidos.
Pratos de alumínio descartáveis, matéria orgânica, plásticos de embalagens, papel.
Papel, papelão e plástico.
Frascos de soro, seringas, algodão, gazes, esparadrapo, fita adesiva, papel, plástico,
vidros, sondas, scalps, cateter de diálise, dispositivos intravenosos (agulhas, escalpes,
gelco, intracts), bolsas coletoras.
Embalagens vazias de soro, dispositivos intravenosos (agulhas, intracats, scalps, gelco),
gazes, esparadrapo, algodão, fita adesiva, papel, plástico, vidros, sondas, bolsas coletoras,
placenta e outras peças anatômicas humanas.
Resíduos de varrição (folhagens), restos de poda, plásticos, papel.

A unidade hospitalar possui cinco (05) locais de armazenamento temporário interno os quais recebem o nome de expurgo (despejo), sendo 01 despejo para atender a
Ala Pediátrica e Clínica Médica; 01 despejo para o Pronto Atendimento (PA); 01 despejo na Maternidade; 01 despejo na Ala 100 (destinada a convênios e particulares); e
01 despejo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As salas utilizadas para o armazenamento temporário não se destinam exclusivamente ao armazenamento de resíduos,
portanto, não há necessidade de identificação como “SALA DE RESÍDUOS”, segundo a RDC nº 306/04, item 1.5.2.
De acordo com Costa e Fonseca (2009), “armazenar os resíduos temporariamente em um local torna possível uma sistemática de transporte para o local de
armazenamento externo” (p. 29). Ainda estes autores entendem que desta forma o contato dos resíduos com pacientes, acompanhantes e outras pessoas é evitado,
impedindo contaminação.
Segundo informações obtidas com a Coordenadoria Técnica de Enfermagem, o Centro Cirúrgico não possui posto intermediário (despejo), sendo os resíduos levados
diretamente ao armazenamento externo. As peças anatômicas oriundas do Centro Cirúrgico são encaminhadas diretamente para o laboratório de anatomocitopatologia
(serviço terceirizado), não permanecendo, portanto, na instituição.
Além dos resíduos oriundos do Centro Cirúrgico, os da cozinha, laboratório, administrativo, lavanderia e pátio também seguem diretamente para o armazenamento
externo.
O hospital considera lixo comum os resíduos oriundos dos banheiros dos quartos dos pacientes (fraldas descartáveis, absorventes, papel higiênico etc.), não fazendo,
também, nenhuma diferenciação dos resíduos que se originam dos quartos de isolamento, incluindo os de banheiro e de cozinha (orgânicos, pratos e copos descartáveis,
entre outros).
O HSC condiciona os RSS de toda unidade em 3 embalagens distintas, a saber: resíduo infectante (sacos plásticos de cor branca); resíduos perfurocortantes (caixas de
papelão Descarpack); resíduos comuns (sacos plásticos de cor preta). Segundo informação obtida em entrevista direta com Coordenadoria Técnica de Enfermagem, a
instituição de saúde não promove a separação dos resíduos para reciclagem.
Na segunda visita à instituição com o objetivo de levantar informações e obter dados para subsidiar a continuidade da pesquisa, entrevistamos a profissional de
enfermagem que acumula também o cargo de gerência do setor de higiene e limpeza do hospital.
Acompanhado desta profissional percorreu-se todos os setores da instituição, observando o fluxo interno dos resíduos. Em cada um dos postos intermediários de
armazenamento interno, chamados na instituição de expurgos ou despejos, observou-se a disposição de 01 recipiente para resíduo comum (saco plástico preto), 01
recipiente para lixo contaminado (saco plástico branco) e 01 recipiente para perfurocortantes (caixas de papelão “descarpack”).
Nos postos de enfermagem, há somente 01 recipiente para lixo comum (saco plástico preto) e 01 recipiente para perfurocortantes (descarpack).
Nesse quesito, entre as perguntas que subsidiaram as entrevistas com a profissional responsável, duas delas merecem destaque nesse ponto: a) O motivo da inexistência
de recipiente para resíduo contaminado (saco plástico branco) nos postos de enfermagem; b) O motivo da existência de recipientes para resíduos perfurocortantes (caixas
descarpack) nos despejos.
Para o primeiro questionamento, a resposta foi pelo custo do produto (embalagem saco branco), ou seja, por ser mais caro, mantêm-se somente nos despejos. Para a
segunda pergunta, observou-se uma estratégia da instituição, pois segundo a profissional, “optou-se por deixar no despejo, também, uma embalagem para
perfurocortantes, uma vez que, o profissional de enfermagem após sair do quarto com a bandeja de material já utilizado no paciente, pode ir direto para o despejo
descartar o lixo contaminado e o perfurocortante, sem a necessidade de retornar ao posto de enfermagem para utilizar o recipiente descarpack.
Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é disponibilizado, ao lado de cada leito, recipiente para resíduo contaminado (saco plástico branco), sendo recolhido
diariamente e encaminhado ao despejo da própria Unidade e, posteriormente ao armazenamento externo.
Ainda, como resultado da observação in loco, constatou-se a ausência de recipiente para resíduo comum (saco plástico preto) nos despejos da Clínica Pediátrica /
Clínica Médica e ala 100. Além disso, após verificação do conteúdo do recipiente para resíduo contaminado (saco plástico branco) do despejo do Ambulatório (Pronto
Atendimento), constatou-se resíduo comum (papel, papelão e plástico) misturado com resíduos contaminados.
Observou-se também, que não há identificação na porta da sala de armazenamento externo dos resíduos, indicando que aquele local é para uso exclusivo de depósito
de resíduo hospitalar infectante. Os recipientes são depositados diretamente no piso da sala de lixo infectante, tanto os sacos brancos como as caixas contendo os
perfurocortantes. Além disso, a instituição não utiliza carros próprios para o transporte dos resíduos, sendo improvisado no próprio carrinho utilizado pela equipe de
limpeza.
Durante o processo de pesagem, através de observação do conteúdo dos recipientes, observou-se grande quantidade de resíduos comuns (principalmente papel e
papelão) descartado no recipiente de lixo infectante, corroborando a ocorrência já constatada no armazenamento temporário do ambulatório, conforme anteriormente
mencionado.
Os valores médios por setor de origem (fonte geradora) foram sintetizados na tabela seguinte para melhor visualização, bem como na figura subseqüente o percentual
correspondente de cada tipo de resíduo.
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Tabela 2. – Quantidade média diária de resíduos gerada por setor no HMP no período apurado
Setor de origem
Enfermarias
SND (Copa/Cozinha)
Ambulatório
Centro Cirúrgico
UTI
Laboratório
Administrativo
Lavanderia
Pátio
Total (média)

Tipos de resíduos
Valores médios diários (kg)
Comum (Grupo D)
20,18
43,85
7,87
1,36
1,25
0,39
8,88
2,38
8,64
94,80

Infectante (Grupo A)
15,07
13,3
5,85
5,86
40,08

Perfurocortante (Grupo E)
2,58
2,85
0,80
0,80
7,03

Não houve quantidade suficiente de material perfurocortante no Laboratório durante o período, uma vez que, o recipiente é lacrado e disponibilizado no
armazenamento externo somente quando está completamente cheio. Quanto aos resíduos infectantes gerados no Laboratório, estes são descartados nos postos de
armazenamento intermediário das Enfermarias da unidade hospitalar, não tendo, portanto, recipiente próprio para descartar este tipo de resíduo. O Serviço de Nutrição e
Dietética (SND) não promove a separação dos resíduos oriundos de quartos de pacientes que estejam em sistema de isolamento, portanto, não houve possibilidade de
aferir estes valores, sendo incorporados na categoria de resíduos comuns.
A apuração da taxa de resíduos/leito/dia compreendeu a relação entre o volume total de resíduos gerado no período, a média de ocupação de leitos no período, bem
como a quantidade de dias do período.
De acordo com OPAS (1997) na América Latina, a média de geração de resíduos varia entre 1,0 e 4,5 kg/leito/dia, acrescentando que, desses resíduos, 10 a 40% são
considerados perigosos.
Assim, pelos dados apresentados na tabela seguinte (Tabela 3), observa-se que a geração de resíduos/leito/dia da unidade hospitalar, objeto deste estudo, encontra-se
dentro dos parâmetros médios.
Tabela 3. – Geração diária de resíduos por ocupação média de leitos no período.
Tipo de Resíduo
Total Gerado – Período
Média Ocupação Leito – Período
Nº de Dias
Kg/Leito/Dia

Infectante
280,55
32,71
7
1, 2252

Perfurocortante
49,20
32,71
7
0, 2148

Comum
663,65
32,71
7
2, 8984

5. CONCLUSÃO
Apesar da inexistência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS), a instituição hospitalar tem se mostrado, de certa
forma, atenta a questões consideradas cruciais no manejo de seus resíduos. Todavia, alguns pontos considerados estratégicos devem ser observados para correta
adequação à legislação e, ainda, sua consolidação no compromisso com a qualidade e segurança dos processos no gerenciamento dos RSS.
A proposta de elaboração de um plano formal de gerenciamento envolvendo todos os colaboradores seria um ponto de partida fundamental para o caminho
que a instituição pretende trilhar. O processo inicial de sensibilização de toda comunidade interna para a importância do manejo correto dos resíduos, seria de grande
valia, acompanhado de um processo contínuo de capacitação (educação permanente?).
Entre as principais sugestões destacam-se as seguintes:
 Envolvimento de toda comunidade interna, além de representantes externos (clientes/fornecedores/parceiros) no processo de elaboração do Plano;
 Criação de Comissão específica para o desenvolvimento, implementação e monitoramento do Plano;
 Realização das adequações necessárias, levando-se em consideração a legislação pertinente, atualizada e em vigência;
 Aprimoramento do processo de segregação como importante etapa no processo em geral;
 Separação dos resíduos para reciclagem com vistas ao fortalecimento da consciência ambiental dos diretamente envolvidos, além de servir de exemplo para a
comunidade externa;
 Implementação de cursos regulares como parte do processo de treinamento/capacitação de todos os colaboradores.
 Adequação da sala de armazenamento externo, tanto para os resíduos infectantes e perfurocortantes quanto para o comum;
 Aquisição de carros de transporte adequados para o transporte interno dos resíduos.
Para a busca efetiva da qualidade e da segurança, outros pontos podem e devem ser contemplados; todavia, à instituição cabe o desafio de superar a barreira cultural de
achar que por se tratar de uma santa casa, caracterizada pela limitação de recursos, o alcance desse patamar torna-se impossível.
Sabe-se, contudo que o amadurecimento do processo virá com o tempo; todavia, é necessário integrar tais propostas na política interna da organização, de modo que
possa envolver todos os níveis organizacionais, desde os colaboradores da base até a Mesa Administrativa da unidade hospitalar.
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INTRODUÇÃO
A definição de prontuário para o Conselho Federal de Medicina (CFM), pela resolução nº. 1.638/02 é: um documento único, constituído de um conjunto de
informações, sinais e imagens registrados e gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal,
sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.
O prontuário deve ser organizado para prestar serviços ao paciente, às equipes multiprofissionais, à instituição de saúde e à sociedade. Serve como instrumento de
consulta, avaliações, ensino, pesquisa, auditoria, estatística médico-hospitalar, sindicâncias, prova de que o doente foi ou está sendo tratado convenientemente,
investigação epidemiológica, processos éticos e legais, comunicação entre os profissionais de assistência ao paciente, defesa e acusação.1
O prontuário completo possibilita avaliar o desempenho da instituição responsável pela assistência ao enfermo. A avaliação da qualidade e da quantidade de serviços
prestados dependerá, primariamente, da exatidão das informações incluídas nos diversos formulários. É fundamental, portanto, que estejam confluídos nesse documento
todos os dados sobre o paciente e os cuidados assistenciais a ele dedicados.1
Considerando-se os conceitos de auditoria, verifica-se que seu nascimento ocorreu a partir dos controles financeiros nas organizações e se expandiu para uma avaliação
do controle de qualidade e dos processos em diversos campos de atuação, incluindo a área da Saúde. O processo avaliativo, aqui definido como auditoria, constitui um
dos instrumentos de gestão desses serviços, visando mensurar os esforços voltados para o alcance da qualidade da assistência prestada aos pacientes.2
O prontuário muitas vezes é usado de maneira imprópria. Irregularidades em seu preenchimento podem resultar grandes complicações principalmente para o paciente.3
Além disso, as imperfeições dos prontuários têm sido obstáculos para mais pesquisas, o que evidentemente causa restrições à assistência médica e à medicina
preventiva, sobretudo as promovidas pela administração pública.1
Outro ponto, é que os prontuários servem ainda como defesa legal dos profissionais como prova documental em processos nas Comissões de Ética, Conselhos de Classe
ou processos judiciais.4
Dentre as ações promovidas para minimizar esses problemas, em cada instituição de assistência a doentes deverá existir uma Comissão de Revisão de Prontuário. Essa
entidade foi criada pela Resolução do CREMESP n° 70/95 e Resolução de CREMERJ n° 11/92, tornada obrigatória nas instituições de assistência médica em todo o País
pela Resolução CFM n° 1.638/2002, com o propósito de garantir a qualidade e a ética das informações registradas pela equipe de assistência ao paciente no atendimento
que lhe é ou foi prestado.
A partir dessa Comissão, nasceu a necessidade da realização de auditorias nos prontuários dos pacientes para verificar as conformidades dos registros encontrados,
considerando a padronização hospitalar para o correto preenchimento dos impressos institucionais, medida que garante uniformidade e equivalência entre os diferentes
profissionais envolvidos no atendimento.5
JUSTIFICATIVA
Seguindo essa tendência, iniciou-se o processo de conferência dos prontuários em um Hospital Gineco-Obstétrico de grande porte de Administração Direta com Gestão
Municipal com clientela 100% SUS, com atendimento de demanda espontânea e referenciada, localizado na cidade de São Paulo.
Esta atividade já existe no Hospital desde 2005, porém, não era tão bem estruturada e tinha uma equipe muito reduzida. Em 2008, ela foi reorganizada e transformou-se
no Serviço de Auditoria do Prontuário do Paciente e seu objetivo é realizar auditoria retrospectiva6 nos prontuários utilizados nas Unidades de Internação (Alojamento
Conjunto / Ginecologia / Casa da Gestante / Unidade Neonatal / UTI Adulto) deste Hospital, pois eles contêm o maior número de procedimentos assistenciais.
Esse tipo de auditoria é feita após a alta do paciente e tal atividade visa a auxiliar o uso adequado do prontuário do paciente para a melhor padronização possível e
orientar os profissionais para o seu preenchimento correto.
Além disso, o Programa de Certificação da Qualidade, ao qual o Hospital é participante, coloca como um item obrigatório o correto preenchimento e uso dos
prontuários.
MÉTODOS
Este trabalho foi realizado em parceria entre a Assessoria de Qualidade e Acreditação Hospitalar, a Diretoria de Informações Técnicas em Saúde, o Serviço de Auditoria
do Prontuário do Paciente e o Arquivo Médico do Hospital. Para tanto, todos os formulários que compõem o prontuário foram revistos, passando por padronização de
layout e revisão de conteúdo por meio de consulta e aprovação dos profissionais multiprofissionais dos diversos setores do Hospital, com aprovação final de todas as
Diretorias envolvidas.
Após a padronização dos impressos, criou-se a “Planilha de Auditoria de Prontuário” (Anexo I).
Nesse instrumental é realizado o cruzamento dos formulários imprescindíveis que devem constar nos prontuários com os itens de preenchimento obrigatórios definidos
tanto pelos Conselhos e Associações de Classe da área da Saúde, como pelo Programa de Certificação de Qualidade. É verificado, por exemplo, a identificação completa
do profissional que realizou o atendimento em todos os formulários.
Cada item que for anotado pelo revisor é caracterizado como uma não-conformidade, além disso, também é identificado qual setor que preencheu o formulário
inadequadamente.
Após essa conferência, a planilha segue para digitação em sistema de armazenamento de dados para que sejam elaboradas estatísticas e emitidos os formulários de
Notificação das não-conformidades.
Essas notificações são enviadas apenas aos profissionais que deixaram de se identificar em algum dos formulários de um determinado prontuário ou que não
descreveram algum procedimento. Ela é encaminhada para o setor onde o formulário que possui a não-conformidade foi emitido e deverá ser assinada pelo profissional
envolvido e sua chefia imediata. De posse dessa notificação, o profissional deverá comparecer ao Serviço de Auditoria e solicitar o prontuário para efetuar a correção.
Todo mês é consolidado o Relatório de Gestão sobre a Auditoria nos Prontuários dos Pacientes que informa a tabulação geral das não-conformidades e os escopos das
principais situações dessas não-conformidades.
As estatísticas produzidas a partir desses dados são avaliadas mensalmente nas reuniões da Comissão de Revisão de Prontuários, onde são estudadas medidas para a
redução das não-conformidades.
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RESULTADOS
Em média são auditados entre 450 e 500 prontuários por mês, o que equivale a uma média de 50% das internações realizadas.
Dentre os diversos itens avaliados, as não-conformidades referentes a identificação do profissional e identificação do paciente ficaram acima de 10%, entre algumas
classes de profissionais, como os médicos tocoginecologistas, anestesistas e enfermagem, considerando que a Comissão de Revisão de Prontuários estabelece como
máximo de erros para o preenchimento dos impressos até 5%.
Porém, o retorno das notificações dos profissionais notificados foi muito baixo, fazendo com que exista uma morosidade muito grande na correção do prontuário, tendo
em vista que os profissionais geralmente são plantonistas e demoram para receber a notificação, bem como não entendem como imprescindível a correção, já que a
auditoria ocorre após a alta do paciente.
Diante desse cenário, entre 2008 e 2009, várias medidas foram tomadas, dentre elas, foi criado o Manual do Prontuário do Paciente que tem por finalidade
proporcionar à equipe multiprofissional deste Hospital instruções para o uso correto do prontuário, contendo informações sobre: Aspectos Éticos e Legais, como funciona o
Serviço de Arquivo, a Comissão de Revisão de Prontuário, o Serviço de Revisão e o acesso ao prontuário, a descrição e o correto preenchimento dos Formulários, a ordem
dos formulários e as falhas e dúvidas comuns.
Para criação desse Manual, foi necessário um refinamento da padronização dos formulários que ainda continham campos para informações repetitivas ou dúbias e não
contemplava as reais necessidades dos profissionais.
Além disso, por se tratar de um Hospital-Escola, tornou-se curricular e obrigatório para residentes a aula ministrada pelo presidente da Comissão de Revisão de
Prontuários intitulada “Aspectos éticos e legais sobre o prontuário do paciente“. Outros eventos relativos ao tema também ocorreram anualmente, com a vinda de
representantes do Conselho Regional de Medicina.
Em 2010, foi realizado um evento de lançamento do novo prontuário. Foi montada uma Aula de apresentação do Manual e do novo Prontuário e uma Exposição
chamada de “Por Dentro do Prontuário do Paciente”, onde os funcionários podiam literalmente passear entre os formulários que ficaram pendurados por meio de
barbantes na entrada do Anfiteatro. Essas aulas ocorreram em dois dias diferentes para contemplarem os plantonistas dos dias pares e ímpares.
Porém, apesar de todos os esforços, foi percebida pelo Serviço de Revisão de Prontuários a necessidade de que essas aulas fossem focadas nos setores assistenciais, visto
que muitos profissionais não puderam participar do evento.
Considerando a dinâmica dos setores, foi confeccionada uma aula denominada pocket, ou seja, mais resumida e que abrangesse os pontos principais do Manual, bem
como a utilização dos formulários usados apenas por aquele setor e que pudessem ser ministradas in loco.
Os gerentes das unidades assistenciais (médicos e enfermeiros) foram instrumentalizados pela Assessoria de Qualidade para disseminarem entre sua equipe a aula e,
concomitantemente, a esta ação, foi criado também o Check List Setorial (Anexo II), em substituição a um check list único que abrangia o percurso institucional do
paciente e não estava sendo efetivo. Esse instrumental funciona como a Planilha de Auditoria, porém, é mais conciso, focando a conferência diretamente nos formulários
usados em cada Setor em relação à identificação do profissional e do paciente.
Essa conferência é considerada uma auditoria concorrente, pois é realizada ainda enquanto o paciente está hospitalizado. É feita pelos profissionais atuantes no setor em
que se encontra o paciente e acontece antes de o encaminharem para o setor subsequente ou mesmo a pré-alta. Isso facilita a correção imediata, tendo em vista que as
não-conformidades são identificadas ainda durante a assistência ao paciente e o profissional que cometeu o erro, poderá corrigí-lo muito rapidamente.
Por um período de um mês, após as aulas pockets, a equipe do Serviço de Revisão de Prontuários foi deslocada para atuarem nos setores assistenciais realizando uma
auditoria amostral com processo educativo local, ou seja, eles treinaram in loco os profissionais para a utilização adequada do Check List Setorial.
CONCLUSÕES
A auditoria na área da Saúde vem sendo utilizada como ferramenta de gestão há mais de 50 anos e vem sendo aprimorada.7
Atualmente, ela é considerada um elemento essencial para mensurar a qualidade da assistência. Pode-se dizer que ela possui três funções: auditoria como
responsabilizadora (função punitiva); auditoria como impacto (função de pesquisa); auditoria como aprendizagem (função educativa, reflexão sobre os processos e
resultados).8
A auditoria de prontuário engloba essas três funções e este projeto teve como principal característica oferecer subsídios aos profissionais para reorientar suas atividades,
estimulando a reflexão individual e coletiva, norteando um processo de educação permanente.
Esse processo educativo não busca o responsável pela falha para responsabilizá-lo, mas questiona o porquê do resultado adverso. Esse referencial estimula a
participação da equipe na detecção e busca de soluções.9
A integração de todas as categorias profissionais sumariza a idéia de que a participação de todos é fundamental. Para que o prontuário seja de fato uma coleção de
documentos que demonstre a qualidade institucional e da assistência, faz-se necessário a realização da auditoria que envolva toda a equipe multidisciplinar, pois cada
categoria é capaz de avaliar melhor os procedimentos e registros efetuados de sua área específica.
Fazer bem feito não basta, é preciso um bom registro!
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INTRODUÇÃO
A Constituição Federal Brasileira descreve em seu artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”1
A partir desse pressuposto, podemos dizer que a saúde mesmo sendo um direito, depende de diversos recursos, principalmente os ligados a financiamento.2
Considerando os atuais estudos sobre Economia e Saúde, verifica-se que para a obtenção do melhor estado de saúde, individual e coletiva, é necessário a confluência
dos diversos recursos disponíveis (financeiros, humanos, materiais e tecnológicos).2
Entre os anos 70 e 80, ocorreu uma expansão da cobertura populacional pelos sistemas de saúde, principalmente nos países em desenvolvimento.3 Apesar de essa
expansão ter sido considerada positiva, ela gerou preocupações quanto à sua sustentabilidade econômico-financeira e política, bem como sua efetividade técnica e
impacto na saúde populacional.3
Essa preocupação fez com que novas formas de pensar os serviços e sistemas de saúde iniciassem uma integração entre o conhecimento clínico e epidemiológico e o
planejamento e gestão. Tal integração é capaz de orientar as ações no sentido de desenvolver competências, adequar conhecimento científico e tecnológico, bem como
trazer inovações em políticas e impactos positivos na saúde dos indivíduos.3 Para concretizar essas mudanças, surge o termo integralidade como um dos princípios do
Sistema Único de Saúde – SUS.1
A questão da integralidade na atenção à saúde passa a ser vista também sob o aspecto de organizar os recursos disponíveis, a partir da produção do cuidado (rede
básica, atenção à urgência e atenção hospitalar).4
A produção do cuidado na área hospitalar consiste em “um esforço de uma abordagem completa, holística, portanto integral, de cada pessoa portadora de necessidades
de saúde que, por um certo período de sua vida, precisasse de cuidados.”5 Portanto, a incorporação de uma linha de cuidado integral liga-se a aspectos econômicos,
sociais, tecnológicos e ambientais.
Neste âmbito, as instituições de saúde vêm aprimorando seus processos, ao qualificar seus profissionais e adotar ferramentas que auxiliam na gestão de seus recursos
face às suas metas organizacionais.6
Como indicação fundamental para as observações da qualificação da assistência, podem-se destacar três elementos inovadores: o foco no cliente, os processos e a visão
sistêmica.
Tais elementos são extremamente similares aos conceitos de integralidade e consideram os hospitais como organismos complexos em que diversas categorias
profissionais interagem e não conhecem todo o processo de trabalho, o que resulta em uma possível execução de tarefas redundantes e desnecessárias.7
Tendo em vista a necessidade de revisões dos padrões assistenciais, nota-se que o conceito de processo agrupa as diversas perspectivas dos elementos acima citados,
por meio de dois parâmetros: processo como fluxo de trabalho para produção de algo de valor e como coordenação das ações, ligado a fatores de trabalho em equipe e
colaboração.8
A análise dos processos nas organizações se originou no movimento de gestão pela qualidade total, cujo objetivo era tornar evidente a necessidade de que o alcance de
resultados está diretamente ligado à articulação das atividades, identificando o papel de cada departamento e pessoa para a agregação de valor aos clientes.9 Neste
sentido, para entender os processos é necessário que estejam uniformemente representados e compreendidos.10
Por isso, o mapeamento de processos é um instrumento para introduzir mudanças, principalmente nos sistemas de gestão, para que de fato ocorram melhorias da
qualidade da assistência e da implementação efetiva de políticas intersetoriais.3
Dessa abordagem nasce um dos pilares da qualidade em saúde, a Gestão por Processos.9 Colocar tal modelo em prática requer uma nova forma de analisar e decidir
como será o dia-a-dia da organização, sempre voltada para resultados de curto, médio e longo prazos.8
Diante do exposto, a implantação da gestão por processos pode ser uma das saídas mais apropriadas para a melhoria da eficiência, redução de custos e qualidade dos
serviços de saúde, tornando-se um instrumental prático para o aperfeiçoamento gerencial e dos sistemas produtivos.
Seguindo essa tendência, este projeto mapeou os processos assistenciais de um Hospital Gineco-Obstétrico de grande porte de Administração Direta com Gestão
Municipal com clientela 100% SUS, com atendimento de demanda espontânea e referenciada, localizado na cidade de São Paulo.
JUSTIFICATIVA
Levando-se em conta os benefícios da gestão por processos, os desafios da integralidade na saúde e a realidade do Hospital, objeto deste estudo, é importante delinear
alguns aspectos relacionados à diversidade, complexidade e intersetoriariedade nas instituições de saúde.
Para tanto, mapear os principais processos do Hospital se fez necessário para buscar introduzir melhorias de desempenho.
MÉTODOS
A partir desta escolha, foi realizada uma pesquisa descritiva qualitativa. Ela permite conhecer com profundidade a percepção que os públicos de interesse têm sobre
uma instituição, o que auxilia na construção de estratégias e de sistemas de trabalhos melhor integrados, bem como na execução de ações assertivas, preparadas para
sanar problemas específicos.11
Antes de iniciar o mapeamento, foi necessário recorrer a um instrumento da área da Gestão e Administração para colocar em prática as iniciativas citadas.
Cecílio e Merhy (2003) construíram um modelo de gestão centrado na coordenação do cuidado, pensando em uma modelagem da gestão como um todo a partir do
cuidado ao paciente e da “condução mais participativa do hospital, para obter um maior grau de adesão dos trabalhadores para o projeto de construção de hospitais
públicos de boa qualidade.”5
O objetivo desse modelo, segundo os autores, é “criar mecanismos que facilitem as práticas cotidianas do hospital de forma mais articulada, ‘leve’, com canais de
comunicação mais definidos, mais solidária, mais democrática, menos ruidosa, em particular a coordenação da prática dos vários profissionais envolvidos no cuidado.”5
Usando esse modelo como base, identificaram-se as Linhas de Cuidado com as quais o Hospital, foco deste estudo, trabalha, além de destacar suas respectivas unidades
de cuidado, bem como as linhas transversais e verticais, que servem de apoio técnico e administrativo, conforme figura a seguir:
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Fluxograma de Gestãão Centrado na Coorddenação do Cuidado do Hospital

Nesta construução para o Hospittal, as diversas linhaas são destacadas ppor cores, as que reepresentam as Linhaas de Cuidado estãoo em preto e são grafadas horizontalm
mente.
As Linhas de Suporte com Atendimento Direto ao Paciente são verticcais e fazem o apoiio técnico às diverssas linhas de cuidaddo, porém não necessariamente a todas. Elas
são identificadaas com a cor azul.
As Linhas de Suporte com Atenddimento Indireto aoo Paciente também
m são verticais e fazem o apoio administrativo a todas as linhas. São identificcadas com a cor veerde.
v
e correlaacionam todas as outras linhas.
As Linhas Inttegralizadoras são transversais de cor vermelha,
Pode-se verifficar que esse modeelo funciona comoo um fluxograma, jáá que esta ferramennta é a que melhor representa as interrações e trocas realizadas entre os elementos
que integram os processos.
Foi escolhidaa para este projeto apenas a Linha de Cuidado Obstétricoo. A coleta dos daddos foi feita a partir da Observação Sisstemática em cada unidade de trabalhho desta
linha, bem com
mo por meio da busca
b
de informaçção em fontes seccundárias (como documentos e form
mulários utilizados)) e conversas informais com os gereentes e
funcionários daas áreas para minim
mização de possíveis dúvidas técnicas..
Para tanto, o levantamento dee dados se deu a partir da identificaação dos seguintess itens: Atividades desenvolvidas parra a realização doo processo; Sequênncia da
execução destaas atividades; Resulttado da Atividade; Recursos necessáriios (materiais, equipamentos, formulários, sistemas de innformação); Agentes envolvidos (profisssionais
envolvidos nass atividades); Clienntes e Fornecedorees (agentes ou uni dades externas aoo serviço mapeadoo que tenham alguuma relação com as atividades realiizadas);
Indicadores utillizados.
Essa pesquisaa foi aprovada peloo Comitê de Ética em
e Pesquisa do Hoospital citado para fins
f de Trabalho dee Conclusão de Cu rso de Especializaçção em Gestão Púbblica de
Saúde.
OS
RESULTADO
Esses processsos foram analisadoos do ponto de vista da integralidade e, partindo deste pressuposto,
p
pode-se verificar quais ass características singgulares do funcionaamento
deste Hospital, além de permitir uma reflexão sobre as estratégias dee gestão a fim de entender
e
sua modeelagem de acordo com as linhas de cuidado detectadaas neste
ambiente.
A identificaçção dos dados levaantados foi traduzidda de maneira esquuemática por meioo da utilização de fluxogramas, para demonstrar de forma objetiva as ativvidades
realizadas, sua sequência e os proofissionais atuantes,, e por meio de um
m mapa que consideerou qual a tarefa, o produto esperadoo, o tipo de recursoo necessário e o inddicador
existente em caada unidade assistencial da Linha de Cuidado
C
Obstétricoo.
Para exempliificar este projeto, colocamos nos Anexos I e II, o fluxoggrama e o mapa elaborados para a Casa da Gestante dee Alto Risco que é apenas uma das unnidades
assistenciais daa Linha de Cuidado estudada.
CONCLUSÕ
ÕES
Os conceitoss de integralidade e linhas de cuidaddo estão em parte presentes na gestãão do Hospital, poorém não de formaa sistematizada como aqui apresentaados. O
mapeamento prrovê uma estrutura para que os macroo-processos das linhhas de cuidado posssam ser avaliados de
d forma simples.
A partir dessee princípio, verificaa-se que não há um
m enfoque sistêmicco e integrado dos processos. Existe uma
u visualização fuuncional do Hospittal, centrado em unnidades
assistenciais, dee apoio técnico e administrativas, inddependentes. A paartir desse mapeamento, nota-se que para a realização ddo cuidado integraal à paciente é neccessário
entender a articculação entre os divversos processos e como integrá-los dee forma racional alinhando-os aos princípios organizacioonais da Instituiçãoo.
Ainda deve ser considerada naa análise, a comunicação que se appresentou ruidosa, onde as partes nãão conseguem exppressar claramente o que precisam e como
precisam.
Assim, é posssível concluir que a relação entre clientes e fornecedorres internos está coomprometida, pois há uma insuficientte contratualizaçãoo entre os diversos setores
demandados a dar suporte e resppaldar a assistênciaa dentro do Hospittal, tendo como coonsequência a melhhoria da qualidadee da assistência e a visando a seguraança do
paciente.
Portanto, serria importante a invvestigação mais approfundada das inteerligações construíídas, para identificaar os problemas quue têm ocorrido e que têm impacto sobre
s
a
agilidade e quaalidade da assistênccia, pois estimular as
a articulações entree os clientes e os foornecedores garantee instituir novos e m
mais produtivos acoordos intra-instituciionais.
Outro aspectto verificado foi quue apesar dos funcionários entenderem
m suas atividades e realizá-las de forma adequada, perccebeu-se que eles não se visualizam em um
trabalho de equuipe e cada categooria profissional exeerce sua função dee maneira independdente. A cobrança pela realização doo trabalho não conttempla o impacto de
d uma
perspectiva mais ampla de suas attividades sobre outrras áreas.
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Connsiderando que se faz necessário inttroduzir melhoria no desempenho ddos processos analisados, principalmente nas interaçõees entre eles e os de suporte com
atendiimento direto e inddireto ao paciente, é imprescindível inniciar o redesenho desses processos a partir da identificação de quais as reesponsabilidades de cada um, bem
como as possíveis fronteeiras e interfaces daas atividades, quem
m são os fornecedoores e clientes dos processos e como deverá ser essa reelação, como está sendo medido o
mpenho, quais atividdades agregam valoor, quais são impreescindíveis, quais geeram retrabalho.
desem
O redesenho tem com
mo objetivo o alcancce da racionalizaçãão no trabalho, da ssatisfação dos envoolvidos, da inovação e consequentemeente da melhoria da qualidade.
m caminho que tem
m esse enfoque. É necessária
n
maior
A preocupação maior é garantir a seguraança do paciente e a qualidade da asssistência e a gestãoo por processos é um
perceppção das relações entre os processoss, não basta controolar os resultados. É preciso ouvir, trreinar e integrar ass pessoas visando ggerar um fluxo de atividades mais
equilibbrado e com controoles mais eficazes. Por isso, o resedenho deverá ser trataado de forma planejjada e orientada paara resultados de cuurto, médio e longoo prazos.
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P_39_2011 - Podem
mos estimarr a perform ance de um
ma UTI pela
a variação d
da mortalid
dade de gru
upos
de pacien
ntes?
Andre Luiz Baptiston Nunes, Carolina Ferreira Pinto, Rafaela Deczka Moorsch, Camila Dias, Amilcar
A
Oshiro Moc
celin

Resumo: A perforrmance de uma UTI deve
d ser analisada poor vários aspectos. Um
m dos métodos aceitoos pela literatura é a determinação da relaçção mortalidade observada / mortalidade esperada
e
por um dos índices prognósticos validados. Como este méttodo é trabalhoso e seeu cálculo mensal moostra resultados retrosspectivos, podemos reeconhecer variações do desempenho tardiamente.
Na tentativa de aagilizar o processo, tesstamos a hipótese de que a variação da m
mortalidade observadaa em relação à mortalidade histórica de am
mostras dos pacientes poderia evidenciar variações
da performance dde maneira rápida e confiável.
c
Uma grande população (4745 ppacientes) com resultaados ajustados ao índice prognóstico (APAC
ACHE IV com SMR 0,995) pôde ter sua perfoormance
acompanhada peelo resultado da mortaalidade observada em
m relação a mortalidadde média de grupos de
d 100 pacientes com sensibilidade de 95%
% e especificidade dee 85%.

Introdução: O acompanhamennto da performancee da UTI é assuntto controverso e de
d grande interessee prático. Nas últim
mas décadas, a medida da relação entre a
mortalidade hoospitalar observada e a esperada (SMRR – “standartized moortality ratio”), obtiida por algum dos vários índices proggnósticos disponíveeis (APACHE, SAPS,, MPM,
etc.), tem sido aaceita pela literaturra como válida. Por esse critério, a UTTI que obtém um SMR
S menor ou iguaal a um teria um reesultado clínico satisfatório de acordoo com o
índice prognósttico adotado. A vanntagem oferecida por
p este método estáá na possibilidade de comparação entre diferentes serviçços com populaçãoo semelhante, mesm
mo que
o perfil de gravvidade não seja o mesmo,
m
pois o aum
mento da mortalidadde esperada conseqüente a maior graavidade “corrigiria”” o aumento da moortalidade observadda. Essa
prática permitiuu a execução de traabalhos multicêntriicos com resultadoo clínico como objeetivo primário. A coorreta interpretaçãoo do SMR pressupõõe uma série de cuidados:
utilização do m
mesmo índice prognnóstico e exclusão dos pacientes que não tem validaçãoo do cálculo do riscco, entre outros e pprincipalmente a coonsciência de que quanto
mais genérico ffor o índice prognóóstico, maior a chance de erro em subbpopulações de paacientes, como cirurgia cardíaca de reevascularização doo miocárdio, por exxemplo.
Acompanhar a performance de uma
u UTI com o SM
MR requer o cálcul o do índice prognóstico escolhido para todos os pacieentes admitidos elegíveis ao método e o seu
acompanhamennto até a saída hosspitalar, onde se coonstata a mortalidaade hospitalar obseervada e a cada peeríodo estabelecidoo, geralmente mennsal, determina-se o SMR.
Apesar de idenntificar variações da
d performance clínnica com precisãoo aceitável, o reconnhecimento do prooblema (aumento dda mortalidade em
m relação ao risco)) se faz
retrospectivameente e a busca das causas e soluções acaba
a
sendo atrasadda de maneira dependente da periodicidade da análise ddos dados.
Justificativa: Este trabalho analissa o comportamentto da variação da m
mortalidade na população geral da UTTI em cortes de paccientes com númeroo definido (50, 1000 e 500)
e compara ao SSMR, com o objetivvo de desenvolver um
u método capaz de reconhecer preccocemente variaçõões na taxa de morttalidade observada,, e desencadear proocessos
de identificaçãoo e correção de prooblemas que podem
m aumentar a mortaalidade de pacientees graves.
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Métodos: Analisamos retrospectivamente 4745 pacientes admitidos em uma UTI geral de um Hospital terciário, privado e localizado no Município de São Paulo. Os
pacientes foram divididos pela ordem de admissão em cortes com 50, 100 e 500 pacientes e para cada uma delas foi calculado mortalidade hospitalar observada, risco de
óbito de acordo com o APACHE IV e o SMR. O cálculo do APACHE IV foi prospectivamente realizado entre março de 2008 e dezembro de 2010. Consideramos como
“padrão ouro” para identificação de desempenho clínico inadequado um SMR > 1. Após a identificação dos grupos de pacientes com mau desempenho, observamos a
capacidade dos desvios da média e mediana de óbitos de toda a população em reconhecer estes grupos. Para isso foram calculados acurácia, sensibilidade, especificidade
e preditividades positiva e negativa para cada uma das cortes.
Resultados: A mortalidade observada média na população foi de 8% e o risco médio de óbito calculado pelo APACHE IV 8,4%, resultando em um SMR de 0,95.
Podemos dizer que, teoricamente, 399 pacientes poderiam ter morrido e de fato morreram 380, com um total de 19 “vidas salvas” ou que a cada 1000 altas hospitalares, 4
vidas adicionais são salvas de acordo com o risco calculado pelo APACHE IV. O cálculo da média e mediana da mortalidade observada (MO) dos agrupamentos está
resumido na tabela 1. A média da mortalidade observada foi maior que a mediana e a sua utilização como “ponto de corte” poderia reduzir a sensibilidade do método, o
que não foi observado (a sensibilidade da media e mediana foi 95%). A menor variabilidade observada (DP) com o aumento do numero de pacientes nos agrupamentos
era esperada, uma vez que com o aumento da amostra nos aproximamos da totalidade dos pacientes.
Tabela 1 – resumo do cálculo da média e mediana da mortalidade esperada dos grupos de pacientes.
Agrupamento
50 pacientes
100 pacientes
500 pacientes

Média ± DP MO
8,4 ± 3,2%
8,4 ± 2,1%
8,4 ± 1,5%

Mediana MO
8,3%
7,9%
7,8%

A tentativa de se utilizar a média mais um desvio padrão como “ponto de corte” foi imediatamente descartada por ter baixas sensibilidade e especificidade (74 e 37%,
respectivamente). A análise da capacidade de discriminação da média da mortalidade observada está resumida na Tabela 2.
Tabela 2 – resumo do cálculo da acurácia, sensibilidade, especificidade e valores preditivo positivo e negativo da mortalidade observada em identificar aumento do SMR
Acurácia
Sensibilidade
Especificidade
Valor preditivo (+)
Valor preditivo (-)

MO média 50 pacientes
80%
85%
75%
73%
87%

MO média 100 pacientes
89%
95%
85%
81%
96%

MO média 500 pacientes
50%
60%
60%
60%
60%

Nesta população, a observação da mortalidade hospitalar a cada 100 pacientes com internação na UTI foi capaz de mostrar com mais agilidade variações na
performance.

Conclusões: A primeira consideração a ser feita, é que a população estudada é grande e homogênea, além dos resultados apresentados pela UTI no período estarem
bastante calibrados à mortalidade esperada pelo APACHE IV. Dessa maneira, a variabilidade do SMR dependeria mais da mortalidade observada do que da esperada
criando um “acoplamento matemático” que seria responsável pelo resultado. Outra consideração a respeito da população é que a média de altas hospitalares mensal é de
150 pacientes, permitindo que a análise da mortalidade de 100 pacientes seja feita com 20 dias, agilizando o processo. As UTIs com menor numero mensal de altas só se
beneficiariam do processo com cortes menores, mesmo assim a sensibilidade observada para 50 pacientes foi 85%. Em Hospitais com populações heterogêneas, o método
precisa ser validado pois não sabemos exatamente o que aconteceria caso a mortalidade esperada variasse significativamente. O cálculo do SMR não deve ser
abandonado sob nenhuma hipótese, pois nos informará a calibração dos resultados observados em relação ao índice prognóstico utilizado. Na prática, a medida da
mortalidade de grupos de pacientes comparada com a media histórica pode nos avisar que o processo precisa ser visto com mais atenção, dessa maneira, problemas
sistêmicos relacionados ao cuidado desses pacientes poderiam ser detectados com mais agilidade. Em um primeiro momento, o cálculo da mortalidade esperada pode ser
feito pelo índice prognóstico que mais se ajuste a população, e a medida que observamos a melhora dos resultados (SMR < 1), migramos para índices mais restritivos.

Acreditação

P_41_2011 - Implantação de Modelo de Gestão de Qualidade em Programa de Promoção de Saúde
e Prevenção de Riscos
Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira, Luciene Carvalho Mendes Giusti, Marcelo K. Katayama

Resumo: A atenção primária na saúde é considerada a principal estratégia de saúde sustentável. O objetivo deste trabalho foi apoiar a estruturação dos programas de promoção de saúde e
prevenção de doenças através de modelos subsidiados pela gestão da qualidade, diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Organização Nacional de Acreditação e Canandian
Council Heath System Acredittacion, para garantir excelência, sustentabilidade, confiabilidade e resultados, tornando-os aptos a adquirirem a confiabilidade do mercado e um modelo de
certificação futura. Como resultado, o programa foi certificado em nível de excelência em 2010, sendo até o momento, o único neste segmento, na América Latina.
Palavra chave: promoção de saúde, qualidade, acreditação

INTRODUÇÃO
Segundo o Manual de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças da ANS os primeiros conceitos de promoção de saúde foram definidos pelos autores
WINSLOW em 1920 e SIGERIST em 1946.
Posteriormente, outros autores, LEAVELL & CLARK (1965) introduziram o conceito de três níveis de prevenção de doenças: primária, secundária e terciária.
A atenção primária na saúde é considerada pelos profissionais, organizações do segmento e governo, como a principal estratégia na prevenção de riscos e doenças.
A Carta de Ottawa, elaborada na 1ª Conferência Internacional sobre promoção de Saúde em 1986, conceitua promoção de saúde como um processo de capacitação da
comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde considerando o bem estar físico mental e social. Afirma também que a promoção de saúde não é de
responsabilidade exclusiva do setor de saúde e vai além de um estilo de vida saudável na direção de um “bem estar global”.
O Estado e o setor privado sempre atuaram, em maior ou menor escala em ações sanitárias, campanhas, triagens de saúde e comunicações de orientação e
conscientização dos cuidados em saúde para a população. Entretanto a alta sinistralidade das carteiras no setor privado e a alta taxa de ocupação e custos dos Hospitais
públicos são fatores motivadores para uma reflexão sobre os programas desenvolvidos até então.
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Os autores SILVEIRA & HAYASHI apud (SCARPI, 2004) afirmam que o foco de atenção em saúde no futuro não seria somente o tratamento, mas também a prevenção
de doenças, a promoção de saúde e outras opções terapêuticas hoje consideradas alternativas ou complementares. Fato que estamos vivenciando hoje.
Os programas de promoção de saúde existentes até hoje, na sua maioria, apresentam modos diversificados na conceituação e definição das ações de prestação deste
serviço, apesar das diretrizes desenvolvidas pela ANS, presentes no Manual técnico de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar.
(2007/2009).
A ANS, com intuito de desenvolver a atenção primaria em nosso modelo de saúde suplementar, libera a RN n° 94, de 23/03/2005 estabelecendo critérios de
deferimento da cobertura com ativos garantidores da provisão de risco definida na Resolução RDC Nº 77, de 17 de julho de 2001, a serem observados pelas operadoras
de planos privados de assistência à saúde que programassem programas de promoção da saúde e prevenção de doença para seus beneficiários. Desta maneira a busca
pelos processos de qualificação destes programas tornou-se mandatário para a aplicação do conceito acima referido.
A Instrução Normativa nº 24, de 8 de dezembro de 2009 publicada pela DIPRO- Divisão de normas e habilitação dos produtos /ANS, dispõe sobre a permissão para
que operadoras de planos privados de assistência à saúde busquem Instituições Acreditadoras para certificação de seus produtos. Para tanto, tais Instituições devem aplicar
metodologias validadas pela própria Agência, baseadas nas diretrizes do Manual de Promoção de Saúde da ANS e aprovada pelo mesmo órgão.
Através desta política a ANS reforça a oportunidade para melhora significativa da qualificação dos programas de promoção de saúde existentes no país.
O primeiro manual de Certificação da Organização Nacional de Acreditação- ONA publicado em 2010 sobre Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças,
aprovado e validado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu fundamentos para qualificação e certificação destes programas. Entre os fundamentos citados
estavam: visão sistêmica, liderança e estratégia, orientação por processos, desenvolvimento de pessoas, foco no cliente, foco na prevenção, foco na segurança,
responsabilidade sócio ambiental, cultura da inovação, melhoria contínua e orientação para resultados.
Segundo este mesmo manual, alguns requisitos mínimos para elegibilidade de Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças para Acreditação
foram definidos:
 Sistema de Informação estruturado,
 População-alvo definida e monitorada;
 Sistema de indicadores para o monitoramento e controle dos resultados
 Equipe multidisciplinar,
 Análise de resultados de estratificação da carteira,
 Definição de atividades e planos de trabalho para a população e da cobertura do programa,
 Inserção das diferentes populações em programas específicos,
 Definição de metodologia de captação dos beneficiários e de comunicação durante a fase de promoção e/ou monitoramento;
 Cronogramas e metas definidas
 Local de desenvolvimento do programa
 Demonstração das referências bibliográficas que sustentam o sistema.
O Manual de Promoção de Saúde e prevenção de riscos e doenças da ANS também designa os mesmos critérios acima como parâmetros técnicos para implementação
de programas de promoção de saúde e prevenção de doenças na saúde suplementar, acrescentando outros aspectos como justificativa para o programa: definição de
objetivos e capacitação permanente de profissionais.
JUSTIFICATIVA
Diante do histórico apresentado e com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da atenção primária em saúde do país, a empresa decidiu por desenvolver um
programa de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças estruturado desde sua concepção, nos preceitos de Gestão de Qualidade. O programa deve ser capaz
de demonstrar resultados assistenciais, epidemiológicos, administrativos e financeiros, atendendo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Organização
Brasileira de Acreditação.
OBJETIVO
Apoiar a estruturação de um produto de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças pautado em modelo de qualidade e preceitos da ANS para a garantia de
excelência, sustentabilidade, confiabilidade e resultados concretos dos serviços realizados, tornando-o apto a adquirir a confiabilidade do mercado de saúde e certificação
futura em Gestão de Qualidade em Saúde.
MÉTODO
A experiência organizacional prévia que a empresa possuía em processos de gestão da qualidade e certificação de excelência na assistência domiciliar e a crença da
Alta Administração em modelos de Qualidade serviram de alicerce para o desenvolvimento do programa de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças desde o
momento da sua concepção.
Baseados em dados epidemiológicos nacionais e internacionais publicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; um corpo técnico composto por
médicos e enfermeiros definiu em 2007, os protocolos clínicos que seriam introduzidos no programa de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças de modo a
contemplar as patologias mais freqüentes de “causa mortis “ou de motivo de licenças médicas no país.
Foram desenvolvidos os protocolos de diabetes, hipertensão, depressão, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardíacas, tabagismo, elitismo e
dislipidemia.
Todos os protocolos foram referenciados cientificamente por fontes nacionais e internacionais.
Sabemos que a mudança de hábito em saúde não é algo simples. Porém, SOUZA (2009) em sua tese, concluiu que um programa educativo estruturado atua como
adjuvante eficaz no plano de tratamento dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, dotando-os de importantes conhecimentos a respeito de sua
doença e podendo mudar hábitos inadequados de saúde.
SCARPI (2004) refere que a maioria dos serviços de saúde continua colocando a tecnologia em primeiro lugar, promovendo diagnóstico precoce e tratamento adequado
para as queixas físicas dos pacientes, sem dar a devida atenção às queixas emocionais e necessidades espirituais e sociais. Para este autor, separar o corpo da mente
constitui a clássica dicotomia disfuncional da medicina.
Após definição dos protocolos, desenvolvemos uma ferramenta para definição do perfil de saúde das carteiras, critério este que apresentava alta sensibilidade e baixa
especificidade, com objetivo de evitarmos resultados de falsos negativos inicialmente. Os resultados de falsos positivos para classificação de crônicos foram eliminados em
etapa posterior do processo.
Esta ferramenta posteriormente customizada no sistema foi validada, realizando-se diversos projetos pilotos, onde se confrontavam por auditoria, os resultados
oferecidos pelo sistema, com análises clínicas médicas dos mesmos sujeitos.
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Após definição de metodologia e ferramenta para mapeamento do perfil de saúde, tivemos condições para definir objetivos, orientações e planejamento de ações em
saúde adequadas a cada protocolo desenvolvido e apoiado nas literaturas acadêmicas já mencionadas.
A partir de 2008, a equipe já contava também com especialistas em desenvolvimento de sistemas e em qualidade.
Após pesquisa sobre diversos programas informatizados disponíveis no mercado optamos por desenvolver um programa próprio, capaz de importar e gerar um banco de
dados bem como integrar informações sobre o perfil de saúde, objetivos educacionais e planejamento de ações em saúde.
Segundo diretrizes presentes no Manual da Organização Nacional de Acreditação de Instituições Hospitalares, adaptada a realidade do programa de promoção de
saúde, nossa próxima etapa foi à definição, análise e avaliação de todos os riscos inerentes aos processos envolvidos na segurança dos dados, informações e específicos do
programa de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças sendo definidas ações de mitigação e bloqueio dos mesmos.
Dentre os riscos elencados estavam: resultados de estratificação de falsos positivos ou falsos negativos, perda de dados e informações, erros de interpretação do
programa informatizado, reinternações hospitalares de beneficiários crônicos monitorados no programa, uso abusivo de rede credenciada de nossos clientes e óbito de
beneficiários crônicos monitorados.
Posterior a esta fase, iniciamos a definição, mapeamento e formalização de todos os processos envolvidos no programa.
Paralelamente a isso foi estruturado um programa de capacitação dos colaboradores do Semeando Saúde nos protocolos, processos, roteiros de atendimentos e visitas.
Com a implantação do programa de promoção de saúde e monitoramento de crônicos identificamos os “gaps” entre processos, revisamos e definimos os indicadores de
processo e de resultado a serem utilizados para acompanhamento das carteiras.
Baseados nos “gaps” identificados passamos a utilizar ferramentas de qualidade para estabelecer os acordos e formalizar as interações entre processos.
Considerando que a atividade de promoção em saúde e monitoramento de crônicos opera em níveis populacionais, foi necessária a criação de relatórios gerenciais das
carteiras com indicadores clínicos, assistenciais, administrativos e financeiros que mensurassem a eficiência e eficácia do programa de promoção de saúde e prevenção de
riscos e doenças, concordando com SILVA (2004) de que as decisões devem ser baseadas em fatos e informações.
Após a estruturação realizada seguindo o modelo de gestão de qualidade, instituímos a partir de 2009 às reuniões mensais de Desempenho (Qualidade) com
participação da alta administração, gerências envolvidas e supervisores do programa sustentando o acompanhamento dos resultados do programa, definição de planos de
ação específicos diante de resultados insatisfatórios e planos de melhoria contínua.
Instituímos também no mesmo ano, a auditoria de primeira parte que deu origem a dois grandes planos de ação, baseados nas não conformidades e oportunidades de
aprimoramento que identificamos, contemplando em torno de 40 ações cada um. Estes planos contemplaram ações nos processos estratégicos, específicos do programa,
gestão de pessoas, custos, financeiros, comunicação, tecnologia da informação e qualidade.
Após a publicação da ONA possibilitando a certificação de modelos de Promoção de Saúde e prevenção de riscos e doenças, a empresa iniciou processo de
diagnóstico para acreditação do programa.
RESULTADOS
Em julho de 2010 conquistamos a certificação em nível de excelência, sendo até o presente momento, o único programa de promoção de saúde certificado no país.
Observamos um crescimento acentuado da carteira de clientes desde o processo de acreditação, aumentando nossa participação no mercado nesta modalidade de
produto.
CONCLUSÃO
A Gestão da Qualidade, atualmente mais disseminada no segmento da saúde, pode contribuir e agregar valor não somente para instituições, serviços e produtos já
existentes, mas pode desempenhar papel primordial para estruturação, aprendizado e melhoria continua de novos serviços e produtos. Este modelo de gestão elimina
etapas no processo de aprendizagem organizacional, baseado em erros e experiências insatisfatórias, tangibiliza resultados e gera um grau de confiabilidade das
informações bastante solido. Com tudo isto, os programas de promoção de saúde e prevenção de resultados passam a fazer parte de um modelo de atenção à saúde que
prioriza tecnologia, humanização, redução de sinistralidade e ganho assistencial. Os modelos de gestão de qualidade, são sempre implantados de maneira “top down” e
novos produtos desenhados e subsidiados desde a concepção por modelos de gestão por processos passam a antecipar riscos, sistematizam operações e transformam
objetivos em resultados desejados pelos clientes.
Referências
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. Resolução RN n° 94, de 23 de março de 2005.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. Resolução RDC Nº 77, de 17 de julho de 2001.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. Instrução Normativa nº 24, de 8 de dezembro de 2009 publicada pela DIPRO/ANS
MANUAL DAS ORGANIZAÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE - Brasília: Organização Nacional de Acreditação, 2006. 203p.; 30cm (Coleção Manual Brasileiro de
Acreditação; 1).
MANUAL DE PROGRAMAS DA PROGRAMAS DA SAÚDE E PREVENÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS. Coleção: Manual Brasileiro de Acreditação, ONA. Editora: Organização Nacional de
Acreditação: Volume 2, 2010
MANUAL TÉCNICO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS NA SAÚDE SUPLEMENTAR / Agência Nacional de Saúde suplementar - 2ª edição – Rio de
Janeiro: ANS, 2007.
MANUAL TÉCNICO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS NA SAÚDE SUPLEMENTAR / Agência Nacional de Saúde suplementar - 3ª edição revisada e
atual. – Rio de Janeiro: ANS, 2009.
SCARPI, M.J. Gestão de Clínicas Médicas: práticas integrativas apud SCARPI, M.J. (org.) Gestão de Clínicas Médicas. São Paulo: Editora Futura, 2004, p 239.
SILVA, F.G. Gestão de Clínicas Médicas: fundamentos da excelência apud SCARPI, M.J. (org.). Gestão de Clínicas Médicas. São Paulo: Editora Futura, 2004, p 23-42.
SILVEIRA, J.A.M.S. & HAYASHI, L.K. Gestão de Clínicas Médicas: conhecimento do mercado apud SCARPI, M.J. (org.). Gestão de Clínicas Médicas. São Paulo: Editora Futura, 2004, p 197.
SOUZA, G.M.C. Avaliação da aprendizagem de pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica submetida a um programa educativo. São Paulo: Centro Paulista de economia
em saúde, 2009. (Tese de Mestrado)

Indicadores Assistenciais

P_42_2011 - Hospitais de Ensino no Estado de São Paulo – Seis anos de Acompanhamento
Adriana magalhaes, Olimpio J Nogueira V Bittar, Rita de Cássia de Abreu Gouveia, Thiago Martini Costa, Leandro Zavitoski

Resumo: Em 2004 teve início o processo de certificação e contratualização dos hospitais de ensino no Brasil, liderados pelos Ministérios da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e
Planejamento, Orçamento e Gestão. Criada em 2003, a Comissão Interinstitucional, com a participação dos Ministérios citados e entidades representativas dos hospitais e outras ligadas a
assistência, pesquisa e ensino iniciou-se o acompanhamento destas unidades. No Estado de São Paulo este acompanhamento ficou sob a responsabilidade da Assessoria para Acompanhamento
dos Hospitais de Ensino junto ao Gabinete do Secretário. O acompanhamento dos hospitais foi realizado por meio de relacionamento direto com as unidades, com a utilização de dados do
DATASUS e com a criação do Sistema de Avaliação dos Hospitais de Ensino (SAHE), que compreende as informações para uma análise integral da produção, produtividade, qualidade e
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aspectos financeiros de suas atividades. Este processo desde o seu início foi extensivamente documentado, com publicações em periódicos, seminários, reuniões e palestras, o que permitiu de
forma concisa e simples, a integração entre gestores, administradores e profissionais, com reflexos positivos para a gestão das unidades e melhoria da qualidade da informação.
Palavras chave: hospitais de ensino / estatísticas & dados numéricos, sistema de informações hospitalares, análise de dados

Introdução
O processo de certificação e contratualização dos Hospitais de Ensino (HE) responsáveis por assistência médica e multiprofissional, ambulatorial e de internação,
pesquisas na área e formação de profissionais, tem a participação da Comissão Interinstitucional, composta por quatro ministérios e entidades representativas dos HE, das
faculdades, gestores estaduais e municipais e categorias profissionais (1).
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) participa ativamente do processo, inicialmente por meio da Coordenadoria de Planejamento de Saúde e,
posteriormente junto ao Gabinete do Secretário, na Assessoria para acompanhamento dos HE. Houve um completo entrosamento com áreas da própria SES/SP, bem como
com entidades externas, como relatadas em artigo no Boletim Epidemiológico Paulista (BEPA) 72(2), contribuiu para que uma equipe, ainda que reduzida, implantasse o
SAHE e produzisse o primeiro conjunto de informações destas unidades.
O desenvolvimento do SAHE teve papel educativo, possibilitando que os hospitais conhecessem dados que permitem comparações, com a própria situação de cada
serviço ao longo do tempo e com os demais HE, observadas as características peculiares de cada um. A adesão dos HE ao sistema foi excelente, principalmente nas
comissões para complementação do SAHE (informações básicas, epidemiologia & qualidade e pesquisa & ensino).
Ao longo destes seis anos o sistema foi aperfeiçoado com ampliação da quantidade e qualidade dos dados coletados, maior fidedignidade e possibilidade de cálculos
sobre produtividade real, visto incluir a produção do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos pacientes da Saúde Supletiva (SS) descrito detalhadamente no BEPA 77(3). Em
relação a SS foi firmado um termo de cooperação com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), permitindo analise comparativa entre os dois sistemas.
A SES/SP no seu papel gestor divulga aos HE a série histórica de sua produção permitindo o estabelecimento de parâmetros, de metas, da programação medidas que
colaborarão para melhorar a eficiência, a efetividade e a eficácia, na atenção à saúde, na pesquisa e no ensino.
A tabela 1 demonstra que os 37 HE representam seis por cento dos hospitais do Estado na rede SUS com 21% dos leitos internação e 39% dos leitos de UTI em 2009.
Tabela 1 – Número de hospitais, leitos, em hospitais da rede SUS e HE – Estado de São Paulo, 2006 e 2009
2.006

2.009

Área hospitalar
ESP

HE

%

ESP

HE

%

Rede SUS

613

33

5

615

37

6

Leitos

67.121

12.826

19

68.471

14.039

21

Leitos de UTI

3.658

1.412

39

4.369

1.705

39

Fonte: SIHSUS-DATASUS/MS, 2006/2009

Observa-se (tabela 2),que os HE apresentam taxas de ocupação que em média atingem 69%, superiores aos demais hospitais do Estado e quase o dobro daquelas
verificadas nos pequenos hospitais com menos de 50 leitos; e que a quantidade de leitos existentes deve ser suficiente para atender as demandas, como se pode
depreender das baixas taxas de ocupação.
Tabela 2 – Taxa de Ocupação e Média de Permanência nos hospitais da rede SUS segundo Departamento Regional de Saúde (DRS) – Estado de São Paulo – 2009
Taxa de Ocupação

Média de Permanência
HE

Hospitais
DRS

≤50

51-150

≥151

Hospitais
≤50

HE
51150

≥151

I

Grande S. Paulo

51,8

63,0

69,0

64,9

3,7

4,5

5,5

7,7

II

Araçatuba

17,7

39,7

65,5

_

3,0

3,3

5,8

_

III

Araraquara

35,8

46,8

56.6

_

3,2

3,9

4,1

_

IV

Baixada Santista

36,8

64,2

59,3

57,0

4,6

4,6

5,2

7,6

V

Barretos

22,5

38,3

61,9

86,4

2,8

3,0

5,4

5,1

VI

Bauru

26,8

36,3

57,4

71,1

3,1

3,5

3,7

5,9

VII

Campinas

32,8

52,0

50,0

79,1

3,1

3,5

4,1

5,3

VIII

Franca

28,4

31,3

81,5

_

2,8

3,1

4,0

_

IX

Marília

29,9

41.8

38,1

78,0

3,0

3,9

4,6

5,6

X

Piracicaba

23,0

46,6

69,0

52,9

2,9

3,2

4,4

4,1

XI

Pres. Prudente

41,0

45,7

47,3

69,1

3,0

3,5

5,6

5,2

XII

Registro

29,4

75,9

70,9

_

4,2

3,4

5,3

_

XIII
XI
V
XV
XV
I
XV
II

Ribeirão Preto

24,3

46,9

78,3

83,3

2,9

3,6

3,8

6,6

S. J Boa Vista

36,7

55,7

77,5

_

3,4

4,2

6,3

_

S. J Rio Preto

50,6

49,0

77,6

77,1

2,9

3,2

5,6

6,2

Sorocaba

40,2

42,9

69,8

61,3

2,8

3,3

3,9

5,7

Taubaté

34,2

57,8

59,4

59,1

4,1

4,1

5,0

4,8

35,1

50,1

66,9

68,7

3,2

3,8

5,2

6,5

São Paulo

Fonte: DATASUS/MS SIH/SIH /2009

O comprometimento dos HE, desde o início da implantação do SAHE no processo, foi fundamental para o conhecimento deste segmento, no ESP.
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Cabe considerar que fidedignidade é obtida com a publicação, a divulgação dos dados/informações existentes para o necessário debate o que melhora a qualidade da
coleta, do manuseio, da análise e da síntese das informações, consequentemente sua qualidade. O uso cauteloso, ético, dos resultados iniciais é essencial para garantir a
continuidade do projeto.
Tabela 3 – Produção ambulatorial e complementar de diagnóstico/terapêutica e internação nos HE no Estado de São Paulo – 2006 e 2009
Área ambulatorial

2.006

2.009

ESP

HE

%

ESP

HE

%

Produção

643.445.503

74.139.005

12

920.421.665

89.043.956

10

Consultas urgência/emergência

29.343.328

3.567.943

12

19.194.592

2.340.634

12

Consultas especializadas

24.852.571

5.926.068

24

26.482.245

6.075.143

23

Laboratório Clínico

97.334.577

23.364.394

24

123.496.397

24.139.684

20

Anatomia Patológica

3.433.969

1.058.195

31

3.415.136

1.010.258

30

Radiologia

15.509.260

2.612.145

17

18.358.626

2.394.861

13

TRS

2.349.103

244.013

10

2.622.474

317.334

12

Tomografia Computadorizada

467.260

185.482

40

673.627

253.327

38

Radioterapia

1.935.207

872.000

45

2.105.552

1.089.536

52

Quimioterapia

452.419

233.786

52

559.419

298.982

53

Ressonância Magnética

77.214

50.928

66

119.827

70.925

59

Radiologia Intervencionista

16.892

11.982

71

19.083

14.229

75

Hemodinâmica

41.878

17.389

42

40.873

18.627

46

Transplantes (procedimentos)

-

-

-

586.333

379.466

65

Medicina Nuclear

173.970

133.083

76

137.660

103.610

75

AIHs

2.431.106

516.121

21

2.415.965

530.747

22

AC

162.001

91.828

57

152.578

95.587

63

MC

2.269.105

424.293

19

2.263.387

435.160

19

Fonte: SIASUS-DATASUS/MS, 2006/2009

Os números tanto do DATASUS, como do SAHE apontam produção expressiva dos HE no sistema de saúde. com 22% das autorizações de internação hospitalar (AIH)
internando 63,% da AC e 19% da MC, um dos resultados que comprovam a importância destes hospitais para o SUS/SP.Tabela 3
Conclusão
O estudo aprofundado do universo particular destas unidades, a forma e a quantidade e qualidade da participação dos HE na provisão de cuidados, bem como a
necessidade de montar cenários para os próximos anos, faz da divulgação e da correta interpretação das informações obtidas neste processo um instrumento fundamental
para a definição de estratégias de médio e longo prazo.
Nestes seis anos o número de hospitais participantes atingiu 37, dos quais 34 apresentam dados rotineiramente e mantêm contatos regulares com a equipe, não somente
em busca de informações, mas dando sugestões para amadurecimento do sistema, uma oportunidade de correções e atualização de conceitos e regras do processo que
melhoram a comunicação, inclusive.(4)
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P_43_2011 - A Importância da Tecnologia da Informação no Departamento de Logística e
Hospitalar: um Estudo de Caso
Luis Hernan Contreras Pinochet, Claudia Raffa, Claude Machline, Michael de Almeida

Resumo:
O objetivo da pesquisa foi compreender a TI utilizada no Departamento de Logística e Suprimentos Hospitalar para facilitar as decisões de compra, movimentação e estocagem
dos materiais e medicamentos. A pesquisa foi em um Hospital de médio porte localizado em São Paulo. A metodologia utilizada foi um estudo de caso com abordagem qualitativa e coleta de
dados primários. Como resultado, verificou-se que a instituição possui uma excelente ferramenta de suporte de gestão, no caso, um sistema de informação integrado, que auxilia no trânsito de
informações. Conclui-se que a TI é essencial nos hospitais para a gestão dos suprimentos.
Palavras-Chave: Tecnologia da informação, departamento de suprimentos, hospitais, compras.

1. Introdução
A prestação de serviços hospitalares possui muitas diferenças e muito significativas em relação a outros tipos de atividades, principalmente no que envolve à sua
complexidade. Por se tratar de serviços em que o principal objetivo é a saúde, a pesquisa e principalmente a preservação da vida humana, deseja-se uma garantia de
qualidade e determinação que expresse eficiência nos mais variados tipos de demandas, considerando-se sempre os recursos disponíveis e a função social que as
instituições de saúde representam para a sociedade.
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Entretanto, além da prestação de serviços aos pacientes, há outros processos produtivos, que são incluídas neste sistema hospitalar, que são as atividades de apoio que
representam parte bem considerável do custo de um hospital.
A informação sempre foi um elemento de extrema importância nos processos logísticos, sem o qual nenhum aspecto da cadeia de suprimentos conseguiria proporcionar
um desempenho de alto nível, se as informações fossem escassas ou nulas. Antigamente, o fluxo de informações era documentado praticamente tudo em papel, resultando
em lenta transferência de informações, informação de pouca confiabilidade e propensa a erros.
Porém, a chegada de novas tecnologias possibilitou o fluxo rápido e preciso de informações, e consequentemente um melhor desempenho, possibilitando a
minimização de incertezas em torno da demanda e aumento na flexibilidade.
Basicamente um dos elementos mais importantes e fundamentais nas operações logísticas é o fluxo de informações envolvidas.
Os pedidos de clientes, no caso requisições de algum material e de ressuprimento nos estoques, movimentações no almoxarifado, documentação de transporte e faturas
são algumas das formas mais comuns de informações logísticas.
1.1 Objetivos
Entender como a TI pode auxiliar nos processos logísticos, seja nos projetos estratégicos na decisão de compra, estocagem e movimentação dos materiais e
medicamentos dentro do hospital.
Identificar como a TI auxilia no momento em que o comprador necessita de uma informação em relação a uma necessidade de compra de um material ou
medicamento para o ressuprimento dos estoques.Identificando, também, como a TI manda as informações para não ter estoque em falta, excessivo ou até mesmo resultar
em materiais obsoletos.
Verificar como a TI processa as informações dos materiais e medicamentos, referente a ponto de pedido, classificação e estoque mínimo ou de segurança.
2. Justificativa
Segundo Haley e Krishnam apud Bandeira e Maçada (2008) identificam a Logística como a área empresarial, seja ela em qualquer segmento que mais se beneficiou da
automação e da redução dos custos em geral permitida pela TI.
De acordo com Pinochet, Machline e Galvão (2010), o objetivo da gestão de suprimentos em organizações de saúde, é não deixar faltar nenhum material ou
medicamento que seja necessário para o atendimento médico, e para administração em geral. Segundo os mesmos autores, se falta um determinado produto em uma
prateleira de supermercado, a empresa perde a venda e consequentemente o cliente. Num hospital, se faltar algo, pode até perder o paciente.
3. Métodos
O local de pesquisa foi o setor de logística e suprimentos, mais especificamente na parte de suprimentos, que é onde se fazem todas as aquisições de materiais e
medicamentos de um determinado hospital.
Uma técnica utilizada foi à entrevista diretamente ao investigado. E conforme Gil (1999) a entrevista é quando o investigador se apresenta frente ao entrevistado
formulando perguntas em busca dos dados necessários para a pesquisa.
A entrevista foi com base em um roteiro de pesquisa com o auxílio de um questionário, para que o entrevistado pudesse colocar seu ponto de vista sobre as questões, de
modo que os fizesse necessário, tornando assim estes dados como fonte primária que não necessitasse de documentos internos, entre outros. Esta entrevista foi com um exexecutivo do hospital o qual se disponibilizou como objeto de pesquisa.
A abordagem do sujeito de pesquisa foi em um horário pré-agendado, o qual o entrevistado respondeu as questões do roteiro de pesquisa.
A relevância de escolha do ex-executivo se deu em face de já ter exercido liderança no principal cargo do hospital, que no caso foi o de diretor geral, durante alguns
anos, no qual participou em vários projetos estratégicos em sua gestão. Nesta pesquisa, como a busca dos dados foi em relação a uma instituição, de como ela procede,
para levarmos este fenômeno como exemplo, de modo particular ao geral, tem como raciocínio o modo indutivo.
Segundo Silva e Menezes (2001), a abordagem foi de modo qualitativo, porque houve uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito sendo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não se traduz em números. E conforme esta pesquisa, os fenômenos que foram pesquisados e a interpretação dos
resultados, foram básicos no processo qualitativo e não foi necessária a utilização de números e nem de estatísticas. Quanto aos fins, foi uma pesquisa exploratória.
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses
etc. Utiliza-se de dados ou e categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registradas (SEVERINO, 2008).
Após a coleta desses dados adquiridos através da entrevista, as informações foram analisadas e interpretadas. E segundo Gil (1999), a análise tem como objetivo
organizar os dados de tal forma que possa proporcionar o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação.
Como esta pesquisa, buscou informações através de entrevista, e como os dados adquiridos foram originais coletados direto na fonte, segundo Collis e Hussey (2005),
esse tipo de fonte de dado é conhecida como fonte primária.
4. Resultados
O nome do hospital pesquisado permaneceu preservado, sendo denomindo hospital Alpha. Este é caracetrizado como Hospital de médio porte situado na zona sul de
São Paulo e disponibiliza várias especialidades médicas.
4.1 O Sistema de Informação como uma ferramenta nos fluxos operacionais de todos os departamentos no Hospital
De acordo com os dados coletados, junto ao sujeito de pesquisa, referente ao presente tema da pesquisa, segundo o entrevistado, toda a instituição possui um sistema
de informação integrado que conforme Laudon; Laudon apud Rodrigues; Assolari (2007), um sistema integrado deve ser composto por vários setores interligados formando
um sistema como um todo. Este sistema é chamado de MV Sistemas.
Um sistema de informação possui componentes que formam a entrada, processam os dados e disponibiliza informação como saída, que segundo o entrevistado,
dificilmente o hospital sobreviveria sem uma ferramenta que transportasse as informações em todos os seus processos administrativos e assistenciais interligados entre
todos os setores.
Segundo o entrevistado, quando a diretoria tomou a decisão de implantar um sistema integrado, no começo, teve algumas dificuldades de implantação. Mas que ao
longo do processo foi tendo evolução de melhorias, e as dificuldades foram sendo solucionadas.
Segundo o entrevistado, além do sistema auxiliar em todos os fluxos e processos operacionais, tanto administrativos quanto assistenciais, o sistema também disponibiliza
uma série de gráficos como ferramenta de suporte que auxilia no gerenciamento de todo o planejamento estratégico do hospital.
Para Davenport e Short apud Gonçalves (2000), o conceito de processos associada à cadeia de valor, que define os fluxos de valores. Uma coleção de atividades que
envolvem a empresa de ponta a ponta, com um propósito de resultar em um objetivo final ao usuário final.
4.2 Estrutura do departamento de Logística e Suprimentos do Hospital
O principal foco da pesquisa que é o departamento de Logística do hospital, que adquire, separa, armazena, administra e distribui todos os materiais e medicamentos,
segundo o entrevistado, são descritos conforme a seguir: Departamento de Gestão de Compras, Departamento de Suprimentos: controla e analisa gerencialmente todos os
estoques existentes na instituição, provendo todos os materiais e/ou medicamentos necessários ao desenvolvimento adequado das atividades hospitalares, Setor de
Almoxarifado e Setor de Farmácia.
Portanto segundo o entrevistado estes departamentos estão subdivididos mais interligados para melhor suprir todas as necessidades do hospital, no que se refere à infra –
estrutura de materiais diversos, material médico-hospitalar e medicamentos.
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4.3 A TI como suporte, disponibilizando um Sistema de Informação na área Logística do Hospital
De acordo com o entrevistado, o departamento de Logística e Suprimentos do hospital, conforme os outros departamentos citados anteriormente têm em suas mãos uma
excelente ferramenta de gestão que é este sistema MV.
A informação deve atender as necessidades de uma ou de um grupo de pessoas, sendo que de acordo com o entrevistado, através desse sistema, a informação sobre um
paciente, material entre outros é transportada em vários departamentos, principalmente na contabilidade que é o setor responsável por contabilizar todos os valores do
hospital. E com os materiais não é diferente, porque desde a sua necessidade de compra, até a sua utilização para o usuário final, a informação trafegada é de extrema
importância.
Quanto mais à empresa explora a informação para a geração do conhecimento, aplicando no desenvolvimento de novas oportunidades de negócio, mais ela se torna
competitiva.
4.4 Sistema de compras do Hospital
Segundo o entrevistado, as compras dos materiais e medicamentos, muitos deles são adquiridos através de consignação, ou seja: o departamento de compras identifica a
necessidade de compra via sistema, emite uma solicitação de compra junto ao fornecedor, e o fornecedor se encarrega do abastecimento, gerando assim uma conta
conforme o uso. E muitos outros materiais de menor valor são adquiridos através de sistema de entrega programada.
Portanto utilizar esta estratégia para alguns itens de menor valor, segundo o entrevistado gera uma economia tanto de custos quanto de tempo para a realização da
operação.
E de acordo com Barbieri e Machline (2009), o setor de compras deve contribuir no que for necessário, para a redução de custos associados aos materiais e não apenas
aos custos de aquisição.
Segundo o entrevistado, antes disso o sistema MV Gerencia de forma integrada as compras de produtos, equipamentos e serviços do Hospital. As ordens de Compras
podem ser sugeridas pelo histórico de consumo ou processadas de forma manual. As requisições são encaminhadas eletronicamente para aprovação e, quando liberadas
para cotação são enviadas aos fornecedores. O preenchimento das cotações é realizado no próprio e-mail, dando entrada direta no sistema, sem digitação. No final do
processo, as ordens de compras são autorizadas por alçada de valores e liberadas para envio aos fornecedores. E a partir disso, há um acompanhamento sistemático das
ordens entregues e pendentes.
Outra forma de aquisição dos materiais e medicamentos segundo o entrevistado é a forma de compras online. O departamento utiliza uma ferramenta de software
chamada Bionexo. Trata-se de uma comunidade de compras, onde a empresa coloca sua demanda, com data para receber propostas, que só estão disponíveis para ela,
evitando o leilão. E os fornecedores são cadastrados e têm a documentação sanitária controlada. Sem intermediários, sem comissões. E ainda, com poder de barganha para
conseguir até a mudança de embalagens.
As informações, como quantidades e especificidades, são distribuídas para uma gama de fornecedores, com data para responder. A informação do fornecedor só é vista
pelo comprador. Só ele, portanto, pode comparar os preços, que são sempre do produto colocado no hospital. E aí escolhe. Nem sempre escolhe o mais barato. Levam
em conta os fatores que lhe interessarem. Mas as informações e as escolhas ficam registradas. Podem ser lidas a qualquer momento. As auditorias se beneficiam muito
disso. Podem pedir explicação sobre qualquer compra ou escolha, porque todo o processo fica exposto e transparente.
Mas segundo o entrevistado, este prestador de serviços Bionexo, não auxilia em 100% dos materiais e medicamentos, mas auxilia uma boa parte deles. E os benefícios
que esta ferramenta proporciona segundo o entrevistado, é altamente relevante, ou seja: neste sistema encontra-se os melhores preços do mercado, economiza tempo
digitando e-mails mandando aos fornecedores, ligações, fax, entre outros.
4.5 A TI no Gerenciamento dos Materiais em Estoque
Segundo o entrevistado, o Sistema MV, em seu módulo de gerenciamento de materiais, efetua o gerenciamento das solicitações de materiais e medicamentos ao
estoque, possibilitando a identificação dos setores solicitantes e a determinação dos estoques mínimos, máximos e ponto de pedido de forma individualizada. Por ser um
sistema integrado, a lista de produtos prescritos é impressa ou recebida eletronicamente na farmácia. Depois de aprovadas pelo farmacêutico, as prescrições são
dispensadas para os pacientes através de leitoras de código de barras ou registro manual, que geram também o débito automático dos produtos do estoque e atualização
dos dados na conta do paciente.
São vários os interesses que estão envolvidos na administração de materiais, por exemplo; como desejar o material correto, em condições apropriadas e entregá-las ao
lugar certo a tempo de evitar sua falta. Além desses, a importância do ponto de vista econômico, de como desejar o material ao menor custo e com os maiores prazos de
pagamentos, entre outros.
Segundo Banzato (2005), o processo de armazenagem, é de extrema importância para a eficiência da gestão. Pelo fato da mesma ser constituído por um sistema de
alimentação e em relação aos outros fluxos logísticos como a cadeia de abastecimento, porque serve como guia para a uniformidade deste, que assegura um nível
adequado de serviço ao usuário final. Para Yuk et al. apud Agapto (2005), a preocupação com a logística hospitalar está em crescente movimento, ela depende de outros
setores, sendo que o abastecimento de todos os pontos de distribuição dos medicamentos e materiais médico-hospitalares, independente do valor, a logística é de vital
importância, não só para o funcionamento dos hospitais, mas principalmente, aquelas que são obrigadas a trabalhar com estoques altos.
4.6 Processo de ponto de pedido através de cálculos de demanda da curva ABC pelo Sistema do hospital
Segundo o entrevistado, o sistema permite ao usuário efetuar o cálculo das quantidades do estoque, através da demanda. O processo do estoque, através da demanda,
calcula a quantidade de consumo por mês, dos produtos, para um determinado período, estabelecendo os pontos de reposição, estoque mínimo e máximo, com base na
classificação da Curva ABC e importância XYZ.
De acordo com Barbieri e Machline (2009), a classificação ABC consiste na relação entre a quantidade de materiais que compõe um inventário, com seu consumo e seu
custo unitário. Permitindo identificar os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena, justificando atenção e tratamento diferenciados. A classificação
ABC é dividida nos seguintes grupos: Classe A, grupo de matérias mais importantes que devem ser tratados com uma atenção especial pela administração.
E no hospital, segundo o entrevistado, representa até 20% de materiais e um valor sempre superior a 60% sobre o total do investimento em estoques; Classe B, grupo de
materiais de valor intermediário entre as classes A e C. Oscila entre 20% e 30% tanto em termos de expressão financeira quanto em termos de quantidades; e, Classe C,
grupo de materiais menos importantes que justificam menor atenção por parte da administração. Geralmente representa um volume de 50% de materiais e 10% apenas do
valor do estoque. Estes cálculos, segundo o entrevistado, são realizados pelo sistema através de parâmetros com os seguintes critérios: o sistema indica se o cálculo a ser
realizado será através da demanda; Informa a data inicial e final da análise da movimentação dos produtos, para cálculo do estoque; Informa o percentual a ser acrescido
à quantidade de consumo correspondente à margem de erro; Informa o número de dias a ser considerado para a contagem do estoque mínimo dos produtos sem
configuração, ao gerar o cálculo do estoque através da demanda; Informa o mês e o ano de competência inicial e final para geração do cálculo do estoque; Informa a
quantidade consumida a ser considerada para geração do cálculo do estoque através da demanda; Indica a modalidade a ser utilizada para o cálculo do estoque através
da demanda, se será por período, consolidação ou estoque atual.
Depois de realizado o processo de cálculo, segundo o entrevistado, o sistema disponibiliza informações que possibilita a realização do processo de compra dos
produtos analisados. Essas informações, que são baseadas no cálculo realizado da demanda dos produtos, que consistem no Estoque Mínimo, Máximo e Atual dos
Produtos e Ponto de Pedido.
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Para Garcia, Reina e Garcia (2010), com o planejamento de redução do estoque, a informação pode reduzir de forma eficaz as necessidades de estoque e recursos
humanos. E segundo Barbieri e Machline (2006), a realização desses processos citados anteriormente, como ressuprimento JIT (Just in Time), MRP (Materials Requirements
Planning) são extremamente importantes para uma boa gestão de estoques.
No hospital, segundo o entrevistado, alguns itens ainda são controlados manualmente, como Psicotrópicos por exemplo. A administração desses medicamentos tem que
ter um controle muito diferenciado dos demais, sendo administrados pelo farmacêutico, controlando entradas, saídas e os estoques dos mesmos, sendo trancadas em local
seguro, cujo acesso, somente é liberado apenas as pessoas autorizadas.
4.7 Classificação desses materiais pelo Sistema
Segundo o entrevistado, o sistema permite ao usuário efetuar o cadastro das classificações dos produtos no sistema, que correspondem à espécie, classe e sub-classe,
dispostas em ordem hierárquica de classificação, sendo a espécie a de maior hierarquia e a sub-classe a de menor. Através da configuração no sistema de saída para o
setor é possível evitar que os produtos de algumas sub-classes, com controle mais rigoroso, tenham a transferência entre estoques permitida.
Esta
configuração
controla as telas de solicitação de produtos ao estoque, transferência entre estoques e baixa de solicitação. Caso esta configuração esteja "sim", permite o registro da
movimentação. Se estiver como "não", o sistema não apresenta o produto para seleção nas telas citadas. O Sistema ainda permite a emissão dos seguintes relatórios:
Classificação de Produtos; Classificação de Produtos (para conferência); Entrada de produtos; Histórico da Entrada de Produtos; Curva ABC de Ordens de Compra e
Estatística de Produtos de Maior/Menor Saída.
Estes são os principais relatórios que apresentam os dados da classificação de produtos, como por exemplo, a espécie do produto. "Especificação entende-se a atividade
voltada para identificar e individualizar os materiais. Neste sentido, especificação significa identificação das características e propriedades de um dado material (...)".
(BARBIERI; MACHLINE, 2006, p.55)
5. Conclusão
Em função da demanda que os hospitais recebem e o fluxo de informações que veiculam para a prestação de serviços e cuidados aos pacientes em geral, não seria
possível sobreviver durante muito tempo sem o controle integrado de gestão.
Entretanto os administradores dos hospitais, e principalmente deste hospital que é o objeto desta pesquisa, entende-se que sempre deve estar em busca das melhores
tecnologias, para se obter vantagem competitiva, porque se não, os hospitais que não procuram se atualizar ficarão para trás.
O departamento de logística e Suprimentos do hospital, segundo o entrevistado, é um dos departamentos que mais se beneficiam destas ferramentas de suporte que é a
TI.
Com informações disponibilizadas pelo sistema em tempo real e preciso, os administradores podem tomar decisões com segurança, porque sabem que as informações
disponibilizadas pelo sistema, são de extrema confiança. É claro que para isso, os usuários têm que receber os treinamentos necessários para a utilização correta do
sistema.
Portanto com o auxilio do sistema, os compradores costumam ter vantagem referente à disponibilidade, preço, prazo, qualidade dos materiais e medicamentos e
também dos serviços adquiridos para o hospital.
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P_51_2011 - Análise das metas internacionais de segurança do paciente: rumo à acreditação do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Luisa Franciscatto, Camila Karsburg Bessow, Marina Amaral de Oliveira, Juliana Vasconcelos de Abreu Ruszczyk, Mariza Machado Kluck

Resumo: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre deseja conquistar o reconhecimento internacional através do Programa de Acreditação Internacional da Joint Comission Internacional. O
objetivo desse estudo é analisar o capítulo de metas de segurança da avaliação diagnóstica da acreditação internacional e propor planos de ação para correção das não conformidades
apresentadas no relatório da avaliação diagnóstica do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Enquanto a avaliação geral de todos os quesitos encontrou 55,2% dos padrões avaliados como
conforme, a avaliação dos quesitos das metas de segurança do paciente encontrou apenas 9,5% avaliados como conforme.

Introdução
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é um hospital público, que desde a sua fundação em 1970, é referência em saúde no Brasil. Sendo modelo de gestão
bem-sucedida, o HCPA alia tanto ensino e pesquisa quanto uma assistência médica de qualidade e de grande valor social. Contando com uma extensa rede de
funcionários, professores, alunos e médicos residentes, o HCPA atende principalmente pacientes do SUS e, através de sua grande infra-estrutura, proporciona assistência
de qualidade diariamente por meio dos ambulatórios, emergência, internação, centros cirúrgicos e demais locais, sempre com o intuito de bem atender à comunidade.
Agora, esse hospital está em busca da acreditação de sua qualidade na atenção dos serviços prestados à saúde através de uma avaliação externa capaz de gerar o
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reconhecimento internacional da qualidade de seus serviços. A Acreditação Internacional é uma das ferramentas disponíveis para avaliação e padronização da qualidade
assistencial prestada por organizadores de saúde.
A Acreditação Internacional é uma realidade nos Estados Unidos há mais de 80 anos, mas somente passou a ser discutida nos países latino-americanos nos últimos 15
anos. O HCPA, que havia tido uma experiência negativa com o Programa Brasileiro de Acreditação Internacional, encontrou no Programa de Acreditação Internacional da
Joint Comission International (JCI), criado em 1998 e que já acreditou mais de 70 hospitais em 15 países, uma nova alternativa de avaliação externa. O Hospital de
Clínicas passará por fases distintas a fim de obter a sua acreditação, sendo a primeira composta pela disseminação do método, capacitação de equipes internas, avaliação
diagnóstica, relatório de não-conformidades e preparação de um plano de ação; a segunda é constituída pela execução do plano de ação proposto para atender às nãoconformidades; e, na última fase, os avaliadores internacionais farão a avaliação para certificação pela JCI.
Objetivo
Esse artigo tem como objetivo analisar o capítulo da Avaliação Diagnóstica da Acreditação Internacional referente a metas de segurança e propor planos de ação para a
correção das não conformidades apresentadas no relatório da avaliação diagnóstica realizada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA).
Justificativa
Sendo o setor dos cuidados referentes à segurança do paciente um dos mais deficitários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é de suma importância que analisemos
as metas de segurança para que possamos corrigir o mais rápido possível o que não se encontra de forma adequada atualmente.
Materiais e métodos
Para realizarmos uma análise crítica sobre as metas de seguranças propostas no capítulo ”Metas Internacionais de Segurança do Paciente” e os resultados encontrados
na avaliação realizada no HCPA pelo CBA, foram utilizadas as seguintes fontes: 1. Manual da Acreditação Internacional da Joint Comission International, 2. Relatório da
Avaliação Diagnóstica realizada pelo CBA na etapa de preparação do HCPA para a Acreditação Internacional, 3. O artigo “O HCPA e o Programa de Acreditação
Hospitalar Internacional (Joint Comission International)”. Inicialmente, o artigo “O HCPA e o Programa de Acreditação Hospitalar Internacional (Joint Comission
International)” foi discutido entre os integrantes do grupo para que cada um dos participantes adquirisse conhecimento sobre o assunto a ser analisado e também para que
a importância da conquista da acreditação pelo HCPA fosse ressaltada. Para se fazer a análise crítica das metas de segurança, cada uma delas foi analisada isoladamente e,
depois, foi analisado o relatório com os resultados encontrados pelo CBA. Foram realizadas buscas na intranet do HCPA por protocolos que visassem o cumprimento das
metas estabelecidas para a segurança no paciente; ao ser acessado, porém, o link Assistência a Protocolos Assistenciais Gerenciados, nenhum dos protocolos almejados foi
encontrado.
Resultados
A meta número 1 avalia a identificação correta dos pacientes, existindo para ela cinco elementos de mensuração. Foram analisados por quais meios o hospital
assegurava a precisão na identificação correta dos pacientes; quais requisitos eram utilizados para a identificação, não podendo incluir o uso do número do quarto ou da
localização do paciente; avaliaram se os pacientes são identificados antes de se administrar medicamentos, sangue ou hemoderivados; se os pacientes são identificados
antes da coleta de sangue e de outras amostras para exame; e se os pacientes são identificados antes da administração de procedimentos e tratamentos. Destes cinco
elementos, a instituição não apresentou conformidade com o primeiro deles, não estabelecendo políticas ou procedimentos que definissem a precisão da identificação do
paciente. O restante foi avaliado como parcialmente conforme, devido à escolha dos requisitos para a identificação dos pacientes, sendo estes o nome e o número do
prontuário. Segundo a metodologia preconizada para o envolvimento do paciente no cuidado do processo de segurança da informação, como a maioria dos pacientes não
sabe informar seu número de prontuário, este identificador não é seguro. Uma medida a ser considerada seria a implementação de pulseiras para todos os pacientes,
identificando-os pelo seu nome e data de nascimento, ou então pelo nome da mãe.
A meta número 2 é sobre melhorar a comunicação efetiva. Foi avaliado se havia um processo colaborativo no desenvolvimento de políticas e/ou procedimentos que
definissem a precisão das comunicações verbais e telefônicas, porém este requisito foi considerado em não conformidade. Os outros 3 elementos de mensuração
avaliavam se as prescrições completas ou resultados de exames fornecidos verbalmente, pessoalmente ou por telefone eram anotados na íntegra por quem recebia a
prescrição ou o resultado, se eram relidos e se esses eram confirmados pelo indivíduo que fez a solicitação ou transmitiu o resultado do exame. Como não foram
apresentadas evidências de processo institucional sistematizado para as situações definidas, essas condições foram caracterizadas como parcialmente conformes. Seria
recomendado, para obtenção dos parâmetros almejados, que a instituição elaborasse e implementasse políticas e procedimentos definindo a precisão das comunicações
verbais e telefônicas, incluindo a anotação ou digitação de toda prescrição ou resultado de exame pelo receptor da informação, a releitura da ordem ou resultado do
exame por parte do receptor, e a confirmação de que o que foi anotado e lido está correto.
A meta número 3 fala a respeito de melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância, sendo esta meta avaliada a partir de dois elementos de mensuração; um
interessado em métodos que assegurem a localização, rotulagem e armazenamento de eletrólitos concentrados (cloreto de potássio, fosfato de potássio, cloreto de sódio mais concentrado que 0,9 %- e sulfato de magnésio – 50% ou mais concentrado); o outro diz respeito à facilidade de acesso a esses eletrólitos, como estarem presentes
nas unidades de cuidado ao paciente, a menos que seja clinicamente necessário (centro cirúrgico, ou nos departamentos de emergência), e se estando à disposição, como
é feito o cuidado para a prevenção de administrações inadvertidas. Ambos os critérios foram considerados em não conformidade com as metas internacionais de
segurança para o paciente, sendo que o hospital não apresentou políticas e/ou procedimentos definindo localização, rotulagem e armazenamento de eletrólitos
concentrados, além de que estes foram encontrados em lugares inadequados, como gavetas sem a devida identificação correta, junto a outros elementos. É recomendado
que a instituição elabore políticas e procedimentos prevenindo a locação de eletrólitos concentrados nas áreas de cuidado ao paciente. Uma medida a ser tomada seria
identificar as áreas onde os eletrólitos concentrados são necessários clinicamente, rotular os eletrólitos de maneira correta e armazená-los em um local seguro e com
acesso restrito.
A meta número 4 é sobre assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Era definido como estando conforme com as
metas de segurança se houvesse algum procedimento que estabelecesse o local de intervenção, procedimento e paciente corretos, incluindo procedimentos realizados
fora do centro cirúrgico. A instituição deveria apresentar uma maneira de identificar o local da intervenção cirúrgica que envolvesse o paciente no processo, como uma
marcação no local feito por este. Foi feita a verificação se era utilizado um processo para averiguar se todos os documentos e equipamentos necessários ao procedimento
estavam disponíveis, se eram os corretos e se estavam funcionando. Analisaram se existia uma lista de verificação e se era realizado um intervalo logo antes de iniciar o
procedimento cirúrgico. Esses quatro itens utilizados como mensuração para esta meta foram considerados com em não conformidade com os padrões de segurança,
devido a não apresentação de medidas que respondessem positivamente aos quesitos requeridos. Recomenda-se, que para atingir os parâmetros almejados, a instituição
adote práticas baseadas em evidências, tais como aquelas descritas no Protocolo Universal para Prevenção de Cirurgias com Local de Intervenção Errado, Procedimento
Errado, ou Pessoa Errada, criada pela Joint Commission.
A meta número 5 buscava avaliar o que era feito para reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde. Analisaram se existia alguma política ou
procedimento que englobasse a redução do risco de infecções associadas aos cuidados de saúde; se a instituição adotou ou adaptou diretrizes disponíveis e aceitas
atualmente ara a higiene das mãos. Esses critérios foram considerados como conformes. Já o item que verificava a implementação de um programa efetivo para a higiene
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das mãos foi considerado como parcialmente conforme devido à ausência de cartazes de orientação junto às pias para lavagem das mãos. Uma medida para a solução
deste impasse seria a colocação de cartazes explicativos, localizados próximos as pias, ilustrando a lavagem correta das mãos, dando prosseguimento à estratégia de
diminuição do risco de infecções associadas aos cuidados de saúde.
Finalmente, a meta número 6 preocupa-se em assegurar se a instituição desenvolve uma abordagem para reduzir os riscos de lesões ao paciente, decorrentes de quedas.
Foi analisado de que maneira o hospital reduzia o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas; porém, como não foram apresentados políticas ou procedimentos
para diminuição do risco, este item foi considerado como em não conformidade. Outro requisito era se a instituição implementava um processo para avaliação inicial dos
pacientes para o risco de queda e de reavaliação de pacientes quando esta estava indicada por uma alteração da condição, medicamentos, entre outros. Foi considerado
parcialmente conforme por haver setores em que tais necessidades não foram obedecidas, e também pela avaliação dos fatores de risco não estarem uniformes. O último
tópico observava medidas implementadas para reduzir o risco de quedas para aqueles pacientes avaliados como sendo de risco. Como os setores não apresentaram um
processo institucional sistematizado, foi considerado como parcialmente conforme de acordo com os padrões de segurança. Como uma medida a ser considerada para a
redução do risco de lesões devidas a quedas, o hospital deveria, junto à nota de admissão, realizar um questionário, avaliando histórico de quedas, revisão do uso de
medicamentos e consumo de álcool, avaliação da marcha e equilíbrio e de dispositivos utilizados pelo paciente para locomoção; a partir do qual se faz a avaliação do
risco, e estabelecendo assim medidas preventivas, como utilizar grades nas macas, assim como cadeiras de rodas para pacientes ambulatoriais durante consultas e exames.
Discussão
Tendo em vista a importância da correta identificação dos pacientes, e que é a partir deste princípio que podemos assegurar que a abordagem ao paciente está sendo
feita precisamente, e que assim os resultados serão evidenciados, como um diagnóstico e tratamento sendo efetivamente para aquele paciente. É de suma importância que
o Hospital de Clínicas implemente em sua política uma maneira de identificar seus pacientes isenta de possíveis erros, para que assim, uma conduta médica adequada
possa ser realizada. O uso de pulseiras, já na admissão do paciente, seria uma possível solução para sanar esta necessidade, e usando como elemento identificador, seu
nome e data de nascimento, para que desta maneira, ele possa ajudar ativamente no processo, assegurando que ele abranja todas as situações possíveis de identificação.
A meta número 2 tem como objetivo principal melhorar a efetividade da comunicação entre os profissionais da saúde dentro do ambiente hospitalar e laboratorial. Na
instituição, devem existir normas que regularizem a passagem de informações, para que não haja erros nesse processo. Cabe lembrar que as principais trocas de
informação passíveis de erro são as transmitidas verbalmente. No HCPA, foi identificada uma lacuna nesse processo de transmissão de informações na forma verbal. O
procedimento de confirmação da informação recebida, através da descrição manual e da releitura daquilo que foi escrito, não foi identificado nesse hospital. O HCPA,
entretanto, é um hospital totalmente informatizado, sendo que todos os exames, descrição de procedimento e cirurgias, internações, consultas ambulatoriais, fármacos
prescritos e diagnósticos estão descritos no prontuário on-line do hospital. Vale lembrar que os computadores estão presentes nos andares de internação, ambulatórios,
emergências e até mesmo no bloco cirúrgico, assim como em suas salas. Apesar disso, em algumas situações, é necessária a utilização de transmissão de informações
verbalmente; nesses casos, então, deve-se implementar a conduta preconizada pela JCI - descrição e releitura -, a fim de que se erradiquem os erros. Em relação à meta
número 3, que diz respeito à Melhora da Segurança de Medicamentos de Alta-Vigilância, em nenhum dos dois quesitos avaliados o HCPA se mostrou em conformidade
com os padrões estabelecidos pela JCI. É necessário que os eletrólitos concentrados sejam devidamente rotulados e armazenados, e que sua localização seja ou na
farmácia ou nos locais onde eles são imprescindíveis, para evitar administração desses eletrólitos em concentrações erradas ou pacientes errados. Com isso, se garante
maior qualidade e segurança no atendimento aos pacientes.
A meta número 4 busca Assegurar Cirurgias com Local de Intervenção Correto, Procedimento Correto e Paciente Correto, e o nosso hospital mais uma vez está fora da
conformidade em todos os quesitos avaliados. Não foram apresentadas políticas que estabeleçam o local correto da intervenção, o procedimento correto e o paciente
correto, e nem mesmo há um processo para verificar se todos os documentos e equipamentos necessários estão disponíveis. Todos esses fatores contribuem para uma alta
taxa de procedimentos errados em pacientes errados, o que acarreta prejuízos não só ao paciente, mas também a toda a equipe cirúrgica e ao próprio sistema de saúde,
que acaba possuindo gastos adicionais e processos jurídicos devido aos erros. Como já foi falado, um hospital que almeja a excelência em qualidade assistencial, com
gastos racionais e medicina baseada em evidência, necessita se adequar a essas normas propostas pela JCI o mais rápido possível, para que seja estabelecida a segurança
do paciente estando ele dentro do HCPA.
Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde (meta número 5) é um assunto de extrema relevância, pois a população espera dos hospitais a promoção
de saúde e não a aquisição de infecções por meio das práticas utilizadas na saúde. Os dois primeiros quesitos analisados foram classificados como conforme, já que o
HCPA utiliza um processo colaborativo no desenvolvimento de políticas e/ou procedimentos que englobem a redução de risco de infecções associadas aos cuidados de
saúde e também porque a instituição adotou diretrizes para a higiene das mãos. O último quesito analisado, que diz respeito à implementação de um programa efetivo
para a higiene das mãos, foi classificado como parcialmente conforme, pois não foram encontrados cartazes de orientação junto a todas as pias para lavagem de mãos.
Realmente, não há cartazes próximos a todas as pias do HCPA – os cartazes de alguns andares se descolaram e não foram recolocados. É notável a preocupação desse
hospital em controlar as infecções transmitidas por profissionais de saúde: desde os primeiros semestres, os alunos aprendem os 6 passos da higiene das mãos, e há
cartazes colados junto às pias para lembrar cada profissional de como se faz uma boa higiene das mãos e de quão importante é realiza-la. Como os cartazes não estão
colados junto a todas as pias, se o fizermos, atingiremos o conforme em todos os quesitos dessa meta.
A meta número 6 tem como objetivo reduzir o risco de lesões decorrentes de quedas ao paciente. Aqui, é adequado repetir o que foi dito na meta anterior: a população
espera dos hospitais a promoção de saúde e não a aquisição de malefícios para a sua saúde (nesse caso, o risco de cair e se lesionar). O HCPA deve instituir uma política e
procedimentos para prevenção de quedas, os quais devem ser apresentados a cada paciente já no momento de sua admissão hospitalar – com isso, o primeiro quesito
deixaria de ser classificado como não conforme e seria classificado como conforme. Sugerimos nos resultados que fosse realizado um questionário com o paciente e com
seus familiares tratando sobre quedas passadas, avaliação da marcha e do equilíbrio atuais, avaliação do grau de independência nas atividades da vida diária, consumo de
álcool ou outras substâncias capazes de alterar o equilíbrio ou os reflexos e outros itens importantes para determinarmos qual é o verdadeiro risco de quedas para cada
paciente que será institucionalizado. A partir desse questionário, os leitos seriam adaptados para que as necessidades de cada paciente fossem supridas, como, por
exemplo, grades nas camas (já em prática), grades em macas e dispositivos utilizados pelo paciente ao lado de sua cama (ex: bengala, cadeira de rodas). O segundo
quesito foi classificado como parcialmente conforme, porque, segundo os avaliadores, a instituição apresenta um processo para avaliação inicial dos pacientes para o risco
de quedas e de reavaliação dos pacientes quando esta for indicada, mas não a põe totalmente em prática. Os avaliadores encontraram uma paciente com gesso no
membro inferior internada na ala psiquiátrica em um leito sem grades. Na nossa opinião, esse quesito foi avaliado com um rigor maior do que o necessário – pacientes
psiquiátricos não deveriam ser expostos a grades e outros objetos que pudessem ser transformados em objetos perigosos. É óbvio que é de extrema importância garantir
segurança aos pacientes através de grades em camas, mas elas podem não ser seguras para pacientes psiquiátricos com chance de automutilação. Uma opção a ser
considerada seria avaliar os leitos da ala psiquiátrica e o perfil dos pacientes institucionalizados para concluirmos quais seriam as opções mais seguras para os leitos
psiquiátricos: talvez pudéssemos mandar confeccionar leitos especiais com elevações de madeira acolchoada nas laterais. O terceiro quesito também foi classificado como
parcialmente conforme, pois os avaliadores não encontraram o processo institucional sistematizado com medidas de redução de risco implementadas em todos os locais
do hospital. Os exemplos citados por eles foram o da paciente com gesso já tratada aqui nessa discussão, o de uma paciente com sonda nasoenteral que recebera alta e
estava aguardando em uma poltrona sem acompanhante e o de não haver barras de apoio no banheiro da sala de preparo para colonoscopia. Para atingirmos o resultado
conforme nesse quesito, o hospital deve avaliar todos os setores e instituir todas as medidas para redução do risco de quedas, tais como barras de apoio em todos os
banheiros, portas que abrem para o lado de fora em todos os banheiros, dar alta aos pacientes apenas quando eles estiverem acompanhados, rever os leitos psiquiátricos e
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fazer modificações especiais que possam garantir segurança ao paciente e tranqüilidade aos médicos de que aquele paciente não se machucará com os objetos
disponíveis nos quartos, entre outras.
Conclusão
Os cuidados que dizem respeito à segurança do paciente são um dos setores mais deficitários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O desempenho geral do hospital
mostrou que 55,2% dos padrões analisados foram avaliados como conforme, 19,5% foram avaliados como parcialmente conforme e 23,6% foram avaliados como não
conforme. Os padrões avaliados das metas de segurança, porém, tiveram os seguintes resultados: 42,85% de quesitos foram avaliados como não conforme, 47,61% de
quesitos foram avaliados como parcialmente conforme e 9,5% dos quesitos foram avaliados como conforme.
Certamente, será uma longa jornada em busca da acreditação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e, no que diz respeito às metas de segurança do paciente, não
será fácil nem rápido chegar a 100% de conformidade. É imprescindível que seja estabelecido um plano de ação coerente e passível de execução, contando com opções
para correção das não-conformidades, planejamento de quantas dessas opções serão postas em prática a cada ano e de taxas esperadas de avanço na avaliação a cada
ano. Incontestavelmente, há muito a ser feito até receber o título de acreditado, mas, sem dúvida, um hospital com esse porte e renome consegue passar através de todas
as dificuldades envolvidas em cada uma das etapas e conquistar o título almejado.
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P_53_2011 - Análise do grau de satisfação de usuários de um hospital universitário privado
Mileide Morais Pena, Marta Maria Melleiro

Resumo: Os objetivos deste estudo foram conhecer o grau de satisfação dos usuários de um hospital privado e os fatores intervenientes nessa satisfação, baseado no modelo de Parasuraman,
Zeithaml e Berry. O local do estudo foi um hospital privado e a população constituída de 288 usuários. Os resultados identificaram que os maiores níveis de satisfação estiveram relacionados
com as equipes de enfermagem e médica. Observou-se a necessidade de intervenção nas áreas de nutrição e atendimento inicial. Assim, este estudo propiciou um diagnóstico multissetorial,
subsidiando a revisão de processos assistenciais e gerenciais.
Descritores: qualidade da assistência à saúde; avaliação de serviços de saúde; satisfação dos consumidores.

Introdução
Nas últimas décadas, a qualidade nos serviços de saúde tem ganhado magnitude e o seu significado tem passado por constante construção conceitual e metodológica.
Definir níveis de qualidade em saúde é de uma complexidade ímpar, dada a natureza e a peculiaridade das instituições de saúde. Além disso, padrões de qualidade e
segurança, cada vez mais elevados, vêm sendo exigidos de tais instituições, levando-as a buscar efetivos meios para mensurar e avaliar os serviços prestados.
Miguel (2001) destaca que a implementação da qualidade nos serviços prestados está relacionada ao conceito de qualidade assumido pela organização, que ao
construir e praticar uma política de qualidade tem suas atividades atreladas a um contínuo monitoramento, viabilizando a redução de não conformidades, de menores
custos, da ausência do desperdício e do retrabalho.
O termo qualidade também tem sido empregado em um sentido amplo para refletir não só a qualidade da atenção, definida como atendimentos das necessidades de
saúde existentes ou potenciais, mas também a satisfação com os serviços, os custos da atenção, a qualificação do pessoal dos serviços de saúde e a segurança das
instituições nas quais os serviços são fornecidos e a adequação dos equipamentos que contribuem para a prestação dos serviços (Starfield, 2002).
A gestão das instituições hospitalares tem preconizado, sobretudo, um olhar atento à satisfação plena dos usuários, como uma ferramenta para mensurar a qualidade do
serviço prestado, partindo do pressuposto de que a eficácia nos processos da assistência hospitalar, somente, terá êxito se estiver a serviço dessa população.
Nessa perspectiva, pesquisar a respeito da satisfação dos usuários é uma tarefa fundamental para a gestão dos serviços, uma vez que seu entendimento pode
proporcionar, sob a ótica dos usuários, uma avaliação de desempenho que indicará decisões tanto estratégicas como operacionais influenciáveis na qualidade dos serviços
prestados pelas organizações e, até mesmo, na adesão dos usuários ao tratamento e na segurança dos mesmos (Williams, 1994; Gerschman et al, 2007).
Observa-se que a avaliação dos serviços de saúde, na percepção do usuário, tornou-se uma importante ferramenta para os tomadores de decisão ao gerenciarem esses
serviços. Quando os usuários avaliam a qualidade de um serviço de saúde comparam o que desejam com o que recebem. Quando os serviços recebidos atendem as suas
expectativas, os resultados obtidos são bons. Logo, pode-se afirmar que quanto mais se conhece o usuário, suas necessidades e expectativas, maior é a possibilidade de
satisfazê-lo, e com isso, proporcionar a tão almejada qualidade assistencial.
Diante dessas considerações os objetivos deste estudo foram: conhecer o grau de satisfação dos usuários de Convênios Privados e de usuários particulares acerca do
atendimento em uma unidade de internação de clínica médica e cirúrgica de um hospital universitário privado e analisar os fatores intervenientes no grau de satisfação
desses usuários, baseado no modelo avaliativo de Parasuraman, Zeithaml e Berry.
Método
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de abordagem quantitativa. Foi realizado em um hospital privado de grande porte, nível terciário, localizado no Estado de
São Paulo.
A amostra foi constituída por 288 usuários maiores de 18 anos e alfabetizados da Unidade de Clínica Médica e Cirúrgica. Tal unidade possui 44 leitos com cerca de 290
internações/mês, taxa de ocupação de 75% e média de permanência de três dias.
Os usuários que atendiam aos critérios de inclusão foram esclarecidos acerca dos objetivos da pesquisa e receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Garantiu-se aos participantes, o sigilo das informações e a voluntariedade na participação.
A coleta de dados ocorreu após anuência do Comitê de Ética e Pesquisa da instituição em questão, no período de abril a julho de 2009. O instrumento de coleta de
dados constituiu-se na sua primeira parte, da caracterização sócio-demográfica e na segunda parte, das proposições, contemplando os atributos do serviço mensuráveis em
uma escala de 1 a 6.
Neste estudo o instrumento utilizado foi aquele validado por Castellanos (2002), baseado na Escala SERVQUAL, que avalia o grau de satisfação do usuário considerando
cinco dimensões: confiabilidade, responsividade, tangibilidade, garantia e empatia. Nesse instrumento as variáveis pesquisadas foram agrupadas em 36 atributos do
atendimento.
Os dados foram organizados e armazenados em planilha Excel® e analisados por meio do processamento dos recursos de computação através do software Statistic
Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 15.0.
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Resultados
Os resultadoos mostraram que 147 (51%) usuários eram do sexo massculino e 141 (49%
%) do sexo femininno, com faixa etáriaa entre 18 a 88 anos (média de 41,422 anos,
m
de 39 anoss). Quanto à escolaaridade, 144 (50%)) do total dos particcipantes possuíam o ensino médio coompleto (incluindo ensino
desvio-padrão dde 16,84 anos e mediana
superior incom
mpleto) e 48 (16,7%) ensino superioor completo. O peerfil das internaçõees foi predominanttemente cirúrgico, totalizando 202 (70,1%) participanntes. As
especialidades com maior númeroo de internações foram Gastrocirurgiaa com 62 (21,5%) innternações, Clínicaa geral com 43 (14,99%), Ortopedia com 34 (11,8%) interrnações
e Cirurgia Geraal com 19 (6,6%) innternações. A médiaa de permanência ddas internações clíínicas foi de 6,29 dias, com mediana dde cinco dias e dass internações cirúrggicas foi
de 12,85 dias, ccom mediana de 6,,27.
Para a obtennção dos níveis de satisfação dos partticipantes foram peesquisados 36 atribbutos do atendimennto, classificados dee acordo com o modelo avaliativo prroposto
por Parasuramaan, Zeithaml e Berrry (1985, 1991). Deentre esses atributoos quatro corresponndiam à equipe méddica (1-4), oito à eqquipe de enfermagem (5-12), oito ao serviço
de nutrição (13-20), oito a atributoos gerais (21-28), um ao serviço sociall (29) e sete ao atenndimento inicial (300-36), conforme deemonstrado na Figura 1, a seguir:

Figura 1 - Distribbuição dos níveis de ssatisfação dos usuárioos por atributos, São Paulo
P
(Interior de SP) – 2009

Os atributos com maior índice de
d satisfação foram
m: “educação da eq uipe de enfermageem” com 277 (96,2%
%), “cuidados preststados pela equipe de
d enfermagem” coom 277
c
do traatamento” 277(96,22%), “educação da equipe
(96,2%), “qualidade geral da enfermagem que atende durante a noite” com 276 (95,8%), “orientação para continuidade
médica” com 2276 (95,8%) usuárioos, “resultado do traatamento ou cirurg ia” com 276 (95,8%
%).
m: “atendimento daa nutricionista” com
m 112 (76,2%) usuários e “tempo de espera para conseeguir atendimento inicial”
Os atributos que tiveram impaccto negativo foram
com 217 (75,3%
%) usuários, amboss com os menores índices
í
de satisfaçãoo.
A Figura 2 exxibe os níveis de saatisfação por atribuutos segundo o tipoo de internação e destaca
d
os atributoss onde foi encontraada diferença estatística significante entre
e os
usuários internaados para tratamentto clínico e cirúrgicco.

Figgura 2 - Distribuição dos níveis de satisfaçãão dos usuários por atributos
a
segundo tipoo de internação, Interioor de SP 2009

No atributo ““tempo de espera para
p atender a camppainha” 61 (70,9%
%) usuários internados para tratamento clínico demonstram
m este item, enquannto que
m-se satisfeitos com
dentre os usuárrios internados paraa tratamento cirúrggico o número cressce para 170 (84,2%
%) usuários satisfeitos. Evidencia-se qque os usuários clínnicos demonstram-sse mais
insatisfeitos do que os cirúrgicos. Supõe-se que usuários internados parra tratamento clínicco tendem a ter idade mais avançada e serem mais depeendentes, enquanto que os
m
e
cirúrgicos são mais jovens e reequerem menos auuxílio para suas aatividades. Portantoo, para os usuárioos do primeiro grrupo esse atributo pode ter peso maior
consequentemeente menor faixa dee tolerância.
O segundo ccaso de divergência refere-se ao atribbuto “facilidade dee localização do baalcão ou pessoa a qual se dirigir logoo que entra no hosspital”, pois, enquaanto 72
(83,7%) usuárioos internados paraa tratamento clínicco mostram-se satiisfeitos, 186 (92,1%
%) usuários cirúrgicos referem sua ssatisfação. Novamente os usuários clínicos
c
ratificam-se meenos satisfeitos com
m o serviço do que os
o cirúrgicos, provaavelmente pelos meesmos motivos desccritos acima.
Através da annálise dos gráficos 1 e 2 pode-se obseervar, que o constrructo equipe médicca é um dos que appresenta os maioress níveis de satisfaçãão obtidos nesta peesquisa.
Nos seguintes aatributos a equipe cirúrgica apresentaa maior índice de satisfação: “atençãão” (item 1) com 188 (93,1%) usuárioos, “educação” (iteem 2) com 195 (966,5%) e
“empenho” (iteem 3) com 191 (94,6%) usuários sattisfeitos. No atributto “explicações-orientações” (item 4), a clínica médicaa apresenta 79 (911,9%) usuários satiisfeitos,
porcentagem diiscretamente maiorr que a da equipe cirúrgica
c
com 181 ((89,6%) de usuárioss satisfeitos.
Tal fato é anaalisado por alguns autores como resultado de uma atitudde passiva do usuáário frente ao serviçço prestado pelo méédico. Segundo essses autores os modelos de
avaliação não rrefletem a relação médico-usuário,
m
poois são pautados noo seguinte esquemaa: “Os usuários chegam ao serviço com
m os objetivos, os médicos fazem algo pelos
objetivos (ou nnão); um satissímettro (satisometer) reggistra o resultado” . Não é problemattizado se os usuários participam de forma ativa no proocesso de avaliaçãão para
influenciar sua própria satisfação (Carr-Hill,
(
1992; Asspinal et al, 2003).
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Essa atitude passiva do usuário é preocupante frente às questões relacionadas à sua própria segurança. Só nos EUA, cerca de um milhão de pacientes por ano são
vítimas de erros médicos e eventos adverso com drogas. Segundo recente metanálise, esta é a quarta causa de morte nos EUA. Fatores ambientais (barulho, calor),
psicológicos (tédio, ansiedade, estresse) e fisiológicos (fadiga, sono) contribuem para a ocorrência de erros (Carvalho, Vieira, 2002). Portanto, se o usuário não participa
ativamente do seu tratamento terá menos chances de tomar conhecimento de um erro ocorrido e de reinvindicar as providências necessárias.
Todavia, é sabido que a relação médico-usuário está entre os principais determinantes da satisfação, assim como as características dos usuários (incluindo as sóciodemográficas; as expectativas desses sobre a consulta médica e seu estado de saúde); as características dos profissionais que prestam o atendimento (incluindo traços da
personalidade, qualidade técnica e a arte do cuidado) e os fatores estruturais e ambientais, incluindo o acesso, forma de pagamento, tempo de tratamento, marcação de
consulta e outros (Espiridião, Trad, 2006).
Nesta pesquisa, evidencia-se também o elevado grau de satisfação dos usuários em relação à equipe de enfermagem. No atributo “educação da equipe de enfermagem”
(item 6) observou-se 197 (97,5%) usuários satisfeitos, em “cuidados prestados pela enfermagem” (item 9) houve 196 (97%) usuários e a “qualidade do serviço de
enfermagem da noite” (item 12) atingiu 195 (96,5%) usuários cirúrgicos satisfeitos. No entanto, vale destacar o item “tempo de espera para atender a campainha” (item
10), que apresenta 61 (70,9%) usuários clínicos satisfeitos e 170 (84,2%) usuários cirúrgicos, sendo esse o menor índice de satisfação dentre todos os itens. Observa-se
também uma diferença estatística significativa entre os tipos de internação em relação à satisfação. Os usuários das internações clínicas apresentam satisfação
significativamente menor que os da unidade cirúrgica.
Parece oportuno lembrar que a maioria das interações do usuário hospitalizado ocorre com a equipe de enfermagem, uma vez que essa equipe permanece
continuamente ao seu lado, ao longo de todo o período da internação, enquanto que as demais categorias desenvolvem atividades parcelares devido às características de
seu trabalho.
A qualidade da assistência de enfermagem é um conceito amplo e difícil de mensurar, pois sobre esse atributo incidem uma ampla gama de fatores. Considera-se que a
satisfação do usuário com o cuidado recebido é somente uma medida da qualidade funcional do cuidado, porque a qualidade técnica do que está sendo fornecido seria
difícil de ser avaliada pelo usuário (Waltz, Strickland, Lenz, 2004).
No entanto, pode-se supor que a satisfação do usuário com a equipe de enfermagem pode estar indiretamente ligada ao nível de capacitação técnica dessa equipe, pois
mesmo não reconhecendo os aspectos técnicos do cuidado, o usuário os percebe através da eficácia e do resultado do tratamento, provenientes de uma assistência de
qualidade e livre de danos.
Os resultados referentes à satisfação em relação aos atributos da equipe de nutrição demonstram menor nível de satisfação referente ao “atendimento da nutricionista”
(item 13) com 35 (74,5%) usuários clínicos e 77 (77%) usuários cirúrgicos, seguido por “temperatura da comida” (item 16), respectivamente com índices de satisfação de
69 (79,8%) e 166 (82,5%). Vale lembrar que 141 (49%) usuários não tiveram contato com a nutricionista durante sua internação, provavelmente por se tratar de
internações com tempo de permanência reduzido ou ainda pelo quantitativo insuficiente de profissionais dessa categoria.
Ressalta-se que a alimentação é extremamente importante e, muitas vezes, vital para o restabelecimento dos usuários. A dieta hospitalar tem como objetivos garantir o
aporte de nutrientes ao usuário internado, para preservar ou recuperar seu estado nutricional, e também apresenta papel co-terapêutico, por auxiliar na adaptação ao
período de internação (Garcia, 2006).
Nesse cenário, cabe ressaltar a importância da relação nutricionista-usuário, para o conhecimento das preferências e expectativas do usuário frente ao serviço de
nutrição, contribuindo para a escolha de um cardápio mais adequado às suas necessidades.
Nonino-Borges et al (2006) apontam, ainda, para a relevância da interdisciplinaridade, pois entendem que a equipe de atendimento ao usuário deve ser estimulada a
trabalhar efetivamente e em conjunto. Isso significa a tomada da consciência, por parte dos gestores, da importância do trabalho de cada categoria, em prol do melhor
tratamento do usuário. É obvio que esse objetivo só pode ser atingido com um número adequado de profissionais em cada unidade, possibilitando a prescrição da dieta e
a revisão do cuidado nutricional.
Observa-se, nas Figuras 1 e 2 altos índices de satisfação com relação aos atributos gerais, tanto para os usuários clínicos como os cirúrgicos.
Os itens “conforto do quarto” (item 21), “limpeza do quarto” (item 22), “instalações do banheiro” (item 23) e “nível do barulho à noite” (item 24)referem-se,
basicamente, aos aspectos de estrutura física do serviço, pertencentes à dimensão tangibilidade, sendo melhor pontuados pelos usuários de internação clínica.
O atributo “nível de barulho à noite” é o que possui menor pontuação na categoria com 71 (82,6%) usuários clínicos e 164 (81,2%) usuários cirúrgicos.
Os itens “resultado do tratamento” (item 26), “orientação para alimentação em casa” (item 28) e “atendimento do serviço social” (item 29), pertencentes
respectivamente, às dimensões confiabilidade, garantia e empatia apresentaram maiores índices de satisfação nos usuários cirúrgicos.
Segundo Azevedo (1991); Moreno Júnior e Zucchi (2005), a análise de estrutura que se constitui na ênfase dos sistemas brasileiros de classificação e análise de hospitais,
foi sempre tratada com relativa superficialidade pelos autores americanos, desde os critérios da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)
até os trabalhos de Donabedian e outros autores que tratam do problema da avaliação dos serviços. Prova disso é que nos estudos de Donabedian (1980, 1985) existe
pouco mais do que um parágrafo dedicado ao tema estrutura.
Infere-se que, na avaliação de serviços em países industrializados, a pouca consideração da estrutura deve-se ao fato de seus estabelecimentos de saúde apresentarem
níveis de qualidade de planta física e de equipamentos bastante razoáveis, situação distinta da que ocorre no Brasil, até mesmo nas instituições privadas.
No entanto, estudos recentes apontam para o interesse de organizações norte-americanas quanto aos aspectos estruturais e seu impacto para a qualidade do cuidado e
para a segurança do paciente (Coile Jr, 2001; Varni et at, 2004).
Observa-se que organizações norte-americanas, como o “Center for Health Design”, uma organização norte americana sem fins lucrativos focada na pesquisa e
promoção do “Healthcare Design”, tem desenvolvido estudos sobre a influência positiva do espaço na recuperação e satisfação dos usuários, enfatizando a importância da
estrutura física no processo de qualidade das instituições, atributo até então pouco enfatizado pelos países desenvolvidos (The Center for Health Design, 2010). Cabe
lembrar que a estrutura física está intimamente ligada à segurança do paciente.
Em relação ao atendimento inicial, observam-se níveis de satisfação elevados quanto ao item “cortesia” (item 32), tanto para internações clínicas 81 (94,2%) como
cirúrgicas 191 (94,6%). Os menores níveis de satisfação foram encontrados no item “tempo de espera para conseguir o atendimento inicial” (item 31), sendo 63 (73,3%)
usuários clínicos e 154 (76,2%) cirúrgicos. Nota-se, ainda, que há diferença significativa entre as internações em relação à satisfação, quanto à “facilidade de localização”
(item 30), pois 72 (83,7%) usuários com internação clínica apresentam satisfação significativamente menor que 186 (92,1%) usuários cirúrgicos.
Acesso e acolhimento são elementos essenciais para avaliação da qualidade dos serviços de saúde, pois contribuem para o retorno do usuário e para a visibilidade do
serviço. A conjugação de fatores facilitadores do acesso e/ou acolhimento propicia a satisfação do usuário com o atendimento, determinando a escolha do serviço e
estabelecendo, frequentemente, um bom vínculo expresso através de um longo tempo de uso (Ramos, Lima, 2003).
Conclusões
O presente estudo permitiu conhecer o grau de satisfação dos usuários de um hospital universitário, bem como os fatores intervenientes em sua satisfação.
Referente aos atributos pesquisados constatou-se de forma geral que todos foram bem avaliados pelos usuários, principalmente os referentes à equipe de enfermagem e
médica. Todavia, não se deve excluir a necessidade de intervenção nos serviços de nutrição e no atendimento inicial no intuito de elevar ainda mais os padrões de
qualidade de tal serviço.
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Dentre os atributos que causaram maior satisfação estão os pertencentes às dimensões garantia e confiabilidade. Já os atributos que causaram insatisfação se enquadram
nas dimensões empatia e responsividade. A dimensão tangibilidade não se destacou dentre os atributos com maior ou menor satisfação.
Por conseguinte, reconhece-se a satisfação do usuário como importante instrumento para a medida da qualidade dos serviços de saúde, bem como norteadora para o
planejamento das ações, tomada de decisão e monitoramento dos resultados dos serviços de saúde.
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Resumo: Este artigo objetiva relatar experiência exitosa na implementação da Rede de Urgência e Emergência (UeE) com foco nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na Macrorregião
Norte, do Estado de Minas Gerais, no período de 2001 a 2010, nos hospitais públicos previamente selecionados. O planejamento da escolha dessas regiões teve como indicadores de saúde
escolhidos: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Disability Adjusted Life Years (DALY) ou Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (AVPI), Localização Geográfica, Tripla
Carga de Doenças, Alto Índice de Mortalidade e outros. Tendo como resultado a ampliação do parque de leitos de UTI nesses municípios.
Palavras-chave: Leitos UTI, Macrorregião Norte, Rede Urgência Emergência.

1. INTRODUÇÃO
Navegar pelas águas da administração dos parques de leitos das UTI da Macrorregião Norte de Minas Gerais tem exigido de nós, gestores e profissionais da Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), esforços e compromissos redobrados em direção a uma ação planejada.
Utilizamos o aprendizado de todo o esforço do governo de Minas Gerais de enfrentar o equilíbrio das contas públicas e a inserção na agenda da necessidade de uma
gestão pública eficiente. Com o “Choque de Gestão” realizado pelo governo de Minas Gerais em 2003, foi possível executar ações que balizaram e permitiram a adoção
de estratégias em 2007 com foco na ordenação de prioridades e planejamento, ou, em outras palavras, nos resultados. Além disso, é de suma importância a definição da
rota estabelecida pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), 2007-2023, que é agir estrategicamente adotando instrumentos que permitam a adoção de
melhorias e a correção das imperfeições.
Esse foco nos orientou, assim como as cartas e instrumentos de navegação, o caminho a seguir para uma gestão eficiente e eficaz na implantação de leitos de UTI nos
hospitais públicos previamente selecionados, pertencentes aos municípios de Brasília de Minas, Janaúba, Pirapora, e Taiobeiras desta carente Macrorregião do Norte de
Minas e empenhados na adoção de políticas públicas comprometidas com a melhoria de vida desta população.
Apresentamos a seguir o percurso metodológico ao navegarmos nesse estudo tendo por meta além de salvar vidas, proporcionar uma vida saudável a essa população
usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).
2 Justificativa
Dado a enorme dimensão territorial e as vicissitudes sócio-demográficas com vigência de baixo índice de desenvolvimento humano, apresentamos esse estudo com a
certeza de que mais um pilar de sustentação foi levantado para a construção, conhecimento e análise de um efetivo modelo de gestão por resultados, impondo aos agentes
públicos grandes desafios na implantação de políticas setoriais, sendo fundamental para a equalização de todas essas desigualdades regionais, que os processos políticos
decisórios considerem como diretriz fundamental o princípio da equidade.
3. Métodos
O presente estudo foi baseado na Rede de Urgência e Emergência (UeE) com foco nos Leitos de UTI dos hospitais públicos selecionados na Macrorregião Norte da
SES/MG.
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As informações foram colhidas na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerias, junto a Coordenadoria de Terapia Intensiva; nos sites do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e em publicações científicas disponíveis na integra por banco de dados.
O planejamento do trabalho desenvolvido nesse relato teve como indicadores selecionados: IDH, DALY, Deficiência dos Hospitais, Localização Geográfica, Renda Per
Capta, Tripla Carga de Doenças, - Alto Índice de Mortalidade, e outros.
As palavras chaves utilizadas para a pesquisa foram: Leitos UTI, Macrorregião Norte, Rede Urgência Emergência.
3.1 Características Gerais de Minas Gerais
Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo a quarta maior em extensão territorial, com 586.528,3 km². Localiza-se no Sudeste e limita-se a sul e
sudoeste com São Paulo, a oeste com o Mato Grosso do Sul e a noroeste com Goiás, incluindo uma pequena divisa com o Distrito Federal, a leste com Espírito Santo, a
sudeste com o Rio de Janeiro e a norte e nordeste com a Bahia. O estado é o segundo mais populoso do Brasil, com pouco mais de 20 milhões de habitantes.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) decompôs o estado em 12 mesorregiões, que consistem em: - Campo das Vertentes, - Central Mineira, Jequitinhonha, - Metropolitana de Belo Horizonte (BH), - Noroeste de Minas, - Norte de Minas, - Oeste de Minas, - Sul e Sudoeste de Minas, - Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba, - Vale do Mucuri, - Vale do Rio Doce, e Zona da Mata.
O Norte de Minas, região definida para este estudo, é a maior das mesorregiões e abrange 86 municípios, segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2006. A mesma
ocupa uma área de aproximadamente de 128 mil km² e abrigan um pouco mais de 1,5 milhões de habitantes, segundo a estimativa de 2005 do IBGE, sendo maior que os
estados de Pernambuco ou Santa Catarina.
Para uma melhor gerência a SES/MG, partindo de um dos princípios organizativos do SUS, a regionalização, os municípios do estado foram agrupados em macro e
microrregiões com o objetivo de melhor assegurar o acesso dos cidadãos a todas as ações necessárias à resolução de seus problemas de saúde proporcionando a
otimização dos recursos disponíveis, a hierarquização do sistema e a resolução da maior parte dos agravos no nível primário de atenção. Cognominado como Plano
Diretor de Regionalização (PDR), o estado de Minas Gerais adota desde 2002, uma divisão territorial específica visando à melhor resposta sanitária a determinadas
situações de saúde, contendo assim, 13 macrorregiões e 76 microrregiões.
3.2 Características da Macrorregião Norte
A Macrorregião Norte é composta por sete microrregiões de saúde. Essa macrorregião apresenta uma forte desigualdade social e baixa densidade demográfica de 11,9
Hab/ km2. As distâncias entre municípios são superiores a 500 km e há extensas áreas rurais com concentração populacional alta, comparada às outras realidades no
próprio estado de Minas Gerais. Montes Claros desempenha a função de município pólo macrorregional e 12 municípios são pólos microrregionais, sendo eles: Brasília de
Minas, Bocaiúva, Taiobeiras, Januária, Janaúba, Salinas, Monte Azul, Coração de Jesus, Pirapora, São Francisco, Francisco Sá, e Manga.
Os municípios citados apresentam proximidade a entroncamentos rodoviários importantes, sendo o segundo entroncamento viário do estado, entretanto a maioria das
estradas ainda encontra-se sem asfaltamento o que gera dificuldades. Dado as longas distâncias, o deslocamento intermunicipal provoca importante grau de complexidade
no componente logístico do serviço.
3.2.1 Situação de Saúde
De acordo com o estudo de Carga Global de Doenças (Murray e Lopez, 1996), as condições de doenças foram agregadas em três grandes grupos de eventos: Grupo I Doenças Infecciosas e Parasitárias, causas maternas e perinatais e deficiências nutricionais; Grupo II - Doenças Não Transmissíveis; Grupo III – Causas externas de lesões e
ferimentos. Estes, por sua vez, foram subdivididos em 21 categorias mais amplas, e, por conseguinte, desagregadas em mais de 116 eventos específicos.
Para essa região foram perdidos 149.717 anos de vida devido à morte prematura, sendo que 59,0% foram decorrentes das mortes ocorridas no sexo masculino, quando
comparado ao feminino (P<0,001). Os anos de vida perdidos pela macrorregião correspondem a 8,7% de todos aos anos de vida perdidos no estado de MG. Com exceção
das faixas etárias de 1 a 4 anos e 80 anos de mais, em todas as demais observa-se que os homens morrem mais precocemente que as mulheres (P<0,001).
Em relação aos grandes grupos de eventos, nota-se uma redução dos eventos do grupo I à medida que a idade avança, o comportamento oposto pode ser observado nos
eventos relacionados ao grupo II. Não se observa grandes diferenças entre os sexos nas faixas etárias analisadas para os eventos do grupo I e II. Para os eventos do grupo
III, observa-se que há uma concentração desses eventos em pessoas mais jovens, especificamente em idade economicamente produtiva. Referente aos eventos do grupo III
observa-se que, em ambos os sexos, há uma concentração dos anos perdidos na faixa etária entre 15 e 59 anos.
Nos resultados expostos observou-se a necessidade de formulação de macro políticas que visem à redução das doenças e agravos não transmissíveis, uma vez que são
responsáveis por grande dos anos de vida perdidos devido à morte prematura na macrorregião Norte.
Estudos realizados no estado de Minas Gerais podem contribui efetivamente na definição de prioridades nos serviços de saúde, por meio da redefinição das áreas de
prestação de serviços, do estabelecimento de parâmetros para a programação em saúde, além do mapeamento das necessidades de saúde nos diferentes níveis de
assistência e, por fim, na realocação de recursos financeiros.
A crise contemporânea dos sistemas de saúde caracteriza-se pela organização da atenção em sistemas fragmentados voltados para a atenção às condições agudas,
apesar da prevalência de condições crônicas, e pela estrutura hierárquica e sem comunicação fluida entre os diferentes níveis de atenção. Visto que, atualmente, A
transição demográfica e epidemiológica resultante do envelhecimento e do aumento da expectativa de vida, há um crescente incremento relativo das condições crônicas.
Assim, ações do governo de Minas no âmbito da saúde se distribuem em várias Áreas de Resultado, cujos objetivos estratégicos, cada qual com suas respectivas metas
de curto, médio e longo prazo, objetivam desenvolver a melhoria da qualidade dos hospitais de Minas Gerais.
4. EXPERIÊNCIA EXITOSA – IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI NA MACRORREGIONAL NORTE.
Neste estudo, nos deteremos ao projeto de implantação de UTI nos hospitais selecionados das regiões de Taiobeiras, Pirapora, Brasília de Minas e Janaúba.
A organização das UTI tem se tornado um desafio para os gestores públicos da saúde. Há em todos os países aumento constante na demanda por serviços de UTI e
conseqüente pressão sobre as estruturas hospitalares e profissionais que atuam diretamente nestes serviços. As UTI’s também podem ser consideradas como a principal
causa de insatisfação da população que utiliza o sistema de serviços de saúde.
Existe consenso de que sempre haverá uma demanda por serviços maior que a necessidade, e que, o aumento da oferta sempre acarretará em aumento da demanda,
criando-se assim um sistema de difícil equilíbrio.
Além disto, a sociedade moderna, cuja demografia sofreu alterações consideráveis, como também as mudanças no perfil de consumo, no acesso à informação e no
constante deslocamento populacional, alteraram o fluxo de procura dos serviços de saúde, exigindo nova organização do processo econômico e do perfil de resposta. A
solução de gestão tem sido a racionalização da oferta associada a estratégias regulatórias.
A imensa prevalência das condições crônicas e a vigência de tripla carga de doenças nessa região têm implicado a nós, gestores e profissionais de saúde, a necessária
da reengenharia na organização e no modo de atuar dos sistemas de saúde.
As estratégias de enfrentamento destes problemas nos pôs condizente na implementação das políticas adotadas na SES/MG, ou seja, no estabelecimento de redes de
serviços de saúde com todos os seus componentes.
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Há uma grande tendência no SUS de regionalizar os serviços visando às premissas da escala e racionalização e associando o desenvolvimento de processos de gestão
da clínica. Neste modelo que utilizamos é fundamental visarmos primordialmente a atenção primária diferenciada que irá estruturar as redes integradas de serviços de
saúde.
Em estudos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, entre 2004-2006, evidenciou que no sexo masculino as primeiras quatro causas de
mortalidade (doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares, violências e acidentes de trânsito) estão relacionadas àquelas condições em que a resposta do
sistema de saúde no evento agudo tem importante dependência de organizações maduras de Urgência e Emergência. Além disso, evidenciou que causas externas e
doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 46% dos anos de vida perdidos. O cenário epidemiológico, portanto, justifica fortemente a prioridade do estado de
Minas Gerais, na organização de Redes de Atenção de Urgência e Emergência.
A evolução dos credenciamentos de leitos de UTI no município de Montes Claros teve início em 2001, no qual 20 leitos novos leitos inauguraram o serviço de terapia
intensiva no município, seguidos pelo credenciamento de mais 08 leitos em 2006, 10 leitos em 2007, 10 leitos em 2008 e 04 leitos em 2009, somando um total de 52
leitos de UTI adulto, totalmente equipados para atender a população do SUS.
Visando a crescente ampliação do serviço na Macrorregião Norte, e com o objetivo de descentralizar o serviço de atendimento em terapia intensiva, MG investiu e
incentivou a construção e equipagem de leitos de UTI na Macrorregião, somando um total de 40 novos leitos distribuídos entre: Taiobeiras, Pirapora, Brasília de Minas e
Janaúba, sendo 10 leitos em cada um destes municípios.
5 RESULTADOS ALCANÇADOS
O parque de leitos de UTI foi ampliado nos municípios de Brasília de Minas, Pirapora, Taiobeiras e Janaúba, em um total de 40 novos leitos, sendo 10 leitos em cada
município citado anteriormente. No município de Janaúba, os leitos ainda não entraram em funcionamento. Foram criadas câmaras técnicas de trauma, cardiologia e AVC
e um núcleo de educação permanente implantado no SAMU. Abaixo mencionaremos os resultados nas Microrregionais estudadas.
5.1 Microrregião Pirapora - Fundação Dr. Moisés Magalhães Freire
Em 2008 foi reinaugurada a Fundação Cr. Moises Magalhães Freire, a qual recebeu o credenciamento de leitos de UTI, acabando com as filas de espera para cirurgias
eletivas, um dos pontos mais críticos do SUS. Desde a sua reinauguração já foram realizados mais de 100 mil atendimentos.
A Fundação foi a primeira, além de Montes Claros, a dispor de leitos de UTI adulto no Norte de Minas, com a publicação de Portaria e liberação de verba pelo
Ministério da Saúde para o credenciamento de10 leitos em Dezembro de 2009.
O investimento do Governo de Minas, de aproximadamente R$ 2 milhões, em Pirapora, beneficiou diretamente os moradores da microrregião de Pirapora, e
conseqüentemente todos os 86 municípios do Norte de Minas.
A UTI foi inaugurada em 25 de novembro de 2009 com capacidade de dez leitos para terapia intensiva adulto e capacidade resolutiva para casos de diversas
complexidades, além de promover abrangência para toda Macro Norte e outras macros. Esses leitos proporcionam uma melhora no atendimento aos pacientes SUS.
A equipe da Unidade de Terapia Intensiva é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, secretária e funcionários da limpeza. As comissões que
compõem a UTI são: a Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), a Comissão de Nutrição (NUTRIFEM); a Comissão de Curativos e a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA).
A ocupação dos leitos de UTI desta Fundação é formada por 58,8% por pessoa do sexo masculino e 41,2% por pessoas do sexo feminino, isso demonstra que o sexo
masculino está 18% a mais do que sexo feminino utilizando os leitos de UTI, que poderemos comparar com os dados percentuais de morbidade da Macrorregional Norte
já mencionados anteriormente.
A Fundação pesquisou a procedência dos pacientes que eram atendidos na UTI e constatou que em primeiro lugar a demanda vem do Pronto Socorro, seguido das
Internações, do Bloco Cirúrgico, do SUS Fácil e, por último, de outros hospitais.
Na mesma pesquisa a Fundação constatou também, que os agravos que motivaram as internações são predominantemente, os Acidentes Vasculares, as infecções
respiratórias, as doenças do aparelho digestivo, os problemas neurológicos conjugados com acidentes vasculares encefálicos e os pós-operatórios, as infecções, os traumas
e as intoxicações.
A incidência da ocupação de leitos de UTI é de 56,5%, maior do que a incidência de transferências (16,4%) e de óbitos (27,1%). A meta da Fundação é que esses
valores caiam cada vez mais.
Constatou-se que a média de idade da população que ocupa os leitos de UTI é de 59,4 anos, sendo que a média da população que vai a óbito é mais idosa (67,0 anos).
A relação profissional, realizada na Fundação, é fraterna entre paciente e equipe de saúde. Dessa maneira a correlação entre os mesmos é primordial para o tratamento,
levando-se em conta a presença de uma equipe profissional unida, comprometida e capacitada, o que proporciona aos seus pacientes uma melhor recuperação, e assim o
alcance cada vez mais uma vida saudável.
5.2 Microrregiões de Brasília de Minas, Taiobeiras e Janaúda
No ano de 2009 e 2010 foram credenciados 30 novos leitos de UTI disponíveis na Rede de Urgência do Norte de Minas, sendo10 leitos em Brasília de Minas (2009), 10
leitos em Taiobeiras (2010) e outros 10 em Janaúba com previsão de funcionamento para 2011. Capacitados mais de 2.500 profissionais desde a sua implantação. O
Complexo Regulador e o SAMU regionalizado são pioneiros no Brasil e estão no nível de países do primeiro mundo. O salto de qualidade no atendimento e a evolução da
capacidade técnica são visíveis.
5.3 Microrregiões de Pirapora, Brasília de Minas, Taiobeiras e Janaúba - Investimento de Recursos Financeiros
Os investimentos de recursos financeiros aplicados nesses municípios da Macrorregião Norte, têm o total geral até Dezembro de 2010 mais de R$ 65 Milhões divididos
entre Investimentos e custeio.
5.4 Estruturação da Rede UeE na Macrorregião Norte
A estruturação da Rede de UeE na Macrorregião Norte no que diz respeito a leitos de UTI é fruto de forte vontade política, capacidade técnica e operacional. Tem como
objetivo descentralizar o atendimento. O cidadão deve ser atendido pela pessoa certa, no tempo certo e no lugar certo. Essa experiência êxitos é pioneira e, nos próximos
anos, vai apresentar indicadores de redução da mortalidade muito importantes.
A Rede de UeE nessa Macrorregião busca qualificar o atendimento de urgência em toda a região.
A Macrorregião Norte de Minas foi à primeira contar com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional. Todos os 86 municípios integrantes da Macro
Norte passam a contar com o serviço e, para colocá-lo em prática, tem à disposição 40 ambulâncias básicas, 07 avançadas e um helicóptero em parceria com a Polícia
Militar de MG. Para tanto, foram investidos cerca de R$ 50 milhões.
Nos seis primeiros meses, o SAMU recebeu cerca de 21.839 chamados, por meio do Fone: 192. Atualmente são cerca de 250 ligações por dia, que geram cerca de 100
saídas de ambulâncias para atendimento de emergência e também para realização de transporte interhospitalar de pacientes graves de uma unidade de menor
complexidade para outra de maior complexidade.
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O Complexo Regulador e o SAMU regionalizado são pioneiros no Brasil e estão no nível de países do primeiro mundo. O salto de qualidade no atendimento e a
evolução da capacidade técnica são visíveis, o que traduz na redução da mortalidade e das causas mal definidas de óbitos conseqüentemente a ampliação do acesso da
população ao serviço de saúde.
O Complexo Regulador da Macrorregião Norte conta com quase 600 funcionários, sendo 70 médicos reguladores e intervencionistas, 31 enfermeiros, 210 Técnicos de
enfermagem, 215 condutores/socorristas, 30 administrativos e 08 rádio-operadores, distribuídos nas bases da região. No Complexo funcionam a Central de Urgência e
Emergência do SAMU Regional e a Central de Regulação Assistencial.
6. Conclusões
É com satisfação que mencionamos o depoimento do médico suíço, Dr. Gian Gessam Meger, em visita a Macrorregional Norte em 2009, que já participou de mais de
30 missões pelo mundo com a Cruz Vermelha Internacional e com Organização Mundial de Saúde. O mesmo ficou surpreso com a estrutura montada no Norte de Minas:

“a estrutura física está no mesmo nível dos países europeus. É importante também que os profissionais sejam capacitados constantemente, as evoluções da medicina são
muito rápidas e os profissionais devem sempre estar atualizados”, afirmou.
Avançar cada vez no aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico nesse estudo foi o nosso grande aprendizado utilizando o caminho da ordenação de prioridades, a
adoção das correções e aperfeiçoamentos no momento certo. Assim constatamos mais uma vez que planejar é preciso. Esse foco nos conduziu em nossa missão de
SALVAR VIDAS e amenizar o sofrimento das pessoas proporcionando VIDA SAUDÁVEL para toda população atendida nas Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais da
Rede UeE.
Unidos nesse propósito, em conjunto com as demais Secretarias de Estado de Minas Gerais, poderemos melhorar cada vez mais os Indicadores dessa Região Norte nas
áreas de Saúde, Social, Segurança, Educação, Saneamento Básico, dentre outras. Assim conseguiremos trabalhar para aliviar as condições em todas as instâncias desse
povo tão carente e imbuídos dessa visão, poderemos trabalhar em prol dessa população proporcionando melhores condições de vida.
Neste contexto estamos gratos aos prefeitos, gestores, profissionais, e sua população dessa região por nos facilitar para sermos protagonistas dessa experiência exitosa
que ora apresentamos.
Parabenizamos esse povo pelo orgulho de sua terra, perseverança, alegria, e acreditar que é possível ter serviços de qualidade em saúde apesar de indicadores
desfavoráveis, que a iniqüidade não é por si só uma incapacidade.
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Resumo: O Século XXI oferece azos únicos para a promoção da saúde do trabalhador. Vivemos numa sociedade em mudanças e num momento excitante para as organizações. A sociedade
percebe que a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e a Saúde são ativos importantes, envolvendo dimensões física, intelectual, emocional, profissional, espiritual e social. As melhores
empresas que se destacaram nos últimos anos transformaram o ambiente de trabalho, a saúde emocional e física em vantagem competitiva, tendo plena convicção estratégica de que quanto
mais eliciar satisfação, mais retornos terão em produtividade, criando assim a visão de uma organização mais privilegiada, competitiva e equilibrada.
Palavras Chave: Qualidade de vida no trabalho (QVT). Saúde do trabalhador. Produtividade.

INTRODUÇÃO
Considerando a citação de Peter Drucker: “Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, maior elogio que uma inovação pode receber é
haver quem diga. Por que não pensei nisso antes? Dos conceitos de empreededorismo e empreendedor (FILION, 1991): Empreededorismo é fazer algo novo, diferente,
mudar de situação atual e buscar, de forma incessante, novas oportunidades de negócio, tendo como focos a inovação e a criação de valor e, Empreendedor é uma
pessoa criativa, caracterizada pela capacidade de estabelecer e alcançar objetivos. Precisa estar constantemente informada a fim de detectar novas oportunidades e, a
medida que continua se informando e tomando um conjunto de decisões moderadamente arriscadas, estará desempenhando um papel inovador.
Atrelando esse conhecimento com o Ciclo de Gestão Com Pessoas - CHA: Conhecimento, Habilidade e Atitudes, este estudo deseja provocar reflexões referente o
comportamento dos Gestores e as pessoas que eles coordenam nos seus trabalhos rotineiramente e QVT no ambiente em que trabalha e sua repercussão na saúde do
trabalhador e consequentemente seu desempenho ocasionando interferência na produtividade da organização. Percebemos que as pessoas se comprometem no seu
trabalho quando; tem clareza do que é esperado delas; acreditam na idéia; consideram que faz sentido; têm consciência de que são capazes de fazer; se sentem úteis e
importantes; as relações são saudáveis; têm poder sobre os meios para fazer acontecer e sentem que são reconhecidas.
Os programas de Saúde QVT objetivam facilitar mudanças no estilo de vida, combinando ações e campanhas para consciência, comportamento e envolvimento, que
suportem suas práticas de saúde e previna doenças.
JUSTIFICATIVA
O trabalho é um tema já bastante estudado e comentado devido à importância que tem na vida das pessoas e no desenvolvimento das sociedades. É antes de tudo, uma
atividade que tem um objetivo, que visa geralmente produzir alguma coisa de útil. O trabalho pode ser agradável ou desagradável e pode estar associado, ou não, a
mudança da natureza econômica. Pode ainda, ser executado ou não no espaço de um emprego, definido pelo conjunto das atividades remuneradas, em um sistema
economicamente organizado e marcado por relações de trocas institucionalizadas.
O Sentido do trabalho é resultante da coerência entre o que a pessoa busca e o que pertence no seu trabalho. A palavra “sentido” tem duas raízes. Do latim sensus,
significa a capacidade de ter impressões, ver e julgar. Também significa a idéia ou imagem que representa um sinal, uma experiência. Já em sua raiz germânica, “sumo”
significa a direção, a orientação dada a alguma coisa. Em psicologia, os sentidos referem-se essencialmente à experiência de coerência, coesão, equilíbrio e plenitude.
Assim, os sentidos comportam três componentes: o significado, a orientação e a coerência.
Além de considerar tais componentes, o sentido que os indivíduos atribuem ao trabalho é influenciado por sua percepção em relação ao ambiente onde o trabalho é
vivenciado. Ou seja, o trabalho faz sentido para as pessoas quando estas percebem correspondência entre sua identidade própria, seu trabalho e o contexto em que o
realizam.
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O trabalho é uma atividade pela qual a pessoa que se insere no mundo, exerce seus talentos, define-se, atualiza seu potencial e cria valor; dando-lhe, em retorno o
sentimento do desempenho e eficácia pessoal. Como permite ao individuo produzir resultados originais, e essa produção tem uma utilidade, permite à pessoa prova sua
existência, se reconhecer e ser reconhecida. Em razão da sua rotina e quotidiano, o trabalho é também um formidável meio de administrar a angústia do vazio. Basta ver a
aflição das pessoas que, de um dia para outro, ficam desempregada, ou ainda aqueles que se aposentam antes do tempo.
O propósito de um programa de QVT nas Organizações é encorajar e apoiar hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem estar entre todos os funcionários e
famílias durante toda a sua vida profissional. Só recentemente (de 20 anos para cá) temos levado em conta a importância da QVT na preservação e estimulação da saúde.
No entanto, ainda em determinados contextos organizacionais, o trabalho é administrado de modo a produzir os resultados financeiros esperados, mas não
necessariamente objetivando a razão de ser da organização, que torna legítimas suas atividades, e nem visando ao desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Surgem,
então, questões éticas importantes associadas aos sentidos do trabalho nas organizações.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), QVT é um conjunto de percepções individuais de vida no contexto dos sistemas de cultura e de valores em que
vivem, e em relação a suas metas, expectativas, padrões e preocupações.
Para efeitos metodológicos dividimos a Saúde em Seis Dimensões: FÍSICA, EMOCIONAL, INTELECTUAL, PROFISSIONAL, SOCIAL e ESPIRITUAL. Estas dimensões
facilitam a consciência e o desenvolvimento da saúde integral, assim como a possibilidade de se ter uma visão sistêmica e seu posterior equilíbrio e expansão, pois
sabemos que na vida sempre estamos buscando uma inter-relação harmoniosa dos vários aspectos e dimensões do ser humano.
Assim, nesses estudos verificamos que um programa de QVT existe para gerar estratégias com o intuito de promover um ambiente que estimule e dê suporte ao
indivíduo e à empresa, conscientizando sobre como sua saúde está diretamente relacionada à sua qualidade e produtividade.
Não é suficiente ter em mente mudar relevantemente o estado de saúde dos profissionais, mas também encorajá-los a cuidarem e gerenciarem sua própria saúde,
adquirindo um ganho substancial na sua satisfação e crescimento, assim como no aumento de produção e redução de custos para a empresa. Sendo os benefícios:
melhoria da produtividade; empregados mais alertas e motivados; melhoria da imagem corporativa; menos absenteísmo; melhoria das relações humanas e industriais;
baixas taxas de enfermidade; melhoria da moral da força de trabalho; redução em letargia e fadiga; redução de turnover.
MÉTODOS
Este trabalho baseou-se em várias pesquisas referentes à QVT, baseado num novo campo do conhecimento, que chamamos de “organização de trabalho”, ou em inglês,
job design. De acordo com Ketchum e Trist, a organização do trabalho consiste em combinar as atividades e as condições em que elas devem ser executadas, segundo as
características que lhes dão sentido. Nesses estudos, a organização do trabalho conduz ao estabelecimento das condições da QVT. Por definição, é um estado geral de
bem-estar das pessoas em seu ambiente de trabalho. Nós a descreveremos, geralmente, com a ajuda dos indicadores: - os sentidos do trabalho; - engajamento
organizacional ou o sentimento de pertencer à organização; - sentimento de dignidade; - realização no trabalho; - equilíbrio entre trabalho e vida privada.
Quando estudamos Isarksen, verificamos que os sentidos do trabalho são percebidos como um estado de satisfação produzido pela percepção da coerência entre a
pessoa e o trabalho executado por ela. Esse pesquisador determinou oito características que contribuem para dar um sentido ao trabalho:
 Identificação com o trabalho e o ambiente de trabalho;
 Boas relações com os outros e interesse por seu bem-estar;
 Sentimento de utilidade e contribuição para um projeto importante;
 Sentimento de importância e benefício para o próximo;
 Aprendizado e prazer na realização do trabalho;
 Participação na melhoria da eficácia dos processos e das condições de trabalho;
 Sentimento de autonomia e de liberdade na realização do trabalho;
 Sentimento de responsabilidade e orgulho pelo trabalho realizado.
Nossos estudos estão sendo realizados desde 1993, temos acompanhados pesquisas realizadas em diferentes ambientes para determinar as características de um
trabalho que tenha sentido. Podemos constatar cinco principais características: (1) a utilidade social do trabalho; (2) a retidão moral; (3) as oportunidades de aprendizagem
e desenvolvimento; (4) a autonomia e; (5) qualidade das relações.
Nesse estudo nosso foco visa saber qual o perfil do gestor público em saúde e como ele desenvolve as suas competências na Gestão de Pessoas, ou melhor, Gestão Com
Pessoas. E pesquisar se os itens de verificação - comportamentos esperados dos gestores públicos em saúde estão preocupados com a QVT.
Em seus estudos, Isaken observou ainda que pessoas que dão sentido ao trabalho suportam melhor o estresse. Esses estudos nos levaram a formular hipóteses quanto aos
efeitos protetores para a saúde das pessoas, ou mesmo benefícios, de um trabalho com sentido.
Os fatores de sofrimento no trabalho são claramente descritos pelos estudos sobre estresse no trabalho. Geralmente, são eles: a carga e o ritmo de trabalho (rotativos,
variáveis, imprevisíveis, noturnos, longos); o futuro do emprego (segurança); o reconhecimento e o apoio; a autonomia e o exercício das competências. Quando
inadequados, os fatores podem gerar problemas de saúde, afetando a capacidade das pessoas trabalharem. Eles constituem, assim, o alvo da prevenção de doenças e de
sofrimento psicológico no ambiente de trabalho.
RESULTADOS
May, Lau e Johnson examinaram 146 empresas americanas durante cinco anos e descobriram que as empresas com alta qualidade de vida no trabalho – QVT – tiveram
melhores lucros e um crescimento mais forte do que as outras. Nessa perspectiva, as empresas com QVT têm tendência a atrair os empregados mais talentosos,
melhorando sua competitividade e assegurando sua perenidade. Os autores concluem que a performance financeira só se sustenta no longo prazo se os dirigentes derem
condições de boa qualidade de vida no trabalho para os empregados. Gard., Lindstroem e Daliner questionaram 640 profissionais do setor imobiliário e encontraram
resultados semelhantes.
Nos estudos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa CRITEOS – a organização do trabalho é apresentada como determinante da saúde dos trabalhadores, de suas
atitudes e desempenho. O impacto da organização do trabalho varia segundo os sentidos que os trabalhadores lhe atribuem. Se o indivíduo percebe positivamente seu
trabalho (as atividades quotidianas, concretas), as condições nas quais ele o executa (condições de saúde e de segurança, ambiente físico, relações de trabalho, etc.) e as
relações de trabalho (com seu superior, seus colegas, a clientela, etc.), ele poderá encontrar sentido no trabalho e, em conseqüência, sentir-se bem física e mentalmente.
Ele tenderá a chegar pontualmente para trabalhar, engajar-se em atividades, mostrar-se vigilante no exercício de suas funções, cooperar com os outros para atingir os
objetivos fixados e ter o rendimento esperado.
Nos estudos de CRITEOS, os pesquisadores examinaram duas faces da saúde mental: o bem estar e o sofrimento psicológico. Mais precisamente, levantaram-se a
hipótese de que o sentido do trabalho tem um efeito positivo sobre o bem-estar psicológico e negativo sobre o sofrimento psicológico.
Os resultados obtidos nas pesquisas canadenses indicam que a utilidade social do trabalho e as possibilidades de desenvolvimento são dois fatores que têm uma
influência importante nos sentidos do trabalho. Também indicam que o fator “retidão moral” tem uma influencia determinante no estado de sofrimento psicológico.
Finalmente, parece plausível que os sentidos do trabalho tenham um efeito mediador sobre o estado psicológico das pessoas, assim como sobre a natureza de seu
engajamento em relação a seus contratante.
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Ao contrário, se percebe negativamente seu trabalho, tenderá a achá-lo sem sentido e apresentar sintomas de estresse, ou até de sofrimento. Para manter sua presença,
seu engajamento e um nível de desempenho aceitável, ele deverá mobilizar estratégias defensivas. Logo que estas estratégias se esgotarem, os resultados podem se
deteriorar: absenteísmo, alienação, falta de atenção, conflito, minimalismo.
De acordo com Nelson e Simmons, o sentido que os indivíduos dão ao trabalho e às relações que ele cria dependem também de vários fatores ou diferenças individuais
como sexo, traços afetivos e estilo de atribuições. Em conseqüência, é preciso também controlar esses fatores para compreender as relações entre o trabalho, a saúde e os
indicadores de desempenho individual.
Práticas inadequadas no ambiente de trabalho geram impacto negativo na saúde física e emocional dos trabalhadores e na saúde financeira das empresas. Baixa
motivação falta de atenção, diminuição de produtividade e alta rotatividade criam uma energia perversa que repercute na família, na sociedade e no sistema médico.
Felizmente, para algumas empresas inovadoras e conscientes, este cenário não faz parte de sua realidade atual.
Os fatores de prazer no trabalho são menos conhecidos e reconhecidos entre pesquisadores. Nossas investigações referentes às pesquisas realizadas sobre a QVT nos
permitiram determinar vários deles: (1) as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento; (2) a utilidade social do trabalho; (3) a retidão moral dos processos das
práticas e dos resultados e; (4) a qualidade das relações ( conexões positivas).
Nelson e Simmons (2003) apontam cinco conjuntos de fatores de estresse: (1) as exigências da função; (2) as exigências das relações; (3) as exigências psíquicas, (4) as
políticas organizacionais e, (5) as condições de trabalho. Como o fenômeno do estresse é complexo, esses fatores podem gerar, ao mesmo tempo, o “eutresse” (estresse
positivo) e “sofrimento” (estresse negativo). As conseqüências para o individuo são moderadas por diferenças individuais, como o caráter otimista da pessoa, seu
sentimento de eficácia pessoal, seu estilo de atribuições (locus of control), a confiança em si mesmo e seu sentimento de coerência. O estado psicológico resultante tem
efeitos sobre a saúde, o desempenho e a vida privada, com melhores resultados se a pessoa sentir prazer com seu trabalho. No caso de sofrimento, as pessoas mobilizam
seus sistemas de defesa para compensar a aflição, a fim de manter, apesar de tudo, a performance no trabalho e a qualidade de vida.
Os programas de QVT canalizam seus esforços para alcançar os seguintes resultados:
 aumentar os níveis de SATISFAÇÃO E SAÚDE do colaborador/ consumidor/ comunidade. (Força de trabalho mais saudável).
 melhorar o CLIMA ORGANIZACIONAL (ambientes – relações e ações saudáveis).
 afetar beneficamente no processo de FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO humano, agregando competências (capacidade e atributos).
 influenciar na diminuição da PRESSÃO NO TRABALHO e do DISTRESSE individual e organizacional (MENOR ABSENTEÍSMO/ROTATIVIDADE; MENOR NÚMERO
DE ACIDENTES).
 melhorar a capacidade de DESEMPENHO das atividades do dia-a-dia. (MAIOR PRODUTIVIDADE).
CONCLUSÕES
Atualmente o mundo está exigindo constantemente novas e complexas interações em termos de excelência em relação à produtividade e a qualidade dos serviços
prestados, estamos tendo que invariavelmente nos adequar a estes estímulos, e nosso aprendizado e saúde são de alguma maneira afetada. Afina de contas, se sentir mal
no tempo e no espaço não é mais privilégio de nenhum astronauta (Carmelo, 2001). O psiquiatra Gustav Jung dizia que se as coisas vão mal no mundo, algo deve estar
mal comigo. Assim seria sensato, em primeiro lugar, ficar bem. Viver uma vida vibrante e feliz, na qual se utiliza o máximo que possui, com enorme prazer é um objetivo
de vida. É o que dá qualidade à vida.
Sabemos que a performance financeira de uma Organização resulta de uma série de variáveis, dentre elas a qualidade do conselho de administração, as decisões
tomadas pelos gestores, o contexto econômico e político, a competência das pessoas e da tecnologia, etc. No entanto, é possível levantar a hipótese de que as pessoas que
trabalham num ambiente de qualidade apresentam menos problemas de saúde mental ou física, são geralmente assíduas no trabalho e engajadas no que fazem. São
também encorajadas a assumir responsabilidades no exercício de sua função, a se aperfeiçoar por conta própria para melhor executar seu trabalho e a demonstrar
criatividade quando enfrentam situações inusitadas, criando valor em tudo que fazem.
Algumas implicações para uma gestão do trabalho salutar nas organizações podem ser destacadas dos nossos trabalhos sobre a QVT. Com o objetivo de prevenir o
surgimento de sintomas de sofrimento psicológico, os gestores deveriam enfatizar ações de: dar orientações claras a seu pessoal, assim como objetivos estimulantes e
coerentes com a estratégia da organização; valorizar e reconhecer os resultados alcançados pelas pessoas; reconhecer a competência de seu pessoal; ajustar a carga de
trabalho à capacidade e aos recursos de cada um; dar suporte concreto à equipe.
Alvitramos, neste contexto, avançar em estudos e pesquisas na Atenção Primária e os programas de QVT e suas conseqüências na saúde do trabalhador e o seu
desempenho na organização com ênfase na realidade brasileira para efetivação de políticas públicas exeqüíveis.
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Resumo:Atualmente vivenciamos um fenômeno em nosso país que remonta aos tempos da aristocracia monárquica, e simultaneamente discutimos qual é o seu papel jurídico e a extensão de
seu impacto em nossa sociedade. A este fenômeno denominamos de “Judicialização.” Sendo assim esta pratica hoje tão comum em nosso país vem trazendo um enorme prejuízo à
sociedade, tendo como contra partida o crescente enriquecimento da classe jurídica e monopólios devido aos inúmeros conflitos e interesse gerados diante das necessidades que se fazem
presentes no momento atual. Como solução preventiva bastaria apenas se promover o acompanhamento das medidas legislativas associada a sua orientação.
Palavras chaves: Judicialização, Direito Social em Saúde, SUS, Constituição 1998,
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INTRODUÇÃO
Partindo-se do princípio já cristalizado com relação ao enunciado de que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, garantia constitucional evidente por
meio da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Constituição de 1998), constatamos que milhares de pessoas estão cada vez mais recorrendo à Justiça
quando necessitam de um medicamento ou procedimento que não conseguem adquirir no Sistema Único de Saúde - SUS.
Para entender e definir o que seja a Judicialização partimos do princípio que o vocábulo passou a ser utilizado rotineiramente para indicar um tipo de fenômeno
relacionado ao surgimento e/ou crescimento de demandas judiciais quer seja individuais, coletivas e/ou difusas. Seu propósito é o de garantir e gerar direitos expressos por
meio de leis nacionais incorporando direitos sociais como o que acontece com o direito à saúde, que até a alguns anos atrás não era motivo de discussão no âmbito
judicial.
Mais recentemente, passamos a assistir a chamada judicialização da saúde, cujo inicio, para ser preciso, começou a acontecer a cerca de 20 anos em função dos
medicamentos anti-retrovirais. Foi a partir deste momento que este hábito se consolidou e se fortaleceu principalmente nos cinco últimos anos, tornando-se atualmente
grave situação problemática e tema acalorado de discussão.
Se levarmos em consideração as informações já prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro – 2009 (SESDEC-RJ), a mesma nos informa
que cerca de mil novos mandados são expedidos mensalmente referentes exclusivamente a pedidos de fornecimento de medicamentos.
Já com relação a Minas Gerais podemos dizer, conforme se pronunciou, no segundo semestre de 2009, o vice-presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM),
Ângelo Roncalli, ao dizer que o fenômeno denominado de judicialização vem seriamente dificultando ainda mais a situação das prefeituras mineiras, que, além de serem
atualmente responsáveis pela manutenção da atenção básica à saúde, passaram também a assumir os atendimentos de média e alta complexidade.
Também a desembargadora Vanessa Verdolin (2009), em Audiência Pública,, em função desta situação elucidou que, conforme balanço efetuado relativo à atuação da
nossa Justiça, ao longo dos últimos anos, pode-se comprovar a existência de dois fatos de extrema importância que envolvem diretamente a judicialização.
Segundo a desembargadora, inicialmente por desconhecimento por parte da população brasileira relativo aos seus direitos que envolve a saúde, poucos pedidos via
mandados judiciais eram encaminhados à Justiça, que por sua vez apoiados em decisões judiciais obrigatoriamente eram atendidos mesmo quando não refletiam a
realidade.
Já num segundo momento, estas ações judiciais começaram a aumentar e passaram a ser deferidas de forma integral e absoluta causando atualmente um grande
acúmulo de processos a serem expedidos periodicamente. Em decorrência desta situação as ações contra o Estado se multiplicaram rapidamente isto apenas num espaço
de seis anos.
Assim, judicialização em nosso país começa a promover um enorme prejuízo à sociedade brasileira e o enriquecimento proposital da classe jurídica em face de
conflitos infindáveis que poderiam ser resolvidos de outra forma, porém o que se constata é que o monopólio relativo ao mercado de trabalho de juristas provoca de forma
irreversível o empobrecimento da nossa sociedade em decorrência da ganância predominante, interesses comerciais principalmente pela falta de escrúpulo ora
dominante, pois se sabe na integra que Fórum não produz riqueza, mas a indústria e comércio, principalmente quando voltados a medicamentos, sim.
JUSTIFICATIVA
Nesse sentido a “ Judicialiação” passou como função desempenhada pelos tribunais a ser dotada sob a ótica e dimensão política, Santos et ali (1996. p. 56-58) onde o
mesmo se pronuncia a dizer que o Poder Judiciário nas sociedades contemporâneas contribui (ou deve contribuir) para a manutenção do sistema político e promover o
controle social.
Isto porque, conforme refere LEAL (2007. p. 18), o modelo de Estado federado republicano que fora instituído, por ser marcado por caráter extremamente centralizador,
radicalizou o princípio da separação dos Poderes, transformando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário em espécies de ilhas incomunicáveis com a sociedade civil e
dotados de feições, para usar a mesma expressão do autor, tecno-burocráticas. Todavia, na atualidade latino-americana, é possível que se esteja assistindo à quebra de um
paradigma, visto que, após passar por governos populistas e grandes períodos de regimes autoritários e aparentemente consolidada a democracia na maioria dos países
que compõem a presente análise, são percebidas significativas mudanças na relação entre stakeholdes sociedade, Estado e Poder Judiciário.
Torna-se importante também levar em consideração como exemplo o fenômeno relacionado com o custo de medicamentações especialmente ligado às drogas
oncológicas cuja polêmica tem gerado e promovido inúmeras discussões em todas as partes do mundo.
Desta maneira chegou-se recentemente conforme já se pronunciaram relevantes autoridades de saúde no país de que os recursos ora destinados ao cumprimento de
decisões judiciais que os mesmos poderiam ser empregados na construção de novos hospitais classificados como sendo de porte médio absorvendo cada um deles
aproximadamente 299 leitos com finalidade de promover atendimento aos casos menos graves, com isso beneficiando expressivamente um grande numero de pessoas.
Outro agravante a ser destacada e que justifica esse trabalho é a que se refere ao reajuste de preços de medicamentos. Sobre este fato pode-se dizer que, devido a nossa
produção industrial ser eminentemente dolarizada, a preocupação passou a se voltar em função dos resultados que passamos a colher na atualidade em virtude dos
reflexos gerados pela recente crise americana cuja repercussão sob os componentes farmacêuticos causam preocupação e desconforto devido a inevitável necessidade de
se aumentar os preços dos medicamentos.
Para tal fim, como proposta inicial como forma de resolver dificuldades torna-se prioridade começarmos a entender, disciplinar e padronizar procedimentos
relacionados ao campo operacional através da criação de instrumentos voltados a promover a constante atualização de dados e informações principalmente sobre a
existente demanda judicial individual, quem são seus promovedores, laboratórios e fornecedores que permita o fácil acesso e compartilhar da mesma junto aos demais
setores envolvidos e responsáveis pela garantia do direito pleno a assistência farmacêutica em todos os seus aspectos e envolvimento.
Não há dúvida sobre a evolução do debate acadêmico brasileiro em torno da expansão do poder judicial. Contudo, estamos distantes de uma análise precisa do
funcionamento desse poder no Brasil. Provavelmente, o fato de a democracia brasileira ser uma realidade recente tenha um grande peso, pois, como foi possível perceber,
não há como se falar em política judiciária fora de regimes abertos. Contudo, tomando como base o STF podemos dizer que, apesar dos avanços, temos muito por fazer.
No caso do STF, o aprofundamento dos mecanismos causadores do processo de expansão e a maior diversidade em suas abordagens proporcionariam uma grande
contribuição para o entendimento do processo de judicialização no Brasil.
Deverá também serem providas de linguagem fácil capaz de promover novos estímulos para que haja o concretizar de ações inovadoras totalmente absorvidas e
entendidas por todos os agentes detentores de formações especificas relacionadas aos diversos campos e conhecimentos ora existentes relacionados à saúde.
Portanto, é prioridade analisar, atualizar e sistematizar todas as informações que forem disponíveis como também se saber como se manifesta o fluxo dessas ações.
Principalmente, relacionadas ao sistema de justiça e saúde objetivando concretizar novas propostas que envolvam pleno monitoramento e analise sistemática cujo âmago
deverá visar e favorecer o concretizar em nome do direito, avaliação, planejamento a curto e médio prazo de ações desenvolvidas pelo setor de saúde.
Assim se faz necessário a interface com o nosso sistema judicial composto em seu contexto pelo poder judiciário, ministérios públicos, defensorias públicas,
procuradores dos estados, municípios e estados brasileiros voltados a promoverem a rápida redução de custos, prevenção de demandas que não condizem em seu
conteúdo com a realidade assegurando, acima de tudo, a ampliação e melhoria de praticas coerentes focadas num novo cenário de saúde pertinente a assistência
farmacêutica como um novo modelo a ser adotado e praticada em todo o nosso país.
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OBJETIVO
Na atualidade podemos constatar que as demandas judiciais, principalmente aquelas movidas em relação saúde no Brasil, passaram a prejudicar sensivelmente o
exercício da cidadania como também passaram a ser foco de abusos e corrupções.
Objetiva-se portanto, demonstrar a urgência de se repensar esse processo como forma de coibir o costumeiro predomínio do individualismo associado a uma cultura
estimuladora de paternalismo exagerado, cuja principal razão é o de facilitar a concretização de fraudes envolvendo advogados, médicos e laboratórios, via se promover
e forçar a efetivação de uma política concessiva de liminares e mandados favorecendo produtos novos e caros enquanto que alternativas simples e baratas poderiam ser
aplicadas para o mesmo fim principalmente em relação à saúde.
MÉTODOS
Utilizo-se como método para desenvolver esse trabalho diversas pesquisas e estudos sobre o tema Judicialização em saúde ao mesmo tempo em que varias dados e
informações foram capturados tendo como fonte de referência instituições serias e comprometidas com esse tema tanto em relação ao nosso estado como algumas outras
existentes em nosso país que atualmente estão também preocupados com esta situação e analise desse tema.
RESULTADOS
Como resultados obtidos podemos enunciar que em primeiro lugar a maioria dos municípios passaram a gastar de 15% entre 2008 a 2009, do orçamento determinados
para a saúde, chegando a atingirem o patamar que varia de 22% até 28%, sendo que a emenda à Constituição Federal nº 29 determina que haja a garantia mínima de
15% do orçamento para os municípios como forma de investimento em saúde, cabendo aos Estados a cota mínima de 12% para os Estados como obrigação também de
investimento na área de saúde. Infelizmente esta emenda que deveria estar regulamentada desde 2005 não ocorreu, o que facilitou o abrir de brechas a interpretações com
relação ao que se poderia ou não ser considerado como investimento em saúde. Enfim, os Municípios são e continuarão a serem os mais penalizados com esta obrigação,
ora já quase fora de controle.
Declarou-se que atualmente no Brasil conforme dados apurados junto a Comissão de Saúde da ALMG em maio de 2009, que existem atualmente cerca de 60 milhões
de processos na Justiça, sendo que muitos deles poderiam ser resolvidos administrativamente.
Concluiu-se ainda que o acesso a tratamentos considerados de ponta ainda continua a ser privilégio daqueles que podem pagar pelos mesmos. E mais ainda disse que
infelizmente muitos hospitais que eram conveniados decididamente desistiram de receber a “irrisória” quantia de R$ 2,50 por uma consulta ou R$ 1,80 por um exame
porque não vale a pena para atender os menos favorecidos, ou melhor, os considerados mais pobres em decorrência do alto custo que os serviços médicos hospitalares
passaram a incorporar e ter significativa expressão na atualidade.
Para se ter uma idéia desta situação demonstramos como exemplo dado pelo banco eletrônico de dados denominado Sistema de Pesquisa em Direito Sanitário (SPDISA)
desenvolvido pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP – MG. SPDISA), que por sua vez tinha em seu pode, entre o período de 2000 à 2007, cerca de 4.215
decisões publicadas no sítio oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
Já de acordo com informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES-MG, referente ao ano de 2007, cerca de 30% do seu orçamento foi
destinado a promover o custeio de medicamentos em nosso estado objetivando promover o cumprimento de decisões relativas a mandados judiciais.
Portanto, conforme já se pronunciou Geraldo Adão Santos, do Conselho Nacional de Saúde (CNS/COBAP) torna-se prioridade que o SUS consiga avançar reformulando
sua estrutura com o objetivo de evitar que ações judiciais não venham a favorecer indivíduos em detrimento da coletividade, enquanto que o representante do Conselho
Estadual de Saúde, destacou a importância quando a se promover o controle social do SUS, por meio de mobilização da nossa sociedade ao mesmo tempo buscando
alertá-la e conscientizá-la a respeito deste problema e para que a mesma possa estar atenta aos interesses das indústrias farmacêuticas buscando viabilizar mecanismos que
possam obstruir e eliminar toda e qualquer maneira de manipulação em proveito próprio.
Outro fato relevante sobre judicialização foram os dados divulgados pela SES/MG na Audiência Pública de Saúde (2009) referente a elevação das despesas efetuadas
pelo Estado com relação a este item que segundo esta instituição aconteceu a seguinte alteração: de R$ 164 mil em 2002 passou para cerca de R$ 43 milhões em 2008,
correspondendo a um acréscimo de 262 vezes o valor apurado em 2002 somente para atender ações judiciais relacionadas à saúde.O que se pode apurar através de
estudos e levantamento de dados é que somente em 2008 a indústria farmacêutica no Brasil faturou quase R$ 30 bilhões de reais, investindo desse montante financeiro
uma quantia significativa em publicidade do que propriamente em pesquisas.
E mais, apurou-se que nos três últimos anos o aumento de custos referente a judicialização atingiu o marco de quase 2.000%, sendo que em relação a estes valores os
gastos efetuados pelos estados não foram agregados.
Já em 2007 o estado de São Paulo desembolsou cerca de R$ 25 milhões em media por mês somente para atender demandas judiciais acarretando no período quase que
R$ 300 milhões de reais. No Rio Grande do Sul o desembolso girou em torno mensal de aproximadamente R$ 6,5 milhões.
Em Minas Gerais a média mensal foi de aproximadamente em media de 3,33 milhões acarretando um total de aproximadamente R$ 40 milhões.
Segundo informações ainda do MS cerca de 60% dos pacientes providos de mandados judiciais impetrados contra os estados poderiam perfeitamente serem atendidos e
tratados com medicamentação similares já disponibilizadas pelo SUS enquanto que 40% se referem a fornecimento de medicamentos de ultima geração, onde muitos
deles ainda não foram aprovados pela ANVISA.
Já segundo fontes do governo, cerca de 60% dos pacientes que entram com processos judiciais referentes à solicitação de fornecimento de medicamentos contra os
estados na poderiam se beneficiar e terem continuidade a seus tratamentos com extrema facilidade por meio de medicamentação similar atualmente existente e
disponibilizados pelo SUS.
Como se sabe em relação à atual globalização da economia, 80% dos componentes atualmente empregados pela indústria farmacêutica são importados, ou melhor,
dolarizados, pois os fornecedores são as multinacionais atualmente com restrições de credito no exterior fator esse causador de impacto realmente bastante significante e
considerável.
Porém o excesso referente às demandas judiciais prejudica substancialmente o exercício da cidadania favorecendo o predomínio do individualismo aliada a uma
cultura considerada como sendo estimuladora ao paternalismo exagerado, além de facilitação na possibilidade de se concretizar fraudes envolvendo advogados, médicos
e laboratórios com vistas a forçar a efetivação de uma política concessiva de liminares e mandados favorecendo produtos novos e caros enquanto se pode ter alternativas
simples e baratas que podem ser aplicadas par o mesmo fim principalmente em relação à saúde.
O propósito também devera ser calçado na condição de se facilitar a elaboração de novas políticas públicas de maneira a viabilizar também a ampliação de acesso fácil
a medicamentos porem de forma a garantir e resguardar a gestão pública sob todos os aspectos.
CONCLUSÕES
Atualmente existe uma “indústria” da judicialização que vem onerando constantemente os cofres públicos por meio da produção maciça de casos considerados absurdos,
cujas ações envolvem não só donos de empresas como também gerentes de bancos, que poderiam com certeza arcarem com o tratamento criando assim uma situação de
desconforto a aqueles que visam praticar saúde coerente em nosso país.
No Brasil, existem direitos políticos formalmente reconhecidos pela Constituição; contudo, a história do Brasil está repleta de desrespeitos à lei. Nos primeiros anos da
República Velha era possível constatar vários exemplos de desrespeito aos direitos políticos encabeçados pelo próprio poder Executivo. Portanto, muitas vezes a existência
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de direitos formalmente estabelecidos não significa sua aplicação pelas autoridades competentes. Entretanto, desde a reforma constitucional de 1988, pode-se detectar um
nível aceitável de obediência à lei por parte da alta hierarquia governamental, pelo menos no que diz respeito aos direitos individuais.
Diante desta situação torna-se prioridade promover com a máxima urgência um amplo debate sobre este assunto, por sinal uma questão bastante delicada e
extremamente abstrusa.
Já em relação a Audiência Pública – Debate: Processos judiciais realizada na Assembléia Legislativa de Minas Gerais1 (ALMG) no dia 15 de maio de 2009 , chegou-se a
conclusão de que a judicialização ora praticada em nosso país com certeza haverá de consolidar inúmeros problemas para a nossa população, pois isto já vem ocorrendo
há muito tempo devido ao fato de se promover indiscriminadamente oferta fácil, sem se levar em conta a importância custos, quando se trata de medicamentos
considerados excepcionais, de alto custo, prescritos pela classe médica mesmo quando não estando liberados pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assistimos atualmente a judicialização ora executada no estado brasileiro como sendo um fenômeno absurdo que ao ser colocado diante do contexto mundial atual
torna-se inconcebível, pois uma nação não pode ser consumida ou representada por infindáveis situações de litígios.
Mesmo apesar do quadro nos parecer desfavorável, podemos considerar que a participação do judiciário é extremamente positiva, uma vez que tem a propriedade de
reduzir as violações de direito do cidadão quando praticada pelo Estado.
Diante dos fatos e dados apresentados pode-se concluir que a judicialização da forma como vem sendo praticada e se desenvolvendo em nosso país necessita ser o
mais rapidamente possível revista em todo o seu contexto, pois não podemos mais perder tempo apenas gerindo conflitos e interesses diversificados em vez de se pensar
em criar mecanismos que possam gerar trabalho produtivo e rentável a favor de toda a nossa sociedade.
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Resumo: A área da saúde pública, pelas suas especificidades, apresenta grandes desafios em termos de gestão e, em se tratando das estratégias de comunicação baseadas em recursos de
tecnologia da informação, a situação não se mostra diferente. Entretanto, as opções de recursos e ferramentas tecnológicos têm crescido em número, relevância e facilidade de aplicação e uso.
Esse artigo discute, a partir de uma revisão bibliográfica, os benefícios e limites uso do conceito wiki para promover a doação de órgãos no país. Sugere-se a realização de pesquisas empíricas
para obter informações mais acuradas sobre as vantagens da aplicação do wiki.
Palavras-chave: wiki, tecnologia da informação, comunicação, saúde pública.

1. Introdução
Considerando a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de aproximadamente 120 milhões de jovens e adultos no Brasil (IBGE, 2010), há uma grande
potencialidade de diminuir a espera por tratamento apenas incentivando o aumento do número de doações de órgãos, por meio da utilização de estratégias de
comunicação adequadas para informar e sensibilizar a população. Considerando ainda, que 67,9 milhões de brasileiros têm contato freqüente com a internet em pelo
menos um lugar (em sua residência, trabalho, escola, lan houses, bibliotecas, etc.), segundo dados do IBGE, 2010, as ferramentas digitais tornam-se uma alternativa
bastante viável como base dessas estratégias de comunicação.
As estratégias de comunicação baseadas em ferramentas e mídias digitais têm sido amplamente utilizadas pelos inúmeros benefícios que apresentam, como, baixo custo
de produção e veiculação (quando comparada a outras mídias mais tradicionais), flexibilidade, abrangência, entre outros. Importante observar a relevância das redes
sociais, blogs, bate-papos, fóruns, wikis e outras ferramentas eletrônicas de relacionamento e colaboração neste cenário. De acordo com Pavarin (2010), as chamadas
‘comunidades’ alcançam hoje 86,3% da população com acesso a internet (dados do Ibope). O autor destaca que 31,7 milhões de brasileiros navegaram por sites do
gênero, em fevereiro deste ano.
Nesse contexto, abre-se espaço para a construção colaborativa de conhecimento e para o uso das ‘comunidades’ digitais, especificamente do conceito wiki, no sentido
de despertar a atenção e o interesse das pessoas para a doação de órgãos, promover essas novas idéias e incentivar a adoção de novos comportamentos. Assim, o objetivo
desse estudo é identificar, a partir da literatura da área, os potenciais benefícios e limites do uso do conceito wiki no incentivo à doação de órgãos no Brasil.
Para elaborar este artigo, foi realizada uma revisão bibliográfica em livros, artigos, dissertações e teses relacionadas aos assuntos aqui abordados, caracterizando uma
coleta de informações em dados secundários.
2. A comunicação na área da saúde e o uso de tecnologia da informação
A despeito das facilidades comunicacionais oferecidas pelas mídias eletrônicas, transmitir informação adequadamente continua sendo um desafio e “transmitir a
informação é algo vital para a gestão da saúde” (PORTO; PONTE, 2003, p. 735), da mesma forma que a compreensão da informação transmitida. O entendimento de
determinada mensagem pelos vários públicos a quem esta se destina é o que garantirá o alcance dos resultados desejados. Porto; Ponte (2003) afirmam que, na busca de
tais resultados, o Ministério da Saúde e diversos outros órgãos governamentais e não governamentais ligados à essa área, têm utilizado meios cada vez mais sofisticados de
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comunicação para a criação, produção e veiculação da informação, entre eles os meios digitais. Esses aspectos apresentam-se como importantes direcionadores
organizacionais, interferindo nas escolhas das ferramentas e processos de TI utilizados para a disseminação de informação nas campanhas de saúde pública.
A complexidade característica à informação resulta, primordialmente, das questões de cunho subjetivo ligadas ao entendimento que cada indivíduo tem do ambiente
que o cerca. Em função disso, “a informação em si mesma pode ser percebida como algo que não precisa ser necessariamente concreto e manipulável”, podendo ser
comparada a elementos contidos nas conversas entre familiares e amigos, em palestras, em músicas, nas páginas de livros e revistas, na internet, ou a quase tudo o que
possa ser qualificado como meio de transmissão de um significado (PINHEIRO, 2009, p. 67).
A transmissão de significados, quando se trata da saúde humana, representa um duplo desafio, pois se soma à subjetividade da informação, a complexidade inerente à
área de saúde, que, por sua vez, carrega consigo questões limítrofes do ser humano (PORTO, PONTE, 2003). Por isso, as estratégias de comunicação utilizadas para a
promoção da saúde são especialmente delicadas, já que estarão em debate questões como cidadania, miséria e riqueza, moral e ética, higiene, entre outras. Devido a estes
fatores, as características individuais devem determinar as escolhas e decisões de uso de TI, de forma direta e intensa. Afinal, o indivíduo é o fim em si das campanhas de
comunicação em saúde pública, e todas as decisões devem ocorrer para aproximar esse indivíduo da informação que se pretende disseminar.
A revolução da informação, com suas tecnologias, estabelece um novo padrão de contribuições. Esta revolução está relacionada com as questões centrais da educação,
na aquisição, organização e transmissão de informações, bem como na simulação de processos que representam o conhecimento e na utilização de instrumentos como
correio eletrônico e trabalho em grupo, para mediar as relações entre... (ALBERTIN, 2010, p. 165).
...indivíduos e seus principais grupos de referência (família, amigos, colegas de escola e trabalho, entre outros) e dos indivíduos entre si.
Em termos de estratégia de comunicação, um dos meios que experimenta maior crescimento em todo o mundo é o baseado no uso da internet, como o comércio
eletrônico, as páginas institucionais e as redes sociais (LAMBIN, 2000). Na perspectiva da construção coletiva e colaborativa de conhecimento, numa época de franco
crescimento das redes sociais, o conceito wiki configura-se uma possibilidade bastante viável como base de uma estratégia de comunicação digital para a área de saúde.
3. O conceito wiki como estratégia de comunicação na área da saúde
Mas antes de pensar nas estratégias de comunicação capazes de promover a doação de órgãos através do uso de wikis, é preciso compreender o que vem a ser
comunicação. Maibach; Holtgrave (1995) definem comunicação para saúde como o uso de técnicas e tecnologia para influenciar (positivamente) os indivíduos, as
populações e as organizações, com o propósito de promover a saúde humana.
Uma estrutura de comunicação baseada em TI, com uso do conceito wiki, é uma das formas mais adequadas para monitorar tais aspectos em tempo real, além de
possibilitar a necessária interação entre indivíduos.
Wiki é um tipo de programa de computador que permite criar, editar e hiperligar páginas da Internet de forma ágil e colaborativa. Em outras palavras, é uma ferramenta
que permite que pessoas editem, conectem e compartilhem colaborativamente seus documentos eletrônicos em rede. O nome “wiki” foi criado por Ward Cunningham em
2001, para nomear um software denominado WikiWikiWeb, que significa "Web Ágil" na língua Havaiana. O software tinha a idéia de permitir que leitores pudessem
facilmente participar da edição do conteúdo de seus sites, usando apenas um navegador Internet (INUZUKA, 2008, p. 44)
Para outros autores, wiki é um conceito (NAKANISHI et. al., 2009 e MANSUR, CARMO, 2007), uma metodologia (LIU, CHEN, HE, 2008 e PRIMO, RECUERO, 2003) ou
uma ferramenta (HOLTZBLATT, DAMIANOS, WEISS, 2010 e LAINO et. al., 2008). Nesse artigo wiki foi considerado um conceito, por ser uma abordagem que engloba
todas as demais.
O conceito wiki tem como base os princípios de CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) ou Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional. Tais
princípios fazem parte de um novo campo da aprendizagem que estuda como as pessoas podem aprender e grupo com o auxílio do computador (INUZUKA, 2008). O
autor comenta, ainda, que o wiki incentiva os processos sociais-interativos de construção de conhecimento à medida que envolve uma edição colaborativa de conteúdos
para atender um objetivo comum.
O wiki apresenta grande versatilidade, flexibilidade e possibilidade de abrangência, aspectos que o tornam bastante adequado como tecnologia principal de uma
estratégia de comunicação. Contudo, como em qualquer setor de atividade, na área da saúde os recursos (humanos, financeiros, materiais, etc.) são limitados, quando não
escassos. Por isso, altos desempenhos certamente serão sempre esperados de uma estratégia de comunicação nesta área.
Quelch (1980) afirma que uma estratégia de comunicação mal elaborada pode reduzir o sucesso de ações de saúde preventivas ou educativas, particularmente por se
relacionarem à promoção de uma idéia. Para aumentar as chances de sucesso, o autor apresenta um processo de seis etapas para o desenvolvimento de comunicações
efetivas: (1) os objetivos definidos devem estar alinhados à estratégia de marketing geral da organização associada à intervenção; (2) a população precisa ser dividida em
grupos-alvo com base, por exemplo, em suas características demográficas; (3) as necessidades de informação de cada grupo-alvo devem ser identificadas; (4) o mix de
veículos ou mídias mais apropriados para atingir cada grupo-alvo deve ser selecionado; (5) critérios de avaliação que reflitam os objetivos devem ser definidos e; (6) o
programa de comunicação deve ser implementado e avaliado.
Embora os profissionais da área de saúde concordem com os de marketing sobre a necessidade da aplicação do processo apresentado e da definição de objetivos de
comunicação claros, comumente, há discordância quando se trata da escolha do mix de mídia (QUELCH, 1980). Para o autor, muitos profissionais de marketing não
reconhecem o real valor das interações individuais e da comunicação boca-a-boca para modificar comportamentos. Entretanto, esses profissionais geralmente concordam
que, da mesma forma que as mídias de massa são apropriadas para chamar a atenção no curto prazo, os programas baseados em interação são mais efetivos para mudar
comportamentos em longo prazo.
Analogamente, Cassell; Jackson; Cheuvront (1998) afirmam que, no campo da saúde pública, muita atenção tem sido dada ao potencial de utilização das mídias de
massa para modificar atitudes, formar comportamentos e persuadir as pessoas a proteger sua saúde. No entanto, pesquisas indicam que mídias de massa como jornais,
revistas, rádio e televisão não se apresentam como canais convincentes para uma mudança efetiva de comportamento. Como Quelch (1980), Cassell; Jackson; Cheuvront
(1998) também indicam que canais interpessoais têm obtido mais sucesso em influenciar atitudes e promover mudanças comportamentais.
O wiki apresenta-se como um canal interpessoal acessível, inclusivo e democrático por permitir que qualquer pessoa participe da construção de seu conteúdo e por
valorizar o grupo em detrimento do indivíduo (PRIMO, RECUERO, 2003 e INUZUKA, 2008). Isso confere certo nível de compromisso pela informação gerada, ao mesmo
tempo em que possibilita que cada participante desempenhe um papel na construção do conhecimento.
A escolha do wiki como base para uma estratégia de comunicação atende amplamente a etapa (4) do processo de desenvolvimento da comunicação mencionado
anteriormente, pela sua potencialidade de abranger diferentes grupos-alvo e fazê-los interagir entre si. Com essa interação, o wiki pode, além de promover a doação de
órgãos, gerar um amplo debate sobre o tema, desmitificando crenças e idéias pré-concebidas, e incentivar a adoção desse comportamento usuários da plataforma e suas
famílias.
4. Benefícios e limites do uso do wiki
A despeito das potencialidades do wiki, ainda há muitos questionamento acerca dos reais benefícios do seu uso. O produto mais conhecido do conceito wiki, a
Wikipédia, é constantemente criticada e questionada quanto à veracidade e confiabilidade das informações que disponibiliza. Para melhor compreensão dos benefícios e
limites do uso do wiki, recorreu-se às pesquisas já publicadas sobre o tema e os indicativos de seus resultados.
Muito se fala sobre a falta de controle de qualidade top-to-down na Wikipédia. Entretanto, a revista britânica Nature submeteu 50 verbetes da Wikipédia e igual
quantidade da Enciclopédia Britânica à avaliação de especialistas. Os achados foram surpreendentes: a Wikipédia apresentou quatro inconsistências por verbete, contra
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três da Britânica; havia quatro erros graves em cada uma das publicações estudadas; a Wikipédia apresentou 162 omissões ou afirmações enganosas e a Enciclopédia
Britânica 123 (SCHONS, SILVA, MOLOSSI, 2007). Quando se considera que na Wikipédia a maioria dos verbetes é escrito por pessoas sem conhecimento técnico ou
científico sobre os assuntos, e que os verbetes da Enciclopédia Britânica são elaborados por estudiosos da área e cientistas, o argumento da falta de qualidade dos produtos
wiki torna-se uma falácia.
Inuzuka (2008, p. 57 e 58) defende uso do wiki com base nos seguintes benefícios: criticabilidade, onipresença, auditabilidade, unicidade, compartilhamento.
Analogamente, Liu, Chen, He (2008) em sua pesquisa, verificaram que houve impacto positivo na aprendizagem de alunos que utilizaram o wiki. Os estudantes
pesquisados declararam que a metodologia baseada em wiki tornou o curso mais interessante e fez com que eles gostassem mais do mesmo; os auxiliou a identificar seus
pontos fracos na aprendizagem; incentivou-os a fazer o melhor na solução das questões propostas no curso; encorajou-os a persistir nas tarefas, a partir de soluções
postadas pelos colegas e; ajudou-os a relacionar conceitos durante e integrar o conhecimento ao final do curso.
Primo, Recuero (2003) argumentam que todo produto wiki encerra um processo, pois cada artigo pode ser articulado e rearticulado infinitamente. Para eles, esse
processo é fonte de importantes benefícios: compromisso, cooperação e entusiasmo. O compromisso a ser compartilhado, é a busca constante pela disponibilização da
informação mais acurada possível.
Assim, o trabalho grupal procura na cooperação e no cruzamento de dados o aperfeiçoamento progressivo dos verbetes. O processo coletivo pressupõe, pois, o espaço
para o choque de idéias, para a sugestão de novos links, para a revisão conjunta de textos publicados. Ao debruçar-se sobre um mesmo conteúdo, o grupo precisa
negociar diferenças, checar fontes e lapidar conceitos. A preocupação maior se desloca da proteção ao nome do autor para o cuidado com a informação, com o texto da
comunidade (PRIMO, RECUERO, 2003, p. 61).
A TI, e por conseqüência o wiki, possibilita o desenvolvimento de uma memória de atividades executadas e de soluções, pois permite compartilhar informações sobre
projetos realizados, ações executadas, etc., fazendo com que, uma vez vivida, uma experiência não se perca, mas venha a somar conhecimento (VASCONCELOS,
QUEIROZ, 2007). Isso, por sua vez, permite economia de tempo, esforços e recursos financeiros.
Outro aspecto de grande relevância, na avaliação dos benefícios do uso de determinada tecnologia é a possibilidade e facilidade de mensuração de resultados
(ALBERTIN, ALBERTIN, 2009). O wiki permite mensuração de resultados de seu uso de forma integral: no momento do uso, por meio do controle dos acessos,
colaborações e alterações, etc. e; durante sua construção, com a mensuração de sua popularidade, busca, citações, bem como da sua capacidade de geração de debate e
das repercussões que pode causar.
Entretanto, Holtzblatt, Damianos, Weiss (2010), encontraram, em sua pesquisa, alguns fatores que poderiam impedir o uso de wikis como ferramenta de disseminação
de conhecimento. Eles indicaram alguns fatores que influenciam mais diretamente uma postura pouco aberta ao compartilhamento de informações, em certas
circunstâncias: a percepção de compartilhar a informação como um custo ou esforço extra; a natureza da informação (e o poder advindo de sua detenção); o desejo de
compartilhar apenas conteúdos que estiverem finalizados; pouca adaptação à abertura do ambiente de compartilhamento; a falta de regras claras de funcionamento e;
gerenciamento ineficaz dos processos. Os mesmos autores destacaram os aspectos culturais como fator decisivo para o sucesso ou fracasso de uma ferramenta wiki.
Nessa mesma direção Inuzuka (2008) argumenta que junto com os benefícios, diversos desafios precisam ser enfrentados para que o uso de wiki seja bem sucedido.
Entre eles, o autor destaca: dificuldades em lidar com licenças; falta de cultura colaborativa; dificuldades técnicas.
5. Considerações finais
Apesar do aumento das doações de órgãos no país, e da crescente adesão da população a essa atitude, o tema ainda permanece mais restrito à área das ciências
biomédicas e às políticas públicas. Há muito por realizar na promoção da doação de órgãos e a tecnologia da informação poderá ter papel fundamental na divulgação,
debate e adoção dessas idéias. Especificamente, o uso do conceito wiki apresenta perspectivas bastante animadoras, pois se trata de uma ferramenta inclusiva, abrangente,
flexível, versátil e de baixo custo, quando comparada a meios tradicionais de promoção (televisão, rádio, jornais, revistas, etc.).
Além disso, o wiki permite que a informação seja gerada pelos próprios indivíduos envolvidos e que estes construam conhecimento coletiva e colaborativamente. O
melhor efeito disso é a ‘cumplicidade’ que o participante desenvolve com o conteúdo, possibilitando que se torne um ‘defensor da causa’. Dessa forma, as pessoas que
não fossem participantes ativas da construção do wiki, estariam cercadas de potencias participantes e incentivadores da doação de órgãos. O wiki possibilitaria, assim, a
adoção do comportamento a partir do contato dos participantes com diferentes pessoas, culturas e visões de mundo.
É importante considerar os limites do conceito para que o planejamento do uso seja realizado de forma adequada, inclusive prevendo possíveis falhas. As questões
culturais (incluindo diferenças de escolaridade e facilidade de manuseio de TI entre os usuários), a adoção de regras claras e universais de funcionamento e as dificuldades
técnicas apresentam-se como potenciais entraves ao sucesso do uso do wiki no incentivo à doação de órgãos. Além disso, é imprescindível lembrar que, apesar de sua
intensa popularização, há concentração de acesso à internet em algumas regiões do Brasil (sudeste, sul e centro-oeste), o que restringe a abrangência da ferramenta.
Outra questão que merece destaque é a necessidade de um planejamento prévio para a divulgação do wiki em si, pois, inicialmente, é preciso comunicar a existência
da ferramenta e incentivar sua busca, uso e participação.
Em função de o wiki configurar-se como uma tecnologia relativamente recente, muito precisa ser pesquisado e comprovado sobre os benefícios e limites do seu uso, nos
mais diversos setores da atividade humana. Sugere-se como possibilidade de continuação desse estudo, a comprovação empírica dos achados aqui apresentados, levando
também em consideração as singularidades da comunicação na área da saúde pública. Nota-se, ainda, que a produção de conhecimento sobre a gestão da comunicação
e o uso de TI na área saúde tem ficado mais restrita aos pesquisadores das áreas biomédicas. O número de pesquisas produzidas por estudiosos da administração ainda é
relativamente pequeno, o que representa uma oportunidade de obter relevância nos estudos realizados nessas áreas.
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Resumo. O desenvolvimento das Organizações Sociais a partir dos anos 90 estabeleceu uma nova forma de relação entre o publico e o privado no Brasil. Os indicadores hospitalares permitem
avaliar as condições de saúde de uma comunidade, além de servir de parâmetro decisório para os gestores. Analisamos os indicadores hospitalares no período de 2006 a 2009 comparando
hospitais sob gestão das O.S.com os hospitais sob gestão direta do estado. Os resultados evidenciaram médias de desempenho mais expressivas na gestão indireta havendo a necessidade de
implementar programas de qualidade e melhorias na gestão hospitalar permitindo melhorar as condições de saúde da população.
Palavras chaves: gestão; indicadores; administração; qualidade; gerencialismo.

INTRODUÇÃO: O Plano de Reforma do Aparelho de Estado levado a efeito pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) a partir do ano de 1995,
viria a se configurar como uma orientação aos compromissos oriundos da reunião patrocinada pelo BID, FMI e Banco Mundial em 1992, cognominado como Consenso
de Washington.
As diretrizes propostas por tais organismos financeiros partiram do pressuposto de que bastava retirar o Estado do contexto econômico para que o desenvolvimento se
processasse naturalmente. Posteriormente, novos estudos evidenciaram que os pressupostos do Consenso de Washington revelavam um posicionamento ideológico
particular e uma visão de economia muito simplista, distanciada de uma atenção aos assuntos sociais, à educação e à saúde. Por conseguinte isto promoveria significativos
efeitos adversos na distribuição de renda e com desestabilização social em países em desenvolvimento como Brasil e Argentina.
Entretanto, as forças política hegemônicas no Brasil viriam a promover medidas que privilegiariam o capital financeiro internacional, contrapondo-se a um modelo
ideológico mais distributivo, convivendo, contudo, com um aumento populacional e sua conseqüente longevidade bem como com dificuldades relacionadas à
previdência social dentre outros aspectos de ordem econômica. Contudo, era necessário repensar a administração pública, adequando-se à abrangência das atividades do
Estado e as demandas da sociedade, mas, obviamente respeitando os interesses do mercado. Assim, desenvolveu-se o estímulo à iniciativa privada, a redução das despesas
públicas com a educação e a saúde, e a redução de um Estado já mínimo, cercado de corrupção e ineficiência gerencial.
A Constituição Federal de 1988 ao estabelecer um manto de Estado Providência, de Bem Estar Social, fruto que era das contradições políticas e embates da época e a
Emenda Constitucional no 19/98 viria a propiciar a conformação desejada para os condutores do neoliberalismo brasileiro com o incremento do terceiro setor. Esta nova
corrente administrativa, o gerencialismo, tentada sem sucesso desde a segunda metade da década de 60, propugnava que no modelo anterior existia um Estado falido,
ineficiente na prestação dos serviços sociais, bem como estava imerso em um perfil de burocratismo e corrupção presente no seio da administração estatal1. Esta reforma
pautada no fomento ao terceiro setor, denominada de publicização, instituía a partir de então o desenvolvimento das organizações sociais, com a flexibilização das
relações de trabalho e a terceirização dos serviços, promovendo um novo ordenamento nas relações entre Estado e sociedade estabelecendo uma espécie de parceria com
o setor público. O Estado convivia com um aumento da expectativa de vida, com a prevalência de doenças degenerativas que acarretava impacto substancial nas
políticas públicas, sobretudo a previdência e a saúde. No setor saúde o gerencialismo apoderou-se dos indicadores hospitalares de produção como elemento estratégico
da gestão de custos e dos indicadores de qualidade como fundamento para monitorar a saúde, melhorando também os seus padrões de qualidade. Os contratos de gestão2
firmados entre a iniciativa pública e as organizações sociais pactuando metas e indicadores viriam a estabelecer diretrizes que permitiriam pontuar a capacidade
administrativa3, evidenciando o cumprimento de objetivo de programas além de permitir a tomada de decisão pelos gestores.
Entretanto, apesar dos contratos de gestão existentes, sobretudo entre as O.S. e o Estado, faz-se necessário ampliar o debate sobre tão rico tema, a guisa de informações
e dados que possam proporcionar uma visão crítica desse momento da administração pública. Neste estudo, buscaremos identificar elementos que se coadunem com um
projeto garantidor de direitos e conquistas sociais tendo como referencial os indicadores hospitalares de produção, qualidade e de gestão hospitalar analisando-os à luz
dos modelos de gestão vigentes no âmbito do Estado da Bahia, que espelhem o padrão de saúde de uma dada comunidade ou população.
REFERENCIAL TEÓRICO
Da Conformação Ideológica e do Ordenamento Jurídico das O.S.
O terceiro setor ao apresentar-se conceitualmente de forma imprecisa vem a ser aquelas empresas que não são de todo nem estatais nem privadas, porém atuando na
esfera pública social sem um fim lucrativo e mercantil “com autonomia e administração própria” 4.
Vários autores defendem a tese de seu aparecimento como uma alternativa ao capitalismo no século XIX, prosperando no Brasil nas décadas de 70 a 80 em pleno
processo de redemocratização política, dispondo estas organizações de financiamento externo e com aspectos contestadores à hegemonia política da época.
O processo de modernização do Estado e de sua administração pública a partir da década de 90 acarretou mudanças importantes no ordenamento jurídico assim como
impactos substanciais na economia face à transferência de ações e funções antes exclusivas do setor público para o setor privado. A implantação do Plano Diretor de
Reforma do Aparelho de Estado em 1995 incorporou os conceitos da nova administração ou gerencialismo vigentes na Europa e América do Norte, pautados em
pressupostos de produtividade, melhoria e qualidade dos serviços. Neste Plano as parcerias ou articulações com o Estado, com a busca do autofinanciamento, pautou-se
na incorporação de uma visão gerencial e empresarial5. Sob esta lógica, as reformas gerenciais, tomando por premissa uma maior eficiência e qualidade dos serviços
prestados à sociedade, implicam num Estado mínimo, de cunho neoliberal, essencialmente regulador e promotor dos serviços sociais básicos e econômicos estratégicos
sem a necessidade de que sejam realizados pelo aparato estatal6. Estes serviços sociais viriam desta feita a ser transferidos para as Organizações Sociais.
A Lei 9637/98 que trata das O.S. preconiza a existência de um Contrato de Gestão garantindo, pois as fontes de financiamento, multas e penalidades para as partes.
Contudo, no tocante ao controle social a mesma lei se apresenta de forma inconclusa não estabelecendo qual seja o órgão fiscalizador, além das atribuições
constitucionais do Tribunal de Contas da União que versa sobre a impessoalidade, economicidade, legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e o princípio da
isonomia contratual. Diversos autores, entretanto, ao referir-se sobre os contratos de gestão apontam inconstitucionalidades como ausência de licitação para escolha da
empresa vencedora e/ou oportunidades do Estado em fugir dos rigores dos processos licitatórios, conseqüentemente para usufruto da gestão dos serviços públicos 7,8 além
do controle social pelo Ministério Público 9.

QUALIHOSP 2011 » 80

PAPERS

As Organizações Sociais, o Setor Saúde e os Indicadores Hospitalares.
A América Latina, aderiu tardiamente ao gerencialismo embasado em preceitos de eficiência e qualidade oriunda das técnicas gerenciais da iniciativa privada e já
implantada em diversas nações do primeiro mundo no processo de globalização da economia. Destacou-se neste modelo de relação entre o Estado e a sociedade civil,
sobretudo na área da saúde, os estados de São Paulo e da Bahia ao conceder vários títulos de O.S. a empresas contratualmente sem fins lucrativos que viriam a gerir
diversos hospitais na capital e interior do Estado. Em São Paulo ao final da década de 80, quando foram entregues 17(dezessete) hospitais sob gestão de O.S. e em
convênio com instituições de ensino superior 10 que proporcionaram, segundo dados da Secretaria de Saúde, uma produtividade 20% maior e com custos 15% menores
que a dos hospitais da gestão direta no curso de 2003. Tais dados assumem importância em face dos indicadores financeiros e de produção apesar da suplementação
financeira fornecida pelo Estado às O.S. e justificada pelo parco financiamento oriundo do SUS. Contudo, não existem trabalhos que evidenciem o impacto que este
modelo de gestão possa ter proporcionado à rede de saúde publica, bem como se os indicadores de produção e de qualidade analisados sofrem influencias substanciais
que permitam confiabilidade e precisão científica. A Bahia foi outro estado da federação que avançou na formatação jurídica das O.S. através da Lei 8.647 de 29/07/2003
e regulamentando-a através do Decreto 8.890 de 21/01/2004. Seu marco foi a parceria com a PROMIR que perdurou até maio de 2007 quando fora suspenso por
descumprimento dos indicadores de qualidade evidenciados pela Secretaria de Saúde do Estado.
A epidemiologia ao se apropriar de informações emanadas pela clínica passa a identificar e solucionar problemas de saúde da população. Ademais, ela tem encontrado
nos serviços hospitalares uma base para explicar a efetiva utilização desses serviços bem como a ocorrência de diversas patologias. Os serviços citados se apresentam
como um padrão de comportamento complexo fundado na relação entre consumidores e prestadores e uma vez estabelecido esta relação a administração se utiliza dos
indicadores hospitalares, com o propósito de orientar os seus objetivos à uma boa assistência à saúde 11.
Ao tempo em que verificamos os princípios norteadores do SUS, como a equidade, integralidade e universalidade, identificamos a estrutura do sistema de saúde, no
caso a condução, o financiamento e os recursos que podem ditar o padrão de desempenho do próprio sistema 12. Assim, os processos de avaliação dos indicadores
implicam em sua permanente comparação com elementos como tempo, padrões, normas, modelos ideais, reais ou desejados. Estas variáveis permitem enfim quantificar
resultados e ações, sendo que a adequada comparação entre as instituições e seus respectivos modelos de gestão só é possível em função de uma efetiva padronização
destes mesmos indicadores 13. A existência de algumas propostas de padronização de indicadores tem servido de parâmetros para reconhecimento da qualidade
focalizando os usuários, os recursos humanos, os pacientes e o hospital 14.
Este estudo propõe-se a enfocar os indicadores hospitalares e de saúde dentro dos modelos de gestão das instituições geridas pelas O.S., comparando-os com os
indicadores dos serviços de saúde geridos diretamente pelo Estado, procurando respostas que justifiquem a melhor opção de administração dos serviços de saúde com
base nos pressupostos emanados pelo SUS 15.
Analisaremos os indicadores hospitalares tendo como foco os pacientes, os recursos humanos e a unidade hospitalar fornecendo nesse processo de avaliação um banco
de dados com informações a serem utilizadas no planejamento das unidades hospitalares, embasado numa lógica democrática gerencial e que podem servir como
elemento decisório para os gestores.
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo propôs-se a analisar os indicadores hospitalares de produção e de qualidade existentes no âmbito dos hospitais da rede própria da Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia. A metodologia empregada foi um desenho observacional de corte transversal, estudo ecológico 16, tomando-se como amostra doze hospitais gerais
localizados nas nove macrorregiões de saúde conforme o PDR 2008. O estudo, baseado em dados secundários existentes na unidade central da Secretaria de Saúde
obedeceu aos preceitos éticos contidos na Resolução 196/96 MS e recebeu do Comitê de Ética em Pesquisa da SESAB o protocolo CAAE 0007.0.053.000-10.
Os dados foram obtidos através dos relatórios de informação hospitalar (RIH) contidos nos seis contratos de gestão firmados entre o Estado e as O.S., bem como nos
bancos de dados existentes das próprias unidades hospitalares, entre os anos de 2006 a 2009. Além da obtenção destes dados, foi também enviado aos gestores um
questionário estruturado para obtenção de informações sobre uso de ferramentas de gestão e melhoria da qualidade além de respostas que evidenciassem o perfil,
complexidade, número de leitos, especialidades existentes, porte e perfil epidemiológico do hospital. Foi realizada uma amostra de conveniência dentre os hospitais
geridos diretamente pelo Estado, extraindo-se desta amostra seis hospitais gerais para comparação com as unidades sob gestão pelas O.S. distribuindo-os conforme as
características similares acima citadas. Foram definidos dezesseis indicadores hospitalares para avaliar a estrutura hospitalar, a qualidade da assistência aos pacientes, a
produção de serviços e os recursos humanos existentes.
As informações sobre as ferramentas de gestão e qualidade foram relacionadas de formas a possibilitar uma comparação entre os modelos de gestão direta e O.S. Após a
coleta de dados os mesmos foram analisados através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 12.0 sendo estabelecida comparação através de médias
e desvio padrão entre os grupos conforme o teste T de Student.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tomando-se inicialmente o indicador de produção, taxa de ocupação hospitalar, verificamos que as unidades sob gestão direta apresentaram média de 79,19 ± 19,09
em 2006 chegando a 81,14 ± 18,17 em 2009 e tendo a gestão indireta das O.S. médias de 60,18 ± 23,41 em 2006 e chegando a atingir médias 80,97± 23,41 em 2009
(tabela 1 e 2). A taxa de ocupação hospitalar definida pela Portaria GM/MS no 1102/2002 para gerenciamento adequado de um hospital gira em torno de 80 a 85% tendo
ocorrido, pois, na gestão indireta( O.S.) um aumento desses valores, sobretudo, pela maior oferta de serviços. A gestão direta apresentou em algumas unidades taxas mais
elevada no quadriênio 2006 a 2009, promovendo, portanto, a redução do indicador índice de intervalo de substituição de leitos bem como elevando o tempo de
permanência hospitalar (gráfico 1). As experiências desenvolvidas pelo CQH e pela ANAHP em São Paulo e outros estados do sul apontam para taxas de ocupação
hospitalar que varia de 96,5 a 97,2% ( mediana de 67,99 a 69,9%) no quadriênio 2006 a 2009 em desacordo com a legislação citada. 17,18.
As taxas de mortalidade institucional variaram na média de 6,47 ± 2,70 a 9,77 ± 7,15 na gestão direta nos anos de 2006 a 2009 e as O.S. apresentaram médias de 3,25
± 3,36 em 2006 a 3,67 ± 3,33 em 2009 (p=0, 112). (tabela 1 e 2). O Ministério da Saúde através da Portaria MS 1884 de 11 de novembro de 1994 19,20 estabelece que a
taxa de mortalidade institucional define-se como aquelas mortes ocorridas na unidade hospitalar após 48 horas da internação hospitalar. Assim, este indicador de
qualidade assistencial encontra-se em desacordo com os padrões definidos pela referida Portaria devendo então ser aclarado os fatores geradores dessa não conformidade,
sobretudo, na gestão direta, bem como se devem estabelecer mecanismos que reduzam substancialmente estes índices. Dados da literatura disponível mostram que as
unidades hospitalares de São Paulo vêm apresentando taxas de mortalidade institucional com medianas de 2,02 a 2,04% ( máxima de 17,8% ) no quadriênio 2006 a 2009,
diferentes da referida portaria ministerial17.
O controle da infecção hospitalar no Brasil amparado pela Portaria MS 2616 de 12 de maio de 1998 20 visa, em ultima análise, a melhoria da qualidade assistencial
frente a uma das principais causas de morte dentro dos hospitais. Em nosso estudo as taxas de infecção hospitalar, nas unidades sob gestão direta da Bahia apresentaram
valores mais elevados 7,61 ± 10,19 em 2006 a 6,64 ± 9,14 em 2009 quando comparados com as O.S. que ficaram em 2,25 ± 1,20 em 2006 a 2,50 ± 1,47 em 2009, (p=0,
186) como visto abaixo (gráfico 2). Há conforme os dados acima a necessidade de estabelecer melhorias da qualidade gerencial através de protocolos estabelecidos nas
unidades hospitalares, para a redução desse indicador de qualidade. É de suma importância a criação, estímulo, incremento de equipes e comissões de controle de
infecção que venham a reduzir as taxas de infecção de há muito considerada como um grave problema de saúde pública.
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Outro indicador de qualidade assistencial analisado neste estudo foi a taxa de cesariana onde ficou demonstrada a existência de níveis elevados em todos os modelos de
gestão, sobretudo na gestão direta que apresentou médias de 32,26 ± 10,18 em 2006 a 42,96 ± 15,62 em 2009 e com uma curva de tendência crescente nos últimos anos.
Estes valores expressam a necessidade de promover mecanismos de gestão de seus comitês de especialidades para redução deste indicador em níveis próximos aos 15%
recomendados pela OMS mesmo naqueles centros de referencia para gestação de alto risco (gráfico 3). É oportuno citar que no Brasil realiza-se em torno de 500 mil
cesáreas/ano e que chegamos a gastar em torno de R$ 83,4 milhões com cesarianas desnecessárias. Estados mais industrializados como Santa Catarina e São Paulo
apresentaram taxas de cesarianas entre 32,4% a 51,44% respectivamente no ano de 2007. As taxas de cesarianas atingiram na série histórica 2006 a 2009 valores de 88,6
a 91,4% e 98,1% conforme a ANAHP e CQH respectivamente. Os dados acima referidos no estudo e citados pela literatura contribuem para uma mortalidade materna 35
vezes maior que nos países industrializados. 19,21
Os indicadores hospitalares com foco nos recursos humanos tais como a relação funcionário leito evidenciou que as unidades sob gestão indireta apresentaram valores
inferiores (0,75 ± 0,61) na série histórica entre 2006 a 2009 comparando-os com os dados encontrados pelas unidades sob gestão direta (0,98 ± 0,52 em 2006 a 0,42 ±
0,57em 2009) com p=0,082. Nesta, gestão direta, fica demonstrado uma nítida tendência a crescimento como evidenciado no gráfico 4. Os motivos desse incremento de
pessoal e seu impacto nos indicadores de qualidade em questão revelam que tais valores podem em princípio traduzir uma gestão de recursos humanos inadequada
dentre as unidades sob gestão direta, diferente das Organizações Sociais, que, sobretudo por força contratual, estabelece uma planilha com quantitativo de recursos
humanos compatíveis com a oferta de serviço (tabela 1). Dados existentes na literatura nacional evidenciam índices que oscilam entre 0,42 a 0,59 para a relação
enfermeiro por leito e índice de 2,07 a 2,17 para a relação técnico de enfermagem por leito nos anos de 2006 a 2009 entre os hospitais paulistas 18.
CONCLUSÃO
A década de 80 foi marcada no Brasil pelo desenvolvimento de reforma do setor público com a subseqüente redução do estado e promessas de maior agilidade
administrativa, eficiência e eficácia. Esta reforma, embora não sendo inovadora na história recente do país, cercou-se de pressupostos de maior qualidade, o
gerencialismo, estabelecendo estratégias para redução de custos, focado em metas e indicadores de produção e qualidade.
Ao fim do ano de 2009 as unidades hospitalares na Bahia apresentavam uma distribuição percentual importante de hospitais sob gestão das O.S. e dos hospitais sob
gestão terceirizada em comparação aos hospitais da administração pública direta que dispunha de um total de 4951 leitos. Do total de 1.321 leitos sob gestão em
parcerias até 2009 as O.S. administravam 72,21 % dos leitos ofertados em todo o Estado da Bahia configurando-se como uma opção e importante alternativa de gestão e,
portanto, com significativo incremento de recursos para a iniciativa publicizada. Apreende-se que do total de leitos ofertados, as Organizações Sociais oferecem à
população uma maior atenção em especialidades com melhores taxas de rotatividade bem como a oferta de procedimentos de média a alta complexidade, ficando os
leitos de longa permanência, pacientes crônicos, sob responsabilidade maior da gestão própria devendo estes dados ser avaliados de forma mais detalhada.
Vale ressaltar, contudo, o significativo avanço implementado nos últimos anos pela atual gestão, no que tange ao preceito constitucional de utilizar a Lei das Licitações
(9.433) para escolha das empresas gestoras das unidades de saúde ao acatar o Direito Administrativo na consecução dos contratos de gestão com as O.S.
As Organizações Sociais ao estabelecerem os respectivos contratos de gestão assumem a responsabilidade de conduzir a prestação dos serviços essenciais de
responsabilidade do estado, no caso em questão à saúde pública, com a prerrogativa de fazê-lo com maior eficiência. Contudo, a despeito de ser a administração dos
hospitais uma atividade complexa, os dados evidenciados através dos indicadores hospitalares deste estudo não nos permitem definir em ser esta a melhor opção de
gerenciamento dos hospitais públicos em face da ausência de estudos sobre melhorias da qualidade assistencial refletida nos indicadores analisados nesta série histórica.
As curvas de tendência evidenciam um aumento significativo, por exemplo, das taxas de ocupação, da mortalidade institucional e de infecção hospitalar, acima dos
índices preconizados nas diversas portarias ministeriais. Evidencia-se, igualmente, uma oferta insuficiente de leitos de alta complexidade para toda a rede hospitalar
acarretando um impacto negativo na gestão dos recursos, humanos e tecnológicos, principalmente nas unidades sob gestão direta.
È notório a necessidade de uma uniformização e sistematização dos indicadores em toda a rede hospitalar e não apenas de forma isolada nos contratos com a gestão
indireta, além do desenvolvimento de mecanismos de fiscalização e controle eficazes, sobretudo na gestão direta, que garantam a um sistema de gestão que se utilize
desses indicadores confiabilidade aos resultados aferidos. Carecemos de uma maior participação da sociedade na fiscalização e controle social dos contratos de gestão
firmados pelo Estado com as Organizações Sociais além de um contrato de metas com as unidades sob gestão direta, que venham a propiciar e refletir os anseios de
maior eficiência na saúde com melhoras de excelência da assistência prestada à população.
O modelo de Estado vigente no país encontra na atualidade dificuldades de monopolizar e executar os serviços sociais de interesse coletivo. Por outro lado, apesar das
dificuldades, o Estado não pode tornar-se um mero regulador dessas funções públicas frente a uma situação insustentável de desigualdades sociais, devendo o mesmo
dispor de uma burocracia tecnicamente capaz e motivada para “induzir, regular, fiscalizar e promover os serviços sociais básicos”22.
Os resultados evidenciados neste estudo podem contribuir na formulação de diretrizes técnicas e políticas para o Estado, sua gestão da saúde, no aprimoramento da sua
missão de ofertar serviços públicos, com maior eficiência e resolutividade, investindo não apenas na estrutura, mas, sobretudo, nos processos e resultados implementados
por uma gestão qualificada e em consonância com um Estado de Direito. Os indicadores hospitalares no contexto dos modelos de gestão existentes, objeto deste estudo,
são também elemento decisório, devendo ser um alicerce para a uniformização dos mesmos em toda a rede hospitalar, para desenvolver um programa de gestão de
melhoria da qualidade assistencial, além de ser um elemento de discussão do formato ou modelo de gestão em saúde democraticamente definida pela sociedade.
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ANEXOS
Tabela 1. Indicadores da Gestão Direta no período de 2006 a 2009. SESAB.
Indicadores
Taxa de Ocupação Hospitalar
Taxa de Mortalidade Institucional
Taxa de Infecção Hospitalar
Taxa de Cezareana
Aux. Enfermagem por leito não crítico
Tempo Médio de Permanência

Médias
79,18 - 81,14
8,78 - 9,77
7,61 - 6,64
32,23 - 42,96
0,98 - 1,42
7,03 - 7,57

Desvio Padrão
19,09 - 8,07
2,70 - 7,15
10,19 - 9,14
10,18 - 15,62
0,52 - 0,57
2,55 - 3,19

p-valor
0,155
0,112
0,186
0,042
0,082
0,034

Tabela 2. Indicadores das Organizações Sociais no período de 2006 a 2009. SESAB
Indicadores
Taxa de Ocupação Hospitalar
Taxa de Mortalidade Institucional
Taxa de Infecção Hospitalar
Taxa de Cezareana
Aux. Enfermagem por leito não critico
Tempo Médio de Permanência

Médias
60,16 - 80,97
3,25 - 3,67
2,25 - 2,50
23,71 – 27,17
0,75 - 0,75
4,09 - 4,86

Desvio Padrão
23,41 - 23,41
3,36 - 3,33
1,20 - 1,47
23,71 - 27,17
0,61 - 0,62
1,45 - 1,57

p-valor
0,155
0,112
0,186
0,042
0,082
0,034
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Gráfico 4.
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P_64_2011 - Perfil de Pacientes Atendidos por um Grupo Hospitalar de Orientação e Treinamento
em Técnica Inalatória
Eliandra da Silveira de Lima, Letícia Toss, Jesiel Ballerini, Maria Angélica Pires Ferreira

Resumo: O uso de medicamentos por via inalatória é a base do tratamento de doenças pulmonares obstrutivas. Dispositivos inalatórios dosimetrados são constantemente empregados tanto para
o controle dos sintomas quanto de exacerbações, porém para que sejam eficazes a técnica inalatória deve ser correta. Baseado nisso, foi criado o Grupo de Orientação e Treinamento em
Técnica Inalatória cuja principal proposta é otimizar a terapia farmacológica através da orientação de pacientes em uso de tais dispositivos. Deste modo, o conhecimento do perfil dos
pacientes atendidos pelo grupo permite o melhor planejamento de programas que visem a melhor adesão ao tratamento.

INTRODUÇÃO
O controle dos sintomas e prevenção de exacerbações de doenças pulmonares prevalentes, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, é obtido através do uso
de broncodilatadores e corticóides. A via preferencial para a administração desses fármacos é a inalatória, apresentando melhor benefício quando comparada a outras vias
devido à ação direta sobre a mucosa respiratória, permitindo que seja alcançado efeito máximo com pequenas dosagens, além de diminuir a incidência de efeitos
adversos, principalmente quando são empregados corticóides inalatórios.
Em relação à nebulização, os dispositivos inalatórios dosimetrados (DID) apresentam vantagens como o menor custo, tanto pelo menor preço para aquisição do
aparelho quanto pela não necessidade de energia elétrica para seu funcionamento, além do menor consumo de medicamento para apresentar respostas semelhantes.
Assim, a custo-efetividade a favor dos DID os tornam a escolha de primeira linha não só para uso ambulatorial como também hospitalar. Os DID mais utilizados no HCPA
são o aerossol dosimetrado (spray), acoplado ou não a um espaçador, e o inalador de pó. Independente do dispositivo que for selecionado, a orientação do paciente
quanto à técnica adequada é essencial, já que todos são eficazes desde que sejam utilizados corretamente. Problemas relacionados à má técnica de uso desses dispositivos
são comuns em nível hospitalar e ambulatorial e podem prejudicar a eficiência do tratamento.
O simples treinamento e orientação de pacientes durante sua internação diminuem os custos e melhora desfechos clínicos. Estudo previamente realizado na instituição
mostrou que o conhecimento da técnica era deficiente e a orientação dada pelo profissional de saúde na internação era escassa e ineficiente. Para tanto, o Grupo de
Orientação e Treinamento em Técnica Inalatória (GOTTI) foi criado em 2008 com o objetivo de promover a adesão e o uso adequado de medicamentos inalatórios
indicados para o tratamento de doenças respiratórias crônicas, e assim, promover o uso racional dos medicamentos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O
grupo, além de promover atividades de capacitação para os profissionais da instituição, identifica pacientes internados em uso de dispositivos inalatórios dosimetrados e,
após avaliação e diagnóstico da técnica e situação de adesão, orienta o próprio paciente, familiares e equipe sobre a técnica correta, dispositivo mais adequado para cada
caso, necessidade de aerocâmaras, etc.
OBJETIVOS
Descrever o perfil dos pacientes e identificar fatores que possam contribuir para uma atuação mais efetiva do GOTTI na otimização da terapia inalatória.
JUSTIFICATIVA
A realização da técnica inalatória de maneira incorreta é comum entre os pacientes. Profissionais de saúde frequentemente têm dúvidas e deixam de orientar os
pacientes a respeito do uso adequado dos medicamentos inalatórios. Para que o tratamento seja eficaz e se atinjam os objetivos assistenciais relacionados à terapêutica
inalatória, a aprendizagem da técnica correta por estes é fundamental.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo. Estagiários, sendo estes acadêmicos de Ciências da Saúde, foram treinados para a orientação de técnica inalatória na
aplicação de aerossóis dosimetrados, inaladores de pó, turbuhalers, handihalers e outros dispositivos inalatórios conforme eventual necessidade. Após a identificação de
pacientes em uso de dispositivos inalatórios pelo sistema de prescrição informatizada do Hospital de Clínicas de Porto Alegre ou solicitação de orientação por determinada
equipe, os estagiários visitaram os pacientes à beira do leito para realizar a avaliação da técnica empregada. Em casos em que houve dúvida, o médico responsável pelo
GOTTI revisou os casos. Quando o paciente não compreendia a orientação, o familiar responsável pela aplicação do medicamento em domicílio foi treinado.
Durante a visita à beira do leito, foi preenchido um formulário de coleta de dados com check-list de técnica inalatória, informações sobre dados antropométricos, nível
de escolaridade, aspectos clínicos e técnica clínico. Esses dados foram incluídos em banco de dados para posterior análise através do Excel.
Após a orientação, uma ficha com check-list, orientação prestada e sugestões para equipe assistencial era incluída ao prontuário do paciente.
RESULTADOS
Durante o período de 31 de agosto de 2010 até 17 de janeiro de 2011, 76 pacientes internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre receberam orientação sobre a
técnica correta de uso de dispositivos inalatórios. A média de idade dos pacientes foi de 63,8 anos, variando entre 20 anos e 89 anos. Destes, 81,5% tiveram doença
respiratória como causa de internação.
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Gráfico 1: Motivo dda internação dos paccientes orientados pelo GOTTI.

Dentre as dooenças respiratóriass, a mais frequentee nas internações ffoi a doença pulmoonar obstrutiva crôônica, seguida da aasma e outras doennças do trato respiratório.
Onze pacientess apresentaram doois diagnósticos concomitantes de dooença respiratória: 6 possuíam o diaggnóstico de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica; um
apresentava asm
ma, doença pulmonar obstrutiva crônnica e outra; 4 tinhaam o diagnóstico de
d doença pulmonaar obstrutiva crônicca e outra. Três eram traqueostomizaddos, um
possuía fenda ppalatina e 13 estavaam fazendo uso de oxigenoterapia.
A maior partte dos pacientes esttava internada sob os cuidados da esspecialidade de Meedicina Interna, responsabilizando-se por 64,47% do total. Pneumologia e outras
especialidades foram responsáveiss por 31,57% e 3,94%, respectivamennte.

Gráfiico 2: Diagnóstico dee doença respiratória dos
d pacientes orientados pelo GOTTI.

Menos da metade dos pacientees orientados já haviam realizado esppirometria previamente, totalizando 42,10%.
4
À exceçãoo de um paciente, todos apresentaram
m VEF1
pré-broncodilattador com valor innferior a 80% do previsto.
p
A variaçãoo média entre o VEF1
V pré-broncodilaatador e pós-bronccodilatador foi de 3,84%. A maior variação
apresentava foi de 21% e a menorr de -7,18%.

Gráfico 3: Variação do VEF1 pré-broncoddilatador e pós-broncodilatador.

Quanto à esscolaridade, 10,52% são analfabetoss, 67,10% possuem
m ensino fundameental incompleto, 10,52% ensino funndamental compleeto, 6,57% ensino médio
incompleto, 3,994% ensino médio completo e 1,3% ensino
e
superior. A m
maioria dos orientaados não possuía coonvênios, sendo deependentes do sistema público de saúdde.
CONCLUSÕ
ÕES
A maioria doos pacientes identifficados como neceessitando de orientaação por parte do GOTTI foi de portadores de doença pulmonar obstrutivva crônica. Foi obsservada
elevada prevalêência de idosos no grupo, e baixo nívvel de escolaridadee. Esses fatores deveem ser consideradoos ao se elaborar pprogramas de orienttação e estímulo à adesão
ao tratamento inalatório nessa poppulação.
Programas dee orientação com linguagem simples e direta devem serr empregados, já quue atingem todas as
a esferas da populaação, não deixandoo à margem os indivíduos
com baixo níveel de escolaridade, onde a carência dee informação e dificculdades de acessoo a ela são maiores.
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P_65_2011 - Análise dos materiais disponibilizados aos usuários de um programa de assistência
domiciliar
Daisy Maria Rizatto Tronchin, Giulliana Mayumi Miyashita, Elisabete Finzch Sportello, Marta Maria Melleiro

Objetivos: verificar o quantitativo de material despendido aos usuários do Programa de Atenção Domiciliar do Hospital Universitário da USP e identificar as intercorrências no consumo.
Método: casuística foram 421 solicitações de materiais em seis meses. Os dados foram coletados através de formulário, em agosto de 2010 e a análise segundo estatística descritiva. Resultados:
a média de material foi de 70 solicitações/mês e por usuário de 4,89. Houve maior solicitação de usuários com idade ≤18 anos, p=0,008. Do total das solicitações, 417 (99%) foram atendidas.
Conclusão: o programa oferece quantidade expressiva de material, podendo ser considerado um serviço de excelência.
Descritores: Administração de materiais, Qualidade de assistência à saúde, Enfermagem, Programa de Assistência Domiciliar.

Introdução
A gestão da qualidade nos serviços de saúde tem se pautado no atendimento das necessidades e expectativas dos usuários internos e externos tanto nos setores
prestadores de serviços como nos de produção, nas esferas públicas ou privadas, repercutindo nos modelos gerenciais, nos processos de trabalho e na política de recursos
econômicos, humanos e de materiais.
O conceito de qualidade é complexo, uma vez que detém inúmeros componentes de valoração subjetiva para atribuir uma conotação positiva a um produto ou serviço,
visando atender ou superar as necessidades e as expectativas dos usuários.
De acordo com Mezomo (2001), a qualidade é um conjunto de propriedades de um serviço que o torna adequado à missão de uma organização concebida como
respostas às necessidades e legítimas expectativas de seus usuários.
A qualidade em saúde é definida como conjunto de atributos que inclui um nível de excelência profissional, o uso eficiente de recursos, um mínimo risco ao usuário,
um alto grau de satisfação por parte dos mesmos, considerando-se os valores sociais existentes (Donabedian, 1988, 1992).
Nessa direção, a qualidade em saúde perpassa as diferentes modalidades de atenção. No que tange à assistência domiciliar constata-se que a disponibilidade de
recursos materiais é vital para o êxito desse tipo de atendimento.
O serviço de assistência domiciliar é representado por atividades envolvendo a visita domiciliar, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. A primeira
objetiva avaliar as necessidades do paciente, seus familiares e do ambiente onde vivem, para se estabelecer um plano assistencial voltado à recuperação e/ou reabilitação
e para isso são realizadas orientações às pessoas responsáveis pela continuidade do cuidado no domicilio. A segunda compreende as atividades assistenciais exercidas por
profissionais e/ou equipe de saúde na residência do paciente para realizar procedimentos mais complexos que exigem formação técnica para tal. Por fim, a internação
domiciliar compreende as atividades assistenciais especializadas com oferta de recursos humanos, equipamentos, materiais e medicamentos, assemelhando-se ao cuidado
oferecido em ambiente hospitalar (Duarte e Diogo, 2000).
Dal Ben e Gaidzinski (2007) citam que, em termos de recursos materiais e equipamentos, a complexidade na assistência domiciliar assemelha-se a dos hospitais,
ressaltando que cada domicílio constitui-se em um hospital virtual.
Sob essa ótica, torna-se imperativo a adequada previsão, provisão, organização e controle dos recursos materiais, visando assistir com qualidade e otimizar custos.
Assim, delineou-se, neste estudo, os seguintes objetivos:
Verificar o quantitativo de material despedido aos usuários integrantes do Programa de Assistência Domiciliar de um hospital de ensino.
Levantar as intercorrências relativas ao consumo de material fornecidos pelo PAD aos usuários.
Método
Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, com coleta retrospectiva de dados.
O local do estudo foi o Programa de Assistência Domiciliar do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (PAD-HU/USP).
O PAD-HU/USP foi implantado na referida instituição em 2000, sendo adotada como modalidade de atenção a assistência domiciliar.
A equipe de profissionais de saúde é constituída por cinco médicos (dois clínicos, dois pediatras e um psiquiatra), três enfermeiras, duas fisioterapeutas, uma psicóloga,
uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Conta, também, com apoio de uma secretária e um motorista.
O PAD dispõe de uma previsão mensal de material, que é disponibilizado pelo almoxarifado do HU-USP e armazenado no serviço, em local destinado para tal.
O fornecimento de materiais e equipamentos aos usuários é realizado obedecendo-se o fluxo que se segue:
- A enfermeira avalia a necessidade de recursos materiais e equipamentos para o atendimento das necessidades de saúde dos usuários;
- Os familiares/cuidadores comunicam via telefone a necessidade e o tipo de material, 24 horas antes da retirada;
- A enfermeira separa os materiais solicitados, identificando-os com o nome do usuário;
- O material separado deverá ser retirado pela família/cuidador 24 horas após a solicitação;
- O registro de saída do material é anotado em impresso próprio.
O projeto foi aprovado pela Câmara de Ensino e Pesquisa e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HU-USP, protocolo 997/10, SISNEP CAAE – 0015.01.98.196-10.
Atendendo às normas presentes na Resolução 196/96 que versa sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos (Conselho Nacional de
Saúde, 1996),
Os dados foram coletados no mês de agosto de 2010, mediante consulta dos registros de materiais fornecidos aos usuários, no período de janeiro a julho de 2010.
Para tanto, elaborou-se um formulário, que foi empregado após a realização de pré-teste, no intuito de verificar sua aplicabilidade.
O formulário foi composto por duas partes. A primeira com dados sociodemográficos e clínicos dos usuários e a segunda relativa ao tipo de material solicitado.
Os dados obtidos foram organizados em planilha eletrônica no programa Excel® e, posteriormente, tratados pela análise estatística.

QUALIHOSP 2011 » 86

PAPERS

Resultados
Da caracterizzação dos 86 usuários solicitantes de material, 60,5% ppertenciam ao sexo feminino, 78% encontravam-se na faaixa etária acima de 60 anos, com méédia de
idade de 67 anoos e a maior parte era
e portador de pattologias envolvendoo os sistemas cardioovascular e neurolóógico.
Figuura 1- Distribuição daas solicitações de matteriais no período de janeiro
j
a junho de 20010. PAD, HU-USP, SSão Paulo, 2010

Pela análise dda Figura 1 verificoou-se que houve 4221 solicitações e quue a maior quantidaade, 86, ocorreu noo mês de janeiro e a menor, 59, no mêês de março.
Ainda, em reelação às solicitaçõões de materiais, a média foi de 70 soolicitação/mês, 4,889/usuários e os itens com maior núm
mero de pedidos foram 192 gaze estéril, 154
frasco de soro ffisiológico, 124 soluuções de aminoáciddo graxo essencial,, 118 equipo de soro e 107sonda de aspiração.
a
Tabela 1. Distrribuição das solicitaçõões de acordo com ass faixas etárias. PAD, HU-USP, São Paulo, 2010
Faixa Etária
≤18 annos
>18 annos e ≤59 anos
≥60 annos
Total

N
104
52
265
421

%
244,7
122,4
622,9
1000

M
Média
99,45
66,50
33,96
44,89

Teste Qui-quadradoo p=0,008

A Tabela 1 m
mostrou que quantoo à faixa etária 62,99% das solicitaçõess foi realizada peloss usuários 60 anoos e que a maior m
média, 9,45 ocorreu naqueles com idadde ≤18
anos, com diferrença estatística siggnificante p=0,008.

Figura 2 - Distrribuição dos materiaiss segundo a quantidade despendida. PAD, HU-USP, São Paulo,, 2010

De acordo coom a Figura 2, foraam despendidas 61332 sondas de aspiraação, seguidas de 4736
4 gaze e 2573 luvas estéreis

Figgura 3 - Distribuição das
d solicitações de maateriais segundo o ateendimento dos pedidoos. PAD, HU-USP, Sãão Paulo, 2010
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A Figura acima demonstrou que das solicitações 417 (99%) foram atendidas. Das 4 (1%) das não atendidas, todas foram decorrentes da falta do material no
almoxarifado do referido hospital.
Na análise envolvendo o tempo entre a solicitação e a retirada do material pelo usuário, verificou-se que 60,3% das solicitações foram retiradas em menos de 24 horas
e 24,9% entre 2 a 7 dias. Em 10,9% não havia registro da data de retirada. Assim, o tempo médio entre a solicitação e a retirada de material foi de 1,78 dias.
Conclusões
O gerenciamento de materiais é uma atividade meio na assistência à saúde e integrante da qualidade dos serviços.
Observou-se que houve elevado fornecimento de materiais para a realização de aspiração oro-traqueal, em virtude do percentual de patologias neurológicas.
Cabe salientar, a importância de reorientar os trabalhadores do serviço quanto ao registro da retirada do material, uma vez que em cerca de 10% dos casos não havia
registro.
Constatou-se que PAD do HU-USP ofereceu quantidade expressiva de material de consumo aos usuários, em um curto espaço de tempo, podendo ser considerado na
disponibilização de materiais.
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P_67_2011 - Implementação de Sistema de Qualidade no Centro de Excelência em Prótese e
Implante (Cepi) Na FOUSP
Rosely Cordon, Carolina AikoYamachita, Alessandra Lima Rocha, Nilton Sesma, Dalva Cruz Lagana

Resumo: A importância da qualidade em serviços de saúde apresenta-se de forma significativa na literatura, porém, pouco ainda é conhecido para a área da Odontologia. A implementação do
sistema de Qualidade e Acreditação no CEPI demonstrou a sua aplicabilidade, obtendo como resultados, melhor direcionando de suas ações, otimizando o desenvolvimento técnico, da
pesquisa, ensino, extensão e notável motivação de seus integrantes
Palavras-chave: qualidade em odontologia, acreditação odontológica, gestão em odontologia

INTRODUÇÃO
O Centro de Excelência em Prótese e Implante - CEPI, criado em meados do primeiro semestre de 2009, localizado no Departamento de Prótese da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), tem como missão, solucionar casos complexos de reabilitação oral, com baixo custo, contribuindo assim, para a
devolução integral da saúde do paciente proporcionando seu bem estar físico, psíquico e social.
Este centro congrega Professores do Departamento de Prótese, alunos de graduação e pós graduação, como também, Profissionais externos a esse, especialistas nas mais
diversas áreas da Odontologia, interessados no desenvolvimento de competências e habilidades para a reorganização do sistema estomatognático, planejando e
executando terapêuticas multidisciplinares, visando o aprimoramento técnico e cientifico dos seus integrantes, alinhando pesquisa, ensino e extensão,
O principal objetivo é formatar o CEPI dentro dos princípios da qualidade e dos conceitos da Acreditação, com as devidas adaptações, sendo que o modelo inicialmente
adotado é o da ONA - Organização Nacional de Acreditação -, levando em consideração que, no momento atual, nada existe sobre Sistemas de Qualidade e Acreditação
aplicados para a Odontologia.
A Acreditação é um dos métodos de avaliação dos recursos das organizações de saúde, voluntário, periódico e reservado, que visa garantir a qualidade da assistência
por meio de padrões pré-estabelecidos.
OBJETIVO
Inserir o CEPI, dentro dos princípios da qualidade e dos conceitos da Acreditação, dando inicio a um instrumento de gerenciamento que assegura a todos os
participantes, clientes internos e externos, que os cuidados e os benefícios estarão sendo maximizados e, os riscos, minimizados.
JUSTIFICATIVA
Bittar, O.J.N.V. (1999) assinala que no caso específico dos serviços hospitalares, o sistema de saúde é dividido em 4 grandes áreas: infra-estrutura; ambulatório e
emergência; internação clínica-cirúrgica e complementar de diagnóstico e tratamento. Cada uma possui características próprias quanto aos processos empregados para a
obtenção de resultados. Essas áreas, por sua vez, são subdivididas em sub áreas.
Observa-se que o Modelo de Bittar pode perfeitamente ser empregado na Odontologia, dado que, em um processo de saúde, independente da área, pode ser dividido
em processos aplicados diretamente ao paciente e aos processos que servem de suporte ao atendimento ao paciente, sempre objetivando a melhora contínua.
A Medicina, assim como a Odontologia, apresenta elevado número de processos ou procedimentos e, para que eles sejam realizados, por vezes torna-se necessário
outros procedimentos complementares, elevando ainda mais o número desses procedimentos. Dessa forma, há maior dificuldade de exercer controle, aprimoramento, e
apresentar-se diferenciado em relação à redução de custos.
Nesta fase difícil em que se encontram os serviços de saúde em todo o mundo, principalmente em países emergentes, a implantação de programas de qualidade e,
conseqüentemente, a certificação ou acreditação decorrente, reveste-se de grande importância na medida em que proporcionará uma diminuição nos índices de custos e
morbi-mortalidade, atingindo uma maior parcela da população com maior satisfação e provedores de cuidados (Bittar,1999).
Diante deste panorama é imprescindível que haja um posicionamento profissional para definir o perfil do cliente, o público alvo, tendo a ciência de que para melhor
atendê-lo existem influências de fatores dos meios externo e interno, sendo que no externo as variáveis são incontroláveis, ao passo que no meio interno essas podem e
são controladas pelos indivíduos componentes da equipe.
Essas variáveis do meio interno contemplam: o produto que é o serviço prestado nas diferentes áreas; os indivíduos que compõem o time; o local e o estabelecimento
onde o serviço é prestado; o valor ou preço do serviço prestado à determinada comunidade e a comunicação tanto interna como externa, sendo fatores que dependem
exclusivamente dos recursos humanos: das pessoas (Caproni, R. 2010).
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Figura 1 - Modelo de Bittar

A globalizaçãão compele a adottar a um comportam
mento que, de acorrdo com a OPAS (11992), deve considerar as macro tenddências e desafios na
n saúde, observanndo que
população que cresce, se urbanizza, envelhece e a longevidade
l
aumennta; grandes conquuistas que reforçam
m o campo da saúdde; perfil epidemiológico misto e com
mplexo;
f de transição; pobreza e desigualddades socioeconôm
micas crescentes.
processos de reeforma setorial em fase
Outro aspectto a ser observado é ter uma visão da saúde como sendoo uma questão de segurança humana e comunitária da m
mesma forma que se trata de uma queestão de
política externaa, quanto aos aspeectos de sobrevivênncia e competitividdade. Há questão de
d macroeconomiaa, relacionada à suustentabilidade com
mo também a quesstão de
comprometimeento com o meio am
mbiente, com os dirreitos humanos, o ccomprometimento social e a formaçãoo da cidadania; o bbem público global.
MÉTODOS
A introduçãoo do significado da palavra “excelência”, iniciou a reest ruturação dos trabaalhos no CEPI, tenddo como ponto de partida o estabeleccimento dos princíípios da
qualidade (tabeela 2 abaixo) expliccados a todos os paarticipantes, que aoos poucos foram teendo contato e conhecimento dos connceitos, emitido porDonabedian (19778): “O

objetivo da avaaliação da qualidadde é determinar o grau
g de sucesso dass profissões relacionnadas com a saúde,
e, em se autogovernnarem, de modo a impedir
i
a exploraçã
ção ou a
incompetênciaa e, o objetivo da monitorização
m
da qualidade
q
é exercerr vigilância contínuua, de tal forma quue desvios dos padr
drões possam ser prrecocemente detect
ctados e
corrigidos”.
A tabela visuualizada na figura 2, expõem os 10 princípios da Qualidaade emitidos por Deming (1982)
SA
ATISFAÇÃO DOS CLLIENTES
Attendimento ao clientee
Conhecimento dos clientes
Avvaliação sistemática dos
d clientes
Paarceria com o cliente
Superação de expectattiva
mpenho com os concoorrentes
Comparação de desem
GERÊNCIA PARTICIPATIVA
Inncentivo à manifestaçãão de idéias e opiniõees
Compartilhamento de informações
Paarticipação nas decisõões
Esstímulo à formação dee times da qualidade
Attitudes do gerente: liderança para orientaar e facilitar as
attividades
DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HU
UMANOS
mano
Vaalorização do ser hum
Capacitação para o trabalho
Edducação
M
Motivação
no trabalho
Saatisfação com o trabaalho
Convergência de açõess
CONSTÂNCIA DE PRO
OPÓSITOS
Peersistência
Continuidade
Coerência nas atitudess e práticas
Planejamento estratégiico
Alinhamento
APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO
Predisposição para meelhorias
Innovações
Fiixação de novas metaas (desafios)
Uso de novas tecnologias
Utilização de indicadores de desempenho

GE
ERÊNCIA DE PROCE
ESSOS
Caadeia cliente/ forneced
dor
Meensuração através de indicadores
Inttegração de processos

ELEGAÇÃO
DE
Deescentralização
Auutonomia para a tomada de decisão
Deecisão onde está a ação

DISSEMINAÇÃO DE IN
NFORMAÇÕES
Coonhecimento do negóccio, missão, propósitoo,
estratégia e planos
Trooca de informações com o meio exterior
Sisstema interno de difussão das informações
Crredibilidade da informa
ação
Fluuxo de informação ráp
pida e constante
Traansparência da organ
nização
GA
ARANTIA DA QUALID
DADE
Açções sistemáticas e planejadas
Esstabilidade nos processsos e rotinas
Coonfiabilidade - certifica
ação
Foormalização do processso
Gaarantia da Qualidade em
e serviços
NÃ
ÃO ACEITAÇÃO DE ERROS
E
Nãão se conformar com o erro
Deefinição do certo
Atitude preventiva
Cuusto da qualidade

Figura 2 - Oss 10 princípios da Qualidade – Deming (19982)

Na busca da qualidade, Juran (1991), diz que é a adequação ao usoo através da perceppção das necessidaddes dos clientes, iststo é, a capacidade de promover a sattisfação
de uma necessidade, de forma adeequada às preferências do usuário.
b
por inovaçõe s de produtos e serrviços para se mantter em um mercadoo extremamente coompetitivo que é a área
á da
Segundo daddos do Ministério da Saúde (1999) a busca
saúde e, segunddo Adami et al, (20006) a globalizaçãoo econômica, a proodução e a difusãoo técnico-científica,, o progresso da ciêência, avanços da informática, aumennto dos
custos, exige m
modificações constantes no sistema de saúde.
Labbadia et aal (2004) afirmam que
q a busca pela melhoria
m
da qualidadde assistencial tornnou-se um fenômeno universal, sendo atualmente uma necessidade para gaarantir a
sobrevivência ddas empresas e dos setores de produçãão de bens e serviçços, onde a garantiaa da assistência na saúde é vista comoo instrumento da geestão de serviços dee saúde
necessário paraa mensurar os esforçços da organizaçãoo, qualidade de servviços prestados, beem como sua utilidaade e relevância soocial.
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Diversas mudanças visando principalmente à melhoria da qualidade da assistência é uma busca constante das instituições hospitalares que está se refletindo em todos
os ambientes que cuidam da saúde, onde os grandes avanços tecnológicos impulsionam a constante reestruturação (Matos et al, 2006).
Um caminho para resolver estas questões, onde a Odontologia faz parte da integralidade da saúde é a implantação de Sistemas de Qualidade adequados e, almejar um
processo de Acreditação.
A importância desse processo está principalmente fundamentada por fatores como a busca voluntária da qualidade; a educação da direção e corpo funcional; o
processo de construção de equipes e ser um instrumento de gerenciamento, muito mais do que normas a seguir educando sempre e continuamente a todos, clientes
internos e externos.
No Brasil as organizações acreditadoras e certificadoras, são: ONA- Organização Nacional de Acreditação; CBA- Consórcio Brasileiro de Acreditação; PNQ- Prêmio
Nacional de Qualidade, onde cada qual tem seus princípios e normas especificas (Manzo, B.F.,2009).
Para a implantação do Sistema de Qualidade no CEPI, deu-se preferência às normas da ONA, porque esta tem como funções:
- Coordenar o Sistema Brasileiro de Acreditação;
- Definir sistemática de avaliação;
- Elaborar padrões de qualidade;
- Capacitar multiplicadores e facilitadores.
A ONA é uma organização privada, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, tendo como principais objetivos a implantação e implementação nacional de um
processo com vista a permanente melhoria da qualidade de assistência (ONA, 2000). Segundo Antunes (2002), a missão da ONA é a promoção de um processo de
Acreditação, visando aprimorar a qualidade da assistência na área da saúde no Brasil. Ela é responsável pelo estabelecimento de padrões e pelo monitoramento do
processo de Acreditação realizado pelas instituições acreditadoras.
As empresas acreditadoras são empresas de direito privado, credenciadas pela ONA, que têm a responsabilidade de proceder à avaliação e à certificação da qualidade
dos serviços de saúde em âmbito nacional (Feldman et al., 2005).
A ONA divide suas ações em três níveis, o que facilita a compreensão e visualização, sendo um dos motivos pelos quais foi escolhida, por ser de fácil implementação, a
partir do princípio que nada existe aplicado na Odontologia a este respeito e, para os membros da equipe que não estão habituados ao processo de Acreditação.
Nível 1: tem como base as leis vigentes no Brasil, principalmente da Vigilância Sanitária, englobando elementos para se ter um serviço de saúde adequado. São eles:
Biossegurança
Riscos relacionados à responsabilidade civil
Estrutura
Riscos sanitários
Evento adverso
Segurança
Evento adverso grave
Humanização da atenção ao cliente/paciente
Gerenciamento de Risco
Profissional capacitado
Riscos ambientais
Profissional habilitado
Riscos ocupacionais
Clientes externos
Riscos relacionados à biossegurança
Clientes internos
Riscos relacionados às infecções
Nível 2 : os fatores de destaque relacionados a este nível são:
Educação continuada
Treinamento continuado
Procedimento
Impacto
Processo
Nível 3: os fatores de destaque relacionados a este nível são:
Análise crítica
Causa/ Efeito
Comparação com referenciais externos pertinentes
Correlação
Desempenho
Indicadores
Interação sistêmica
Perspectivas de medição
Perspectiva da inovação e desenvolvimento

Perspectiva da sociedade
Perspectiva de pessoas
Perspectiva dos clientes
Perspectiva dos processos
Perspectiva financeira
Melhoria contínua
Tendências
Estratégias

A partir das definições da ONA tendo como base os princípios da qualidade preconizados por Deming (1982), foi estabelecido no CEPI, o início do processo pela
confecção de manuais para o profissional, estagiários e para pacientes; fichas de atendimento clínico para gerar indicadores, e relatórios futuros; padronizações as mais
diversas, desde uniformes, ficha de anamnese, ficha clínica, protocolos de fotografias, análise de estética, protocolos de atendimento, materiais e procedimentos clínicos;
além do gerenciamento e acompanhamento das pesquisas desenvolvidas no centro, integrando profissional com alunos estagiários, facilitando o planejamento,
organização, coordenação, direção e avaliação no controle de programas e serviços de promoção à saúde, prevenção da doença, diagnóstico, tratamento, reabilitação,
ensino e pesquisa.
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Figura 3 - Esquema Piramidal – ONA tenddo como base os Prinncípios da Qualidade adequando para a O
Odontologia

OS E CONCLUSÕESS
RESULTADO
Diante da peerspectiva de mudança, tanto no âm
mbito da Odontologgia quanto da realidade dos serviços de saúde, a gestãão, sob a ótica da qualidade, torna viável
v
e
factível o melhoor uso dos recursoss para atingir os objetivos.
O conhecimeento dessa percepçção possibilita a elaaboração de uma caaracterização do seerviço prestado, permitindo a avaliaçãão pela organizaçãão, por meio da aplicação
de critérios de eexcelência, o conhecimento detalhado do seu desempennho.
Pode-se percceber nitidamente que após o conheecimento dos princcípios da qualidadee, obteve-se mudaanças no comportaamento dos integraantes do CEPI com
mo por
exemplo, o aum
mento da motivaçãoo pessoal, maior paarticipação e integrração de todos, assiim como, melhor produtividade das atatividades desenvolvvidas.
Foi realizadaa uma divisão em 4 áreas: pesquisa, clínica,
c
extensão, ddivulgação e qualiddade, cada uma com seu respectivo ccoordenador e colaaboradores; obtendoo dessa
maneira maior foco, com o estabbelecimento de meetas e reuniões periiódicas. O objetivoo desse estudo ainda está em andam
mento, na medida em
e que novas adapptações
tornam-se neceessárias a cada passso.
Demonstrou--se, portanto que a implementação do
d sistema de quallidade e formataçãão em forma da Accreditação pela ONNA, no Centro de Excelência em Prótese e
Implante - CEPI - na FOUSP, reveeste-se de grande im
mportância à mediida que, sob um prrocesso contínuo, têm
t obtido resultaddos satisfatórios, deemonstrando que a gestão
integrada pela qqualidade e produttividade tornou-se incontestavelmentee uma necessidade para qualquer orgaanização.
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Qualidade e Seegurança

P_68_2011 - Constrrução de um
ma Diretriz Assistenciaal para a Se
egurança d
do Paciente no Transp
porte
Intra-Hosspitalar
Joyce dos Santo
os Barro, Fabiana Dias
D da Silva

1 INTRODUÇÃO
m tema discutido háá mais de 1800 anoos, visto que há esccritos sobre ele no Novo
N Testamento. NNo entanto, o que mais impressiona é que o
O transporte de pacientes é um
meio de transpporte daquela épocca não difere muito das macas atuaiis. Com o advento da II Guerra Munndial na década dee 40, é que se percebeu uma evolução no
atendimento prré-hospitalar dos pacientes e no transsporte inter-hospitaalar, principalmentee, nas remoções aééreas dos feridos, pporém, a mesma evolução
e
não se nootou no
transporte intra--hospitalar (1).
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O transporte de pacientes se faz necessário sempre que o mesmo precise de cuidados adicionais, tais como: realização de testes diagnósticos (tomografia
computadorizada, ressonância nuclear magnética, cateterismo cardíaco, angiografias e outros), para intervenções terapêuticas (como para o Centro Cirúrgico), avaliação
por especialistas não disponíveis no local onde o paciente se encontra, internação em Unidades de Terapia Intensiva. (2, 3 e 4).
Assim, o transporte de pacientes pode se dar intra ou inter-hospitalar,sendo que ambos os transportes devem estar baseados na avaliação dos benefícios potenciais,
ponderados perante os riscos também potenciais (2).
As complicações durante o transporte de pacientes podem se dar em função da falta de treinamento, de qualificação e de comprometimento da equipe de transporte e,
também, da seleção inadequada dos equipamentos. Embora alguns riscos sejam inerentes ao transporte, é necessário que haja um planejamento prévio desse
procedimento com intuito de reduzir tais complicações. Para oferecer um transporte seguro, é necessário garantir que o paciente chegue a seu destino com suporte de
equipamentos e recursos humanos iguais às do seu local de origem. (2, 3 e 4)
Sendo assim, o transporte de pacientes intra-hospitalar só é realizado de maneira segura e rápida quando há recursos materiais adequados e eficiência da equipe de
transporte. Tendo em vista o alto risco que o transporte intra-hospitalar oferece à vida do paciente, ele deve ser considerado como mais uma atribuição do médico e da
equipe de enfermagem (1,2, 5 e 6).
Há quatro tipos principais de transporte intra-hospitalar de pacientes, a saber: (2 e 3).
1. Transporte, sem retorno do paciente, para fora da área de tratamento intensivo,como Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Sala de Atendimento de
Emergência e Sala de Recuperação Anestésica: envolve a transferência de pacientes com maior estabilidade hemodinâmica, ou seja, é um transporte cujas complicações
são menos freqüentes. Cuidados durante esse tipo de transporte: evitar obstrução da via aérea por secreções, mantendo-a sempre permeável, evitar diminuição da
capacidade ventilatória e fornecer oxigênio suplementar, se necessário. Geralmente, é necessária apenas a presença de dois membros da equipe de enfermagem nesse tipo
de transporte (2 e 3).
2. Transporte de paciente para uma área de cuidados intensivos (Unidade de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico): envolve o transporte de pacientes críticos da Sala de
Emergência ou da Unidade de Internação para uma área de cuidados intensivos. Tal transporte deve ser realizado, preferencialmente, após ressuscitação inicial e
estabilização do paciente. Sendo os cuidados durante o transporte uma extensão dos cuidados iniciais: monitorização dos parâmetros vitais, evitar deslocamentos de tubos
endotraqueais e cateteres e, principalmente, evitar a hipóxia. Como há, nesse transporte, a necessidade da monitorização dos parâmetros hemodinâmicos e da correção
das possíveis alterações dos mesmos, é obrigatória a presença de um médico e de um enfermeiro, além de um técnico de enfermagem (2 e 3).
3. Transporte de paciente da Unidade de Terapia Intensiva ou Sala de Emergência para o Centro Cirúrgico com retorno para a Unidade de Terapia Intensiva: envolve a
transferência de um paciente crítico para a realização de um procedimento cirúrgico. Durante o percurso e no Centro Cirúrgico há a necessidade da manutenção dos
cuidados necessários a um paciente crítico como descrito no transporte anterior (2).
4. Transporte de paciente da Unidade de Terapia Intensiva ou Sala de Emergência para Centro Diagnóstico com retorno à Unidade de origem: envolve a transferência
de um paciente crítico para a realização de um procedimento diagnóstico como Tomografia Computadorizada. Durante o percurso e no Centro Diagnóstico há
necessidade da manutenção dos cuidados necessários a um paciente crítico como já descrito anteriormente (2).
Dessa maneira, é imprescindível que todos os profissionais que integram a equipe de transporte tenham experiência em cuidados intensivos e que sejam treinados em
ressuscitação cardiopulmonar, pois, transportar paciente intra-hospitalar representa o compromisso da equipe em preservar a vida (1, 2, 3 e 5).
Assim, este estudo tem como finalidade subsidiar a construção da diretriz assistencial, e os programas de treinamento e desenvolvimento a serem elaborados para
capacitação da equipe multiprofissional, com vistas a minimizar as complicações potenciais durante o transporte intra-hospitalar de pacientes, garantindo um transporte
seguro para o cliente.
2 OBJETIVO
Este estudo tem como objetivos identificar na literatura recomendações sobre transporte de pacientes adultos em ambiente hospitalar; construir uma diretriz assistencial
baseada nas recomendações encontradas na literatura.
3 MÉTODO
Para a elaboração da presente revisão bibliográfica da literatura foram percorridas as etapas de definição da pergunta de pesquisa, determinação dos critérios de
inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra), análise dos resultados e discussão e apresentação dos mesmos.
Para o norteamento dessa pesquisa formulou-se a seguinte pergunta: quais as recomendações existentes na literatura para o transporte intra-hospitalar de pacientes
adultos?
Para a seleção dos artigos foram utilizadas todas as bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), cujo endereço eletrônico é www.bireme.br e as
teses disponíveis na Biblioteca da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Os critérios de inclusão dos artigos para essa revisão bibliográfica foram: artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol ou português, com título e resumo disponíveis
nas bases de dados pesquisadas e artigos referentes à pacientes adultos, maiores de 18 anos.
As palavras-chaves utilizadas foram: transporte de pacientes e intra-hospitalar.
Foram encontrados 73 artigos, desses, apenas sete não possuíam resumo, um artigo se repetiu na pesquisa bibliográfica, 40 tratavam de transporte extra- hospitalar, oito
relacionavam-se a transporte de crianças e 11 não estavam relacionados com transporte intra-hospitalar. Dessa maneira, apenas seis obedeciam aos critérios de inclusão e
relacionavam-se com a pergunta eixo da pesquisa.
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Estudos evidenciam que o transporte intra-hospitalar envolve uma série de riscos ao paciente, como mostrou um estudo realizado com 50 pacientes portadores de
doença cardíaca aguda submetido ao transporte intra-hospitalar com monitorização do traçado eletrocardiográfico, em que 84% dos pacientes apresentaram algum tipo
de arritmia, sendo que 44% destes apresentaram arritmias com indicação de tratamento de emergência .Também foram descritas oscilação na pressão arterial e parada
cardíaca (1 e 5).
Já as alterações respiratórias são vistas, mais freqüentemente, nos pacientes com via aérea artificial e ventilação pulmonar mecânica. O grupo de pacientes com maiores
chances de deterioração do quadro clínico, durante o transporte, são aqueles com falência respiratória e baixa complacência pulmonar, que necessitaram de pressão
positiva do final da expiração (PEEP) durante a ventilação pulmonar mecânica (2 e 5). Essa ocorrência deve-se à utilização freqüente, durante o transporte, de ventilação
manual (AMBU) o que pode resultar em colapso alveolar, hipoventilação e diminuição da saturação periférica de oxigênio arterial (2). O desequilíbrio ácido-básico
causado por hiperventilação ou hipoventilação não intencional também foi observado nos pacientes ventilados manualmente (2). Também entre as alterações respiratórias
encontram-se aspiração brônquica e obstrução das vias aéreas e a parada respiratória (1,2 e 5).
Uma das alterações neurológicas durante o transporte intra-hospitalar descritas nos estudos está relacionada à hiperventilação não intencional que pode levar ao
aumento da pressão intracraniana (PIC). A condição neurológica pode ser ainda mais agravada por alterações cardiorrespiratórias, tais como arritmias, hipoxemia, acidose
e hipertensão ou hipotensão arterial (1 e 5).
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Sendo assim há a necessidade da equipe multiprofissional avaliar o risco-benefício do transporte do paciente grave, tendo em vista a indicação do mesmo faz-se
necessário a verificação da existência de monitorização do paciente e de equipamentos necessários para a realização do transporte, como: monitor cardíaco , leitor de
pressão manual , estetoscópio, material para intubação endotraqueal e ressuscitação manual, fonte de oxigênio com capacidade previsível para todo o transporte e reserva
adicional, ventilador portátil, bomba de infusão e fármacos de ressuscitação: adrenalina, lidocaína, atropina e bicarbonato (1 e 2).
As principais intercorrências relacionadas aos equipamentos são: desconexão da leitura do eletrocardiograma, desconexão do aparelho de ventilação pulmonar
mecânica, falha no aparelho de ventilação pulmonar mecânica, falha do monitor cardíaco ou término da bateria ou desconexão de eletrodo, dificuldade no manuseio da
maca devido à problemas nas rodas, entre outras (1, 2 e 5).
Em relação às recomendações sobre transporte de pacientes adultos em ambiente hospitalar, observou-se nos artigos que compõem a amostra que o transporte intrahospitalar de pacientes deve ser uma ação planejada e organizada, sendo a instituição de uma diretriz assistencial uma das melhores saídas.
Um dos fatores determinantes da qualidade dos cuidados durante o transporte é o treinamento e a eficiência da equipe de transporte. Os equipamentos para
monitorização são importantes e sua miniaturização tem resolvido muitos problemas relacionados à falta de espaço, sendo também menos susceptíveis aos artefatos de
movimento.
O transporte intra-hospitalar pode se iniciar com uma fase preparatória em que há uma coordenação e comunicação pré-transporte, certificando-se que o local de
destino do paciente esteja pronto para recebê-lo e que os elevadores, por exemplo, estão disponíveis. Quanto à equipe de transporte, a quantidade de pessoas que
participarão dependerá da gravidade do paciente e do número de equipamentos que ele necessita. Podem fazer parte da equipe de transporte, o médico, o enfermeiro,
técnicos ou auxiliares de enfermagem e fisioterapeuta. É necessária a presença de médico e do enfermeiro durante o transporte de pacientes graves, ou seja, pacientes com
vias aéreas artificiais, instabilidade hemodinâmica, uso de drogas vasoativas e presença de monitorização invasiva. . Depois de realizado o transporte é importante
documentá-lo, o uso de impressos específicos facilita esse procedimento.
Diretriz Assistencial para Transporte Intra-Hospitalar
4.1.1 Abrangência
Essa diretriz destina-se a todas as áreas do Departamento de Enfermagem.
4.1.2 Condutas
Decisão de transportar o paciente pela equipe multiprofissional, avaliando os risco e benefícios para o paciente.
Avaliação da gravidade do paciente.
Paciente Grave
- Avaliar o local que irá receber o paciente quanto à distância e se o mesmo possui condições de receber este paciente;
- Transportar o paciente na maca de transporte;
- Selecionar os equipamentos que irão junto ao paciente, como: monitor cardíaco, leitor de pressão manual, estetoscópio, material para intubação endotraqueal e
ressuscitação manual, fonte de oxigênio com capacidade previsível para todo o transporte e reserva adicional, ventilador portátil, bomba de infusão e fármacos de
ressuscitação: adrenalina, lidocaína, atropina e bicarbonato;
- Selecionar a equipe de transporte, que serão no mínimo duas pessoas sendo o médico e um técnico de enfermagem, ou o médico e uma enfermeira;
- Monitorização na saída do local de origem e durante o transporte, das medidas hemodinâmicas como: PVC, PAM e PA;
- Monitorização respiratória como: SatO2, FR e análise geral dos gases (PCO2, PO2);
- Efetuar a passagem de plantão sobre as condições clínicas do paciente à equipe receptora;
- Documentar o transporte quanto às condições em que o paciente deixou a unidade de origem, relatando os equipamentos em uso, o tipo de procedimento que será
realizado com o mesmo, anotar a evolução do transporte e se durante o mesmo houve alguma intercorrência e se houve ,o que foi feito para reverte-la. Ao retornar à
unidade de origem relatar as condições gerais do paciente e seus parâmetros vitais.
4.1.2.2 Paciente Não Grave
- Escolher o meio de transporte, com base no exame ou procedimento que será realizado com o mesmo, e se este possui alguma debilidade física que contra - indique o
uso de cadeira de rodas;
- Exames ou procedimentos realizados com sedação, obrigatoriamente, o paciente deverá ser levado de maca de transporte, por no mínimo dois técnicos de
enfermagem;
- Exames ou procedimentos que não necessitam de sedação, e se o paciente possuir condições físicas, deverá ser levado de cadeira de rodas, por apenas um técnico de
enfermagem;
- Pacientes acamados sempre serão transportados de maca, por, no mínimo, dois técnicos de enfermagem;
- Efetuar a passagem de plantão sobre as condições clínicas do paciente à equipe receptora;
- Documentar o transporte quanto às condições em que o paciente deixou a unidade de origem, relatando os equipamentos em uso, o tipo de procedimento que será
realizado com o mesmo, anotar a evolução do transporte e se, durante o mesmo houve alguma intercorrência e se houve o que foi feito para revertê-la. Ao retornar à
unidade de origem relatar as condições gerais do paciente e seus parâmetros vitais.
Recomendações
- Providenciar uma manutenção adequada de todos os equipamentos que deverão ser utilizados no transporte de pacientes intra-hospitalar, como: verificar se torpedo
de oxigênio esta repleto, se os ventiladores mecânicos portáteis estão funcionando adequadamente, se as baterias das bombas de infusão estão carregadas , assim como
dos outros aparelhos que exijam baterias pra funcionarem , se todas as drogas de ressuscitação cardíaca estão dentro do prazo de validade, se os materiais de intubação
endotraqueal estão completos, se o monitor cardíaco funciona adequadamente, se a maca está em condições de uso ,assim como a cadeira de rodas;
- Avaliar o local de destino, procurando sempre percorrer o menor caminho com o paciente e garantindo que o elevador estará esperando no andar desejado;
- Garantir um aperfeiçoamento constante da equipe que realiza o transporte intra - hospitalar, para que esta saiba agir diante de qualquer intercorrência que possa haver
durante o transporte do paciente.
Resultados Esperados
Identificação dos riscos do transporte ao paciente;
Implementar medidas que garantam um transporte seguro, oferecendo condições ao paciente iguais ou ,semelhantes , às que possuía em sua unidade de origem,
minimizando as possibilidades de intercorrências.
Indicadores de Monitorização
Notificação obrigatória das intercorrências durante o transporte intra-hospitalar de pacientes;
Auditoria de prontuários acerca da prática dessa diretriz.
5. Considerações Finais
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A presente revisão bibliográfica, na busca da melhor evidência disponível, acerca do transporte intra-hospitalar de pacientes adultos, entende que o transporte de
pacientes é uma atividade complexa e que está se expandindo no meio hospitalar. Existe uma série de passos para o planejamento e a adequada execução do transporte,
antevendo as necessidades e riscos para o paciente, minimizando, dessa forma, os erros e tornando o transporte mais eficiente.
Fluxograma da Diretriz Assistencial
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Qualidade e Segurança

P_70_2011 - Uso de indicadores para monitoramento da qualidade da assistência, do
gerenciamento de risco e de eventos adversos em um Hospital de Recife/PE.
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ana Muniz, George da Silva Santos

Resumo: Segurança e qualidade referem-se à obtenção de maiores benefícios e redução dos riscos para o paciente. O objetivo deste estudo foi mapear e avaliar os indicadores de riscos e
eventos adversos em um Hospital de Recife/Pernambuco. Estudo descritivo com abordagem quantitativa, baseado nos indicadores de segurança do paciente relativos à assistência, aspectos
administrativos e gerenciamento de risco. Os resultados indicam que 66% dos indicadores já foram aplicados, 29% ainda não foram e 5% estão em teste. A segurança do paciente é uma
responsabilidade institucional que deve ser compartilhada com os colaboradores.
Palavras-chave: Eventos adversos. Eventos Sentinelas. Gerenciamento de Risco. Segurança do Paciente.

1. Introdução
Com o movimento global atual sobre segurança na área da saúde, pesquisadores tem chamado a atenção para o referencial da abordagem do sistema como um meio de
melhorar a segurança dos ambientes e para os pacientes, como garantia da qualidade da assistência (Marck e Cassiani, 2005).
Nogueira (1994) afirma que a garantia de qualidade em saúde refere-se à elaboração de estratégias tanto para a avaliação da qualidade quanto para a implementação
de normas e padrões de conduta clínica através de programas locais ou nacionais.
O conceito de qualidade é atribuído à obtenção de maiores benefícios e redução dos riscos para o paciente e fundamenta a avaliação dos serviços de saúde em três
grandes componentes relacionados à estrutura do serviço, aos processos e aos resultados da assistência à saúde prestada a população (Donabedian, 1992).
A segurança é uma importante dimensão da qualidade que se refere ao direito das pessoas de terem o “risco de um dano desnecessário associado com o cuidado de
saúde reduzido a um mínimo aceitável”. Erros, violações e falhas no processo de cuidado aumentam o risco de incidentes que causam danos aos pacientes (Runciman et
al, 2009, p.21-22).
Os hospitais são responsáveis por significativa e complexa parcela dos cuidados de saúde prestados aos pacientes. A inclusão de indicadores de segurança nos
programas de monitoramento da qualidade representa uma importante estratégia para orientar medidas que promovam a segurança do paciente hospitalizado (Gouvêa e
Travassos, 2010).
De acordo com Nepomuceno e Kurcgant (2008), no setor da saúde, a política da qualidade tem gerado uma preocupação constante com a melhoria da assistência
prestada ao paciente, exigindo maiores investimentos na qualificação dos trabalhadores. Essa qualificação deve estar voltada para o desenvolvimento do ser humano de
forma integral e para o atendimento das necessidades identificadas em uma realidade de trabalho específica.
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1.1 Objetivos
Este estudo tem como objetivo mapear e avaliar os indicadores de riscos e os eventos adversos implantados em um Hospital de grande porte localizado em
Recife/Pernambuco, com o propósito sugerir ações que possam mitigar os riscos e aumentar a segurança para o paciente.
1.2. Justificativa
Com a contínua incorporação de tecnologias na saúde, o gerenciamento de risco hospitalar deve ser implantado para sistematizar o monitoramento de eventos
adversos, executando ações para o controle e eliminação de danos (Oliveira, Évora e Kuwabara, 2010). Neste sentido, a relevância deste estudo é a necessidade de
acompanhar a qualidade da assistência, considerando que a segurança do paciente é uma tendência forte e de impacto sobre os serviços hospitalares. Esses dados
fornecerão subsídios para a elaboração de instrumentos e delineamento de caminhos que visam avaliar continuamente a qualidade dos serviços prestados.
2. Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, baseado nos indicadores de segurança do paciente usando como referencial a AHRQ (Agency for
Healthcare Research and Quality, EUA, 2006), a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)/ Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (WHO,
2008) como estratégia para a avaliação e monitoramento de eventos adversos (EA). Estes indicadores auxiliam os hospitais na identificação de eventos adversos potenciais
e utiliza a base de dados administrativos para avaliar a incidência de eventos adversos e complicações hospitalares.
Este estudo está inserido na linha de pesquisa: Análise de riscos e eventos adversos relacionados as rotinas e processos de assistência à saúde em um Hospital de Grande
Porte de Recife/Pernambuco: um enfoque para Segurança do Paciente
A coleta de dados foi realizada consultando o sistema de documentação informatizado do Hospital (ISODOC®) e o sistema de operacional informatizado do Hospital
(MEDICWARE®).
Os indicadores foram distribuídos em 3 categorias: Indicadores assistenciais, indicadores administrativos e gerenciamento de risco. Quanto à avaliação dos indicadores
foram usados os seguintes padrões: “Aplicado”, “Não aplicado” e “Em teste”. A pesquisa seguiu todos os procedimentos éticos conforme recomendado pela Resolução
196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde.
3. Resultados e Discussão
Trata-se de um Hospital de beneficência, de grande porte e localizado na capital pernambucana (Recife/Pernambuco). Este Hospital foi criado em 1855, tem hoje,
aproximadamente, 3500 colaboradores e 588 leitos. Possui excelente infraestrutura, passou por auditoria externa e foi acreditado pelo IQG (Instituto Qualisa de Gestão)
vinculado a ONA (Organização Nacional de Acreditação). A auditoria externa foi importante, pois revisou alguns processos e sugeriu atualizações em algumas rotinas. A
auditoria é um sistema de revisão e controle, para informar a administração sobre a eficiência e eficácia dos programas em desenvolvimento. Sua função não é somente
indicar as falhas e os problemas, mas também, apontar sugestões e soluções, assumindo, portanto, um caráter eminentemente educacional (Chiavenato, 1981).
A acreditação é o mais difundido internacionalmente, dos métodos de avaliação externa por pares no campo da saúde. Se define como um procedimento de avaliação
integral (sistêmico) da qualidade, que procura abranger os aspectos de estrutura, processo e resultados. É voluntário, confidencial, periódico, baseado em padrões
previamente conhecidos e executado por uma entidade independente do estabelecimento avaliado. Ainda que o mesmo termo já tenha sido empregado para identificar
outras metodologias, se considera estritamente acreditação, ao método iniciado nos EUA e Canadá, pela Joint Comission on Accreditation of Healthcare Organizations
(JCAHO), e atualmente avalizado pela International Society for Quality in Healthcare (ISQUA), (Scrivens, 1998).
Possui ainda uma estrutura voltada para o gerenciamento de risco, um escritório da qualidade e uma equipe de treinamento, desenvolvimento e educação continuada,
que dá suporte a implementação de uma assistência segura. As comissões auxiliam também fazendo o monitoramento de alguns indicadores, como por exemplo: a
comissão de pele estabelece rotinas para acompanhamento de pacientes e redução de casos de úlcera por pressão; a comissão de infecção hospitalar controla vários
indicadores, dentre eles a Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica – PAV e a adequação ao uso de antibióticos; a comissão de segurança do paciente em parceria
com outras comissões e serviços acompanha os indicadores relacionados a comunicação efetiva, higienização das mãos e cirurgias seguras.
As metas relacionadas ao gerenciamento de risco e prevenção de eventos adversos são: Identificar corretamente os pacientes; cuidado no processo de preparo e
administração de medicamentos; melhorar a comunicação efetiva; assegurar cirurgias com local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos; reduzir o risco de
infecções associadas aos cuidados de saúde e reduzir o risco de lesões e de quedas.
De acordo com o referencial teórico utilizado, os indicadores foram distribuídos em três categorias: Indicadores assistenciais, compreendendo 15 indicadores;
Indicadores administrativos, 13 indicadores; e gerenciamento de risco, com 10 indicadores.
Os resultados indicam que na categoria “Indicadores Assistências”, dos 15 indicadores, 07 já estão aplicados, 07 ainda não foram aplicados e 01 está em teste. Na
categoria “Indicadores administrativos”, 11 indicadores estão aplicados, 02 não aplicados e nenhum em teste de um total de 13 indicadores. Com relação ao
“gerenciamento de risco”, dos 10 indicadores, 07 já estão aplicados, 02 não foram aplicados e 01 está em teste.
A quantificação das variáveis relacionadas a estes indicadores de qualidade servem como parâmetro para a avaliação, estabelecendo assim, a mensuração de possíveis
mudanças nos padrões de qualidade da assistência prestada e construindo séries históricas para o monitoramento nas três categorias relacionadas.
De um modo geral, somando todas as categorias de indicadores, o que equivale a 38 indicadores, pode-se dizer que 66% dos indicadores já foram aplicados, 29%
ainda não foram aplicados e 5% estão em teste.
Cabe ressaltar a relevância destes dados uma vez que apontam um instrumento importante no auxilio, na validação de práticas e na transformação crítica do cotidiano
pela possibilidade de direcionar a realização das mudanças necessárias e alinhar a qualidade da assistência.
Neste sentido observa-se que há um compromisso deste hospital com a qualidade contínua da assistência, uma vez que grande parte dos indicadores já foi aplicado e
está sendo monitorado pelo escritório da qualidade e pelo serviço de gerenciamento de riscos. Existe também um esforço para revisão dos protocolos, treinamentos e
avaliação dos resultados, a partir do estabelecimento de metas.
4. Conclusão
Pode-se concluir que avançamos no caminho da segurança paciente, porém está deve ser uma trajetória contínua, onde as medidas de controle e prevenção devem ser
constantemente atualizadas e monitoradas.
A segurança do paciente é uma responsabilidade institucional que deve ser compartilhada com os colaboradores, deve ainda estar apoiada nos princípios da elaboração
de um planejamento coletivo e no desenvolvimento de competências técnico-científicas sobre os conceitos e tecnologias empregados.
Pretende-se dar continuidade aos estudos nessa linha de pesquisa, avaliando também a qualidade da assistência por meio da mensuração de eventos-sentinelas,
monitorados por diferentes protocolos e indicadores, através da construção de séries históricas, a partir de informações registradas nos formulários e processadas pelo
Sistema de Informação deste Hospital.
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P_71_2011 - Avaliação de Cultura Organizacional em Gestão de Risco e Segurança na Assistência à
Saúde. Estudo Piloto em Hospital da Cidade de São Paulo.
Evandro Penteado Villar Felix

Resumo: A segurança na assistência à saúde, visando à prevenção e minimização de danos aos pacientes, em organizações complexas como as hospitalares, é um fator primordial da qualidade
na prestação de serviços em saúde. A cultura de segurança é um fator determinante neste processo, e deve ser continuamente promovido dentro das organizações. A consolidação desta cultura
baseada nos conceitos e práticas segurança deve ser construída por cada indivíduo envolvido neste processo, e a sua avaliação e mensuração é de extrema importância para o
desenvolvimento e avaliação de intervenções na melhoria da segurança de qualquer organização.
Palavras chaves: qualidade, segurança do paciente, cultura de segurança.

1 – Introdução
A segurança na assistência à saúde, incluindo a prevenção e minimização de danos aos pacientes, aos indivíduos diretamente envolvidos nesta função e as
organizações prestadoras desta assistência, esta diretamente relacionada à qualidade com que os serviços de saúde são prestados, sendo um dos pilares de uma
organização hospitalar (Clinco, 2007).
Mesmo em países industrializados, o cuidado à saúde não é tão seguro quanto devia ser. Cada vez mais este assunto tem se tornado foco importante na assistência à
saúde, fazendo-se com que seja de interesse tanto das organizações e prestadores, públicos ou privados, quanto dos usuários do sistema de saúde (Hoffmann & Rohe,
2010).
Hospitais são organizações complexas, onde diferentes grupos profissionais e com habilidades diversas executam diferentes atividades envolvidas direta e indiretamente
no cuidado ao paciente. Estas atividades requerem planejamento e processos de comunicação que garantam uma assistência rápida e segura (Hoffmann & Rohe, 2010).
Esforços pioneiros na monitorização da segurança dos pacientes, predominantemente, focaram em medidas de desfecho, incluindo taxas de mortalidade hospitalar
(Berenholtz & Pronovost, 2007). O modelo desenvolvido por Donabedian para avaliação da qualidade promoveu uma ferramenta útil para o monitoramento da
segurança. Neste modelo, estrutura (como o cuidado é organizado em relação aos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros imprescindíveis para a assistência
médico hospitalar) mais o processo (o que fazemos, as atividades da assistência médica com padrões pré-estabelecidos, entre profissionais e pacientes) influenciam o
resultado sobre o paciente (os desfechos conseguidos, o produto final da assistência prestada ao cliente) (Donabedian, 1966). Além disso, Donabedian desenvolveu os
chamados “7 pilares da qualidade” (eficácia, eficiência, efetividade, otimização, legitimidade, aceitabilidade, e equidade), como uma extensão do conceito de qualidade
(Donabedian, 1990).
Outras definições de qualidade em saúde existem. A Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization (JCAHO) define a qualidade da assistência médicohospitalar como “o grau segundo o qual os cuidados com a saúde do paciente aumentam a possibilidade da desejada recuperação do mesmo e reduzem a probabilidade
do aparecimento de eventos. O Institute of Medicine definiu qualidade em saúde como o grau em que os serviços de saúde aumentam a probabilidade de resultados de
saúde desejáveis e são consistentes com a prática profissional corrente (http://iom.edu).
A definição de segurança do paciente para o Institute of Medicine é o processo de livrar o paciente de lesões acidentais, estabilizando os processos e sistemas
operacionais com o objetivo de minimizar a probabilidade de erros e maximizar a probabilidade de interceptação dos erros quando eles ocorrem (Institute of Medicine,
1990). O The Canadian Patient Safety Dictionary define segurança do paciente como a redução e mitigação de atos não seguros dentro do sistema de assistência à saúde,
assim como a utilização de boas práticas para alcançar resultados ótimos para o paciente (The Canadian Patient Safety Dictionary, 2003).
A segurança do paciente é um dos componentes críticos da qualidade do cuidado em saúde (Clinco, 2007). A maneira pela qual uma organização relacionada à saúde
aborda este tema é conhecida como cultura de segurança do paciente. A cultura de segurança envolve um padrão subjacente de valores compartilhados, convicções, e
ações em uma organização (Hoffmann & Rohe, 2010).
A Cultura de Segurança de uma organização pode ser definida, segundo o Advisory Commitee on the Safety of Nuclear Installations, como o produto de valores
individuais e de um grupo, atitudes, percepções, competências e padrão de comportamento que determinam o compromisso, o estilo e a proficiência da administração de
uma organização saudável e segura. Organizações com cultura de segurança positiva são caracterizadas por comunicações baseadas em confiança mútua,
compartilhamento de percepção sobre a importância da segurança e confiança na eficácia das medidas de segurança (ACSNI, 1993).
Yates et al (2004) propuseram quatro estratégias centrais para a criação de uma cultura de segurança nas organizações: adotar a segurança como um valor central;
adotar comportamentos para a prevenção de erros e converter esses comportamentos em hábitos de trabalho; desenvolver programas de análise do que ocasionou o erro
(análise de processo); e focar em processos que simplifiquem o trabalho e a documentação de procedimentos (Yates et al, 2004).
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A publicação de To Err is Human: Building a Safer Health System pelo Institute of Medicine (Institue of Medicine, 2000), apresentou de forma mais explícita o quão
dramático é a questão da segurança do paciente, ou a sua falta. Este relatório estimava que entre 44.000 e 98.000 mortes ocorram anualmente nos Estados Unidos da
América (EUA), em decorrência de erros médicos preveníveis. Mortes em decorrência de eventos adversos preveníveis excedem àquelas atribuídas aos acidentes
automobilísticos, câncer de mama e SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). O custo anual desses erros estava em torno de U$17 a U$29 bilhões de dólares. Este
relatório afirma que o problema não é devido à existência de profissionais incompetentes no sistema de saúde, mas sim de bons profissionais trabalhando em sistemas
inadequados, que precisam ser mais seguros para os pacientes, e demonstra a necessidade urgente da redução de erros médicos.
Estudos retrospectivos realizados em Nova Iorque (Brennan, Leape, Laird, et al, 1991) e Utah/Colorado (Leape, Brennan, Laird, et al, 1991), nos EUA, através da revisão
dos prontuários dos pacientes, encontraram que 3,7% dos pacientes (Nova Iorque) e 2,9% dos pacientes (Utah) tinham sofrido algum tipo de erro médico no ambiente
hospitalar, e 58% e 53% destes eventos foram categorizados como evitáveis, respectivamente.
Deste modo, a qualidade da assistência à saúde tem como fator primordial a segurança do paciente, visando à prevenção e a mitigação de danos aos pacientes,
identificação de causas e correção dos processos envolvidos na atenção à saúde que, porventura, possam levar a eventos adversos. A cultura de segurança é um fator
determinante neste processo, e deve ser continuamente promovida dentro da organização.
Segundo a Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) a segurança do paciente é a ausência de potencial para ocorrência de danos ou ausência de ocorrência
de danos associados a cuidados ao paciente (AHRQ, 2003). Com o objetivo de ajudar os hospitais a avaliar até que ponto suas culturas organizacionais enfatizam a
importância da segurança do paciente e facilitam a implantação de atividades voltada para esta finalidade, a AHRQ, em 2004, elaborou um questionário com ênfase aos
erros, às percepções de erros e às dimensões da cultura de segurança do paciente (AHRQ, 2004).
De acordo com o Institute of Medicine, “o maior desafio para irmos em direção a um sistema de saúde seguro é mudarmos a cultura de culpados para erros individuais
para um no qual os erros são tratados não como falhas pessoais, mas como oportunidades de melhoria no sistema e prevenção de danos” (Institute of Medicine, 2001).
Medidas da avaliação da cultura de segurança nas organizações de saúde são novas ferramentas na melhoria da segurança dos pacientes. Elas podem ser usadas para
medir as condições organizacionais que levam a eventos adversos e danos aos pacientes, e para desenvolvimento e avaliação de intervenções na melhoria da segurança
nestas organizações (Nieva & Sorra, 2003).
A Instituição Hospitalar
A instituição hospitalar onde este estudo será realizado iniciou suas operações na cidade de São Paulo na década de 1970, situando-se na região central da cidade.
Trata-se de um hospital geral com foco em cardiologia. Possui 227 leitos de internação, sendo 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos, 10 leitos de
UTI pediátrica, 13 na Unidade Coronariana e 8 leitos no Pronto Socorro, além de 29 leitos para procedimentos ambulatoriais.
Tendo como Qualidade nos serviços prestados em saúde como um dos tópicos na sua declaração de valores, em 2006 submeteu-se a uma avaliação externa
(Acreditação), voluntária, realizada pela Joint Commission International (JCI), representada no Brasil pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), entidades sem fins
lucrativos, com o intuito de adequar e melhorar a qualidade do cuidado ao paciente, garantir um ambiente seguro com contínua redução dos riscos aos pacientes e aos
seus profissionais, e em 2009 foi recertificada pela CBA/JCI.
Neste processo algumas definições importantes foram adotadas:
EVENTO ADVERSO é uma ocorrência imprevista, indesejável ou potencialmente perigosa na instituição de saúde.
EVENTO SENTINELA é uma ocorrência inesperada envolvendo a morte ou perda grave e permanente de função, não relacionada ao curso natural da doença do
paciente ou condição subjacente.
QUASE FALHA é qualquer variação de um processo que não afeta um resultado, mas cuja recorrência acarreta grande chance de uma consequência adversa grave.
Cada área definiu em rotinas o que considera como evento adverso, evento sentinela e quase falha em suas atividades.
Adequado ao Manual de Acreditação da JCI (JCI,2010), o Hospital segue suas padronizações, como por exemplo:
Seis metas internacionais de segurança:
Meta 1: identificar os pacientes corretamente.
Meta 2: melhorar a comunicação efetiva.
Meta 3: melhorar a segurança de medicamentos de alta-vigilância.
Meta 4: assegurar cirurgias com local de intervenção corretos, procedimento corretos e paciente correto.
Meta 5: reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde.
Meta 6: reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de queda.
Acesso e continuidade do cuidado ao paciente.
Melhoria da qualidade e segurança do paciente.
Prevenção e controle de infecções.
Educação e qualificação dos profissionais.
O Hospital possui um sistema informatizado para registro e consulta dos eventos adversos, sentinelas e quase falhas que porventura ocorram. Este sistema está
disponível na rede da Intranet do hospital.
Desta maneira, o processo de Acreditação contribui sobremaneira para uma cultura de qualidade e segurança no Hospital, porém, entende-se que este é um processo
contínuo e que a acreditação é um meio e não um fim para que se atinjam padrões de atendimento elevados.
2 - Objetivos
O objetivo deste estudo piloto é avaliar a cultura organizacional de segurança no Hospital, em uma parcela de colaboradores, especificamente, os médicos que fazem
parte do corpo clínico e sejam contratados pela instituição. Posteriormente, num estudo mais abrangente, o estudo será realizado de uma maneira global com as opiniões
dos demais profissionais de saúde desta instituição (corpo de enfermagem, médico, etc) e de apoio.
3 – Justificativa
À cultura organizacional, num serviço de prestação de serviços em saúde, devem estar atreladas as culturas de qualidade e segurança dos pacientes, e a consolidação
deste ambiente envolto por estes conceitos e práticas deve ser construído dia após dia por cada stakeholder envolvido neste processo, e a sua avaliação e mensuração é
de extrema importância para qualquer organização.
4 – Métodos
A avaliação da cultura de segurança no Hospital será avaliada através da utilização de questionário intitulado Hospital Survey on Patient Safety Culture, traduzido, que é
um instrumento da Agency for Health Research and Quality (AHRQ) , já utilizado em outros estudos (Clinco, 2007).
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Serão submetidos ao questionário os profissionais de saúde médicos contratados pelo Hospital que atuam de forma direta na assistência ao paciente dos diversos setores
do hospital: internação, pronto-socorro, centro cirúrgico e unidades de terapia intensiva.
Posteriormente, os dados obtidos serão inseridos numa tabela dinâmica EXCEL®, disponibilizada pela própria AHRQ para análise dos dados e submetidos a análise
estatística.
5 – Resultados e Conclusões
Os resultados e conclusões obtidas a partir da coleta dos dados nos meses de fevereiro e março de 2011, serão apresentados de forma definitiva no QualiHosp.
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Resumo: A cuidadosa elaboração de um projeto arquitetônico é determinante para o gerenciamento de risco em projetos e obras hospitalares sem interferir no funcionamento do hospital, pois
por meio deste é possível evitar problemas futuros como, por exemplo, cruzamento de fluxos e infecções. O projeto arquitetônico deve ser um trabalho conjunto de uma equipe
multidisciplinar, para garantir a funcionalidade do conjunto, que deve contar com a aprovação de vários atores: usuários, segurança do trabalho, pela CCIH, funcionários e higiene hospitalar.
Palavras chave: Segurança hospitalar, gestão do risco, arquitetura hospitalar

Introdução
A arquitetura tem um importante papel no gerenciamento de risco em projetos e obras hospitalares, pois é no projeto arquitetônico que é possível se resolver problemas
futuros como, por exemplo, ampliações, reformas, cruzamento de fluxos, controle de infecção e manutenção lembrando que como o tratamento do paciente não pode ser
interrompido e essas atividades devem ser previstas para causar a menor interferência no funcionamento do hospital.
Com a compatibilização de todos os projetos envolvidos é possível que os projetos de instalações também sejam analisados e confrontados com a necessidade do
usuário, além de no projeto arquitetônico ser possível levantar uma série de interferências que irão ocorrer na obra e com isso fazer um planejamento específico para cada
obra ou reforma.
A avaliação deve ser realizada sobre a construção proposta para identificar quais são as etapas de obra e um levantamento de necessidades para assegurar os
procedimentos adequados para o controle de infecções. Esta avaliação deve ser realizada por esta equipe
multidisciplinar.
Esta avaliação e os procedimentos recomendados devem ser revistos e atualizados sempre que necessário durante a obra.
Em obras de grande intervenção no hospital é importante que o engenheiro responsável pela obra participe do projeto desde a sua concepção para que com isso ele
participe efetivamente
do planejamento e no início da obra ele já conheça o projeto nos seus detalhes. Também é muito importante que os projetos complementares (infra estrutura) já estejam
envolvidos desde o inicio do projeto para que todos conheçam as premissas e necessidades.
As instalações prediais são as que mais sofrem com as reformas, modernização de equipamentos e ampliações com isso é muito importante que se contemple em
projeto espaços técnicos horizontais, conhecidos como pisos técnicos, principalmente sobre áreas críticas como centro cirúrgicos e UTI,em área menos críticas é
necessário prever entre forro (espaço entre o forro e a laje para que seja possível correr as instalações na horizontal além da necessidade de espaços técnicos verticais,
conhecidos como shafts.
A flexibilidade e a expansibilidade são fundamentais em projetos hospitalares para que uma edificação tenha uma vida longa e possa incorporar os avanços
tecnológicos.
“Devem ser considerados em projetos de edificações hospitalares os seguintes conceitos: eficiência, flexibilidade, expansibilidade, humanização, facilidade de limpeza,
acessibilidade, controle de circulação, segurança e sustentabilidade, entre outros.” (CARR, 2009).
“O processo de projeto é a etapa mais estratégica do empreendimento em relação aos gastos da produção e a agregação de qualidade ao produto” (FABRICIO, 2002),
isto é o projeto influi diretamente na qualidade do edifício que impacta na qualidade do serviço.
Os projetos para, devem seguir as normativas regulamentadas pela ANVISA, principalmente a RDC 50 e em alguns casos existem normas específicas para algumas áreas
como é o caso de farmácias, lactários, centrais de materiais esterilizados. Essas normas fixam todas as premissas mínimas necessárias como dimensionamento de salas,
ambientes obrigatórios, infra estrutura mínima para cada ambiente, pontos de gases necessários entre outras obrigatoriedades. Para projetos de infra estrutura além da
RDC50 devem ser seguidas normas específicas,
No ambiente hospitalar a energia sob forma de eletricidade é uma fonte de vida.
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São vários os equipamentos que têm essa finalidade: centrais de ar comprimido e oxigênio medicinal, aparelhos de suporte ventilatório, bombas de infusão de drogas e
medicamentos, centrais de geração de energia auxiliar e outros.
O projeto de instalações elétricas deve seguir uma classificação de áreas hospitalares com relação à segurança elétrica.
Projetos de elétrica devem seguir as normas RDC 50, NBR 13534, NBR5410, IEEE 601 (WHITE BOOK).
Muitos sistemas hospitalares necessitam de backup de energia de emergência e a instalação e testes do sistema de alimentação de emergência é fundamental para todos
os hospitais.
Os sistemas de refrigeração, ventilação, exaustão e ar condicionado para uso hospitalar visam à proteção e o conforto dos pacientes e funcionários. Os projetos devem
seguir a normas da ABNT NBR 7256 2005
O projeto de ar condicionado deve seguir uma classificação de áreas hospitalares com relação à segurança.
Embora não difiram muito das instalações industriais, é importante estar bem claro no projeto micro-organismos, favorecido por umidade alta e propiciando condições
específicas de temperatura e/ ou umidade para a operação de equipamentos especiais.
É na fase de projeto que vários erros, acidentes e prejuízos ocorrem. Às vezes são prejuízos que serão sentidos em um futuro próximo, durante a inauguração ou
imediatamente em acidentes durante a obra. Com relação ao paciente, vários cuidados devem ser tomados, como a escolha adequada de áreas para a implantação de
instalações de gases medicinais, centrais de compressão e vácuo, iluminação, centrais de ar condicionado e ventilação, distribuição de eletricidade, instalação de sistema
de alarme entre outros.
Os edifícios hospitalares típicos necessitam de sistemas para operar 24 / 7 durante o ano todo. Os sistemas precisam ser projetados para reduzir e limitar a possibilidade
de doenças infecciosas transmitidas de doentes para pacientes, para os acompanhantes e para os trabalhadores da instituição.
GERENCIMENTO DE RISCO EM OBRAS HOSPITALARES
A manutenção e gerência de equipamentos médico-hospitalares no Brasil até 1992 eram somente praticadas por apenas 1% dos hospitais em contraposição a
aproximadamente 80% dos hospitais nos países desenvolvidos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995).
O gerenciamento de risco em projetos e obras hospitalares pode ser definido como um conjunto de processos utilizados para planejar, construir, equipar e manter a
confiabilidade de espaços e tecnologias.
O gerenciamento de risco hospitalar busca controlar os efeitos indesejáveis à presença humana nas ações de obras e manutenção do prédio,instalações e equipamentos
e minimizar a tão baixo quanto possível os riscos assegurando que esse ambiente seja seguro e adequado ao tratamento seguro e de qualidade.
Para o gerenciamento é necessário além de informações do campo, as informações relativas aos riscos existentes. Com relação aos riscos no prédio e infraestrutura, o
mapa de risco dos diversos espaços tem seu conceito ampliado.
Quando se fala em risco em ambiente hospitalar, pensamos imediatamente em infecção hospitalar, mas hoje em dia existem outros riscos de devem ser levados em
conta como os ligados a infraestrutura como, por exemplo, a falta de energia em um determinado ambiente.
O conceito de risco possui dois elementos:
1. A probabilidade de um evento perigoso; são condições de uma variável com potencial necessário para causar danos. Esses danos podem ser entendidos como lesões
a pessoas, danos a equipamentos e instalações, danos ao meio ambiente, perda de material em processo, ou redução da capacidade de produção.
2. Severidade da conseqüência do evento perigoso; expressa uma probabilidade de possíveis danos de um período de tempo ou número de ciclos operacionais. Pode
indicar ainda incerteza quanto à ocorrência de um determinado evento
O objetivo da gestão de risco é o de tornar o risco máximo tolerável também, tão baixo quanto razoavelmente praticável.
Em todas as literaturas consultadas verificamos que a melhor forma de gerenciamento de risco em projetos e obras é a formação de uma equipe multiprofissional com
gerenciadores de obra, arquitetos e engenheiros que participaram da concepção do projeto, administradores, enfermeiros e CCIH para que possa ser avaliado o risco de
forma abrangente para proteger os pacientes, desenvolver planos para minimizar o impacto sobre os pacientes e das instalações, e assegurar que as definições e normas
sejam seguidas pela construtora e que tudo seja monitorado, executado e documentado.
É fundamental que a equipe esteja envolvida nas fases de planejamento do projeto. Nem todos os arquitetos e engenheiros que desenvolvem o projeto são
familiarizados com a construção em ambientes hospitalares e nem sempre estão cientes das normas para projetos de saúde principalmente no que se refere a filtragem de
ar, a troca de ar, acabamentos, sistemas de segurança para elétrica.
Podem ocorrer conflitos sérios quando a equipe entra no processo somente após a finalização do projeto e contratação da obra. Como por exemplo, aumento de custo
na construção, aditivos de preço e atrasos no cronograma de obra; A complexidade dos temas que envolvem a segurança no ambiente hospitalar exige que essa equipe
multiprofissional seja formada tanto para a tomada de decisões técnicas, como para as administrativas, econômicas e operacionais.
Todos os níveis de gerenciamento devem reforçar as regras e regulamentos de segurança, estar alerta e identificar as práticas e condições inseguras, tomando
imediatamente, atitudes apropriadas para corrigir irregulares.
As construtoras têm a responsabilidade de zelar para que o ambiente, pacientes e funcionários apresentem condições adequadas e devem considerar a prevenção de
acidentes como uma parte normal de suas atividades.
Os gestores hospitalares devem estar cientes como uma construção ou reforma de uma instalação existente é crítica e os construtores devem estar cientes que podem
afetar a qualidade do ar, interromper serviços públicos, gerar ruído e vibração.
O rompimento acidental de energia, água, gases medicinais podem custar a vida de um paciente. Por isso é fundamental que todos na equipe de construção sejam
educados para uma conduta vigilante nessa área.
Deve-se criar procedimentos relativos a notificação adequada e agendamento da interrupção planejada além de ser criados procedimentos para notificar e instruir os
colaboradores caso ocorra uma interrupção involuntária.
As três questões mais críticas para uma obra hospitalar são as instalações, limpeza
e acessibilidade.
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM PROJETOS E OBRAS HOSPITALARES
Profissionais da saúde são como pacientes sujeitos a doenças de uma variedade de patógenos aéreos comuns em ambientes hospitalares. Isso aumenta o risco de
infecção durante
as obras hospitalares uma vez que temos a liberação de poeira, bactérias e esporos de mofo no ar. Alguns dos micróbios mais comuns que podem ser disseminadas
através de obras são o
funiculosum Penicililum e Aspergillus fumigatus, um fungo freqüentemente encontrado na
poeira de obra.
No Brasil não temos uma legislação específica para este assunto, hospitais de excelência e Hospitais que tem acreditação internacional Joint Commission seguem as
diretrizes do Manual de acreditação.Mas ao longo desses últimos anos a AIA (American Institute of Architects), CDC (Center for Disease Control) e a JCAHO (Joint
Commission on Accreditation of helth Care Organizations) tem publicado orientações para ajudar hospitais, arquitetos e engenheiros na prevenção de infecção durante as
obras.
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As orientações da AIA são específicas afirmando: “os projetistas devem incorporar requisitos específicos e relacionados com a construção de uma avaliação de risco do
controle de infecção no caderno de encargos”. A responsabilidade da implantação desta avaliação de risco é do hospital uma vez que os médicos e enfermeiras estão mais
familiarizados com o tipo de pacientes e procedimentos realizados. A avaliação de risco deve estar incorporada no projeto desde o seu inicio a fim de garantir que o
projeto esteja integrado com a estratégia de controle de infecção e deve ser conduzida pela equipe de projetistas do hospital.
A avaliação de risco determina o risco potencial para os pacientes e funcionários, comparando a complexidade de atividades pela sua proximidade com os pacientes
para determinar quais controles são necessários. Além disso, os resultados servem de recomendação para as construtoras como o uso de equipamentos de proteção
individual, pressão negativa na área de intervenção ou a construção de uma ante-câmara para prevenir a propagação de poeira.
As diretrizes para controle de infecção ambiental em saúde do CDC têm uma atenção especial para a engenharia e controle de infecção durante a construção,
demolição, reforma e reparo de instalações de unidades de cuidado de saúde.
A avaliação de risco de controle de infecção antes do inicio da obra é fortemente apoiada por eles.
As recomendações do CDC são categorizadas por dados científicos existentes, fundamentação teórica, aplicabilidade e eventuais efeitos econômicos. As
recomendações são baseadas em evidências sempre que possível. No entanto algumas recomendações são derivadas dos princípios de controle de infecção,
fundamentação teórica ou com experiência adquirida em eventos que não podem ser facilmente estudados.
Categorias de classificação
• Categoria IA – altamente recomendada e fortemente apoiada por estudos epidemiológicos, experimentais, clínicos ou projetados.
• Categoria IB – altamente recomendado para implementação e suportados por determinados estudos experimentais, epidemiológicos, clínicos e uma forte
fundamentação teórica.
• Categoria IC – exigido pelo estado ou regulamentação federal ou que representa um padrão de associação estabelecida.
• Categoria II – sugerido para implementação e apoiada por estudos clínicos ou epidemiológicos sugestivos ou uma fundamentação teórica.
• Questão não resolvida – nenhuma recomendação é oferecida. Não existe nenhum consenso ou provas suficientes sobre a eficácia.
Recomendações CDC
A. Estabelecer uma equipe multidisciplinar que inclui pessoal de controle de
infecção para coordenar projetos de demolição, construção e reformas e considerar medidas
preventivas pró ativas no inicio; produzir e manter declarações resumidas da atividade da
equipe. Categoria IB,IC (AIA)
B. Educar a equipe de obras sobre os cuidados de saúde e nas áreas de atendimento ao paciente imunodeprimido sobre os riscos de infecção associados as obras,
dispersão de esporos de fungos durante tais atividades, bem como métodos para controlar a disseminação dos esporos de fungos. Categoria IB
C. Incorporar contratos de adesão obrigatória para controle de infecção nos contratos com as construtoras, com sanções em caso de não conformidade e mecanismos
para garantir a oportuna correção de problemas. Categoria IC
D. Estabelecer e manter a vigilância de doenças anemófilas ambientais (ex: aspergilose) durante as obras para garantir a saúde e a segurança de pacientes
imunodeprimidos. Categoria IB
E. Implementar medidas de controle de infecção relevantes para a obra. Categoria IB,IC (AIA)
No inicio do projeto deve ser feita a avaliação de risco de controle de infecção para definir o escopo da atividade e a necessidade de medidas de barreira. Categoria IB,
IC (AIA)
Desenvolver um plano de contingência para evitar tais exposições.
Implementar medidas de controle de infecção de atividades externas de obra. Categoria IB
Evitem que danifiquem o sistema de água subterrâneo para impedir o solo e a poeira contaminarem a água. Categoria IA, IB (AIA)
Implementar medidas de controle de infecção em obras internas. Categoria IB,IC (AIA)
Construir barreiras para impedir que o pó proveniente de áreas de construção entre em áreas de atendimento ao paciente; certifique-se de que as barreiras são
impermeáveis de fungos e em conformidade com os bombeiros.
Lacrar e bloquear entradas de retorno de ar
Implementar medidas de controle de pó em superfícies e desviar o tráfego de pessoas para longe das zonas de trabalho.
Deslocar os pacientes cujos quartos são adjacentes a área de obras.
Execute essas medidas de controle de infecção relacionadas a engenharia e local de trabalho conforme necessário para a obra. Categoria IB, IC (AIA)
F. Use técnicas de amostragem de partículas no ar como uma ferramenta para avaliar a integridade de barreira. Categoria II
Orientações Joint Commission:
Os elementos de desempenho da Joint Commission incluem o seguinte:
A. No planejamento do tamanho, da configuração e da ocupação do espaço de construções reformas, modificadas ou novas, as organizações devem usar: normas e
regulamentos estaduais.
B. No planejamento de demolições, construções ou reformas, as organizações devem fazer avaliação proativa de risco, usando critérios específicos para identificar
situações perigosas que possam comprometer potencialmente o atendimento, o tratamento e a prestação de serviços nas áreas ocupadas dos prédios. O escopo e a
natureza das atividades são fatores determinantes para extensão da avaliação de risco.
C. No planejamento de demolições, construções ou reformas, as organizações devem utilizar critérios de risco que abordem o impacto dessas atividades nas exigências
relativas a qualidade do ar, controle de infecções, exigências da área de utilidades, ruídos, vibrações e procedimentos de emergência.
D. No planejamento de demolições, construções ou reformas, as organizações devem solucionar e implementar controles adequados, de acordo com as exigências,
para reduzir riscos e minimizar o impacto dessas atividades.
As estratégias para atendimento das exigências de projeto, construção e reforma de prédios incluem:
• Identificação e uso de regulamentos estaduais e locais aplicáveis a projetos, reforma e construção de novas instalações hospitalares.
• Utilização das orientações do American Institute of Architects (AIA) nos projetos e planejamentos de novos espaços e nas reformas de espaços existentes.
• Avaliação de risco no controle de infecções que incorpore critérios especiais para analisar o tipo de atividade que poderá ocorrer e os tipos de pacientes que poderão
ser afetados durante os projetos de construção e de reforma.
• Uso de autorização de controle de infecções para atividades de construção e reforma.
• Uso de barreiras, unidades de filtragem de partículas de alta eficácia e outras medidas para controle de dispersão de organismos transmissíveis pelo ar e partículas de
pó produzidas pelas atividades de construção e reforma.
• Estabelecimento de relações de trabalho multidisciplinares e colaborativas entre o pessoal da área de controle de infecções, instalações, manutenção e dos serviços
ambientais para identificar e atenuar os efeitos das atividades de construção sobre a qualidade de ar, da água e dos sistemas gases, a limpeza ambiental e o fluxo de
tráfego.
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• Desenvolvimento e implementação de programas abrangentes de prevenção e controle de infecções durante a execução dos projetos de manutenção, demolição,
construção e reforma.
• Implementação de programa multidisciplinar para treinamento, monitoramento e promoção de adesão às práticas de prevenção e controle durante construção e
reforma.
Há várias publicações a que abordam o assunto do controle de infecção em obras hospitalares e em todas essas recomendações do CDC e da Joint Commission são as
mais citadas e utilizadas em hospitais como por exemplo o Jonh Hoppiks, St. Francis Hospital
GERENCIAMENTO DE RISCO NO PÓS OBRA
Com o término da obra os sistemas precisam ser verificados com funcionamento completo e pronto para o uso. Isto exige o teste funcional de todos os sistemas.
Os testes de climatização não devem ocorrer até que a instalação tenha sido concluída em 100%. Além disso, toda a programação, controle e calibração deveriam ser
concluídos antes do balanceamento. Em um hospital o comissionamento de questões críticas ao sistema de HVAC inclui a verificação adequada da renovação do ar;
pressurização adequada e bom funcionamento em situações de emergência. As áreas mais críticas são salas de cirurgia, salas de isolamento, boxes de UTI. É fundamental
que as mudanças de ar e diferenciais de pressão sejam verificadas. Além disso, os sistemas utilizados para monitorar pressurização e alarme precisam ser verificados.
Todas as unidades terminais precisam ser testadas pelo comissionamento ao invés de um teste aleatório de unidades terminal.
O teste do sistema de alimentação de emergência é fundamental. O comissionamento precisa garantir o banco de teste de carga adequado de geradores de emergência.
Isto também inclui o ensaio de gerador de todos os sistemas de transferências de óleo combustível, alarmes, etc. Todos os equipamentos e sistemas em energia de
emergência, todas as luzes de energia de emergência e todas as tomadas elétricas em energia de emergência devem ser testados para operação em uma situação de
emergência.
Qualquer seqüência de geradores com base na carga precisa ser testado. Qualquer
corte de capacidade de carga do sistema precisa ser verificada. O sistema de aterramento e
isolamento deve ser testado.
Todos os sistemas devem ser certificados ou comissionados, pois conforme dito anteriormente as instalações hospitalares são críticas uma vez que elas são importantes
para a vida do paciente e o seu funcionamento completo ou incorreto pode acarretar danos e riscos à vida.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é identificar e reconhecer os riscos ao paciente associados a reformas e obras em ambiente hospitalar e assim propor algumas ferramentas de
controle de risco durante a fase de planejamento e execução da obra.
Metodologia
O presente trabalho foi elaborado a partir de revisão bibliográfica sobre o tema abordado e com o estudo da experiência de uma renomada construtora.
Resultados
A Serpal Engenharia e Construtora Ltda tem um processo contínuo no sistema de gestão, assegurando a qualidade dos produtos estabelecendo padrões de controle a fim
de minimizar impactos e riscos.
Experiência estudada: Plano de Gerenciamento de risco.
O manual do SGI foi elaborado de tal forma que exista uma relação próxima entre os principais capítulos com itens da norma NBR ISO 9001 revisão 2008, NBR 14001
revisão 2004 e BS OHSAS 18001 revisão 2007.
O manual é apenas uma parte da documentação da organização e a sua implementação apesar de ter como responsáveis a presidência e a diretoria de operações,
depende da participação de todos os colaboradores.
Perigos e riscos causados pelas atividades da empresa relativos à segurança e a saúde são identificados, levantados e avaliados de acordo com o Procedimento
organizacionalque tem como objetivo identificar, levantar e avaliar dos aspectos e impactos, perigos e riscos relativos a meio ambiente, segurança e saúde causados.
As bases para identificação da necessidade de levantamento dos aspectos e impactos perigos e riscos podem ser feita por qualquer colaborador e comunica ao Gerente
de SGI conforme as necessidades definidas.
O Gerente do SGI define o responsável ou a equipe responsável na obra para realizar o levantamento.
A equipe de levantamento avalia as significâncias de todas as atividades utilizando os critérios definidos nos anexos do manual e registrando os pontos nas tabelas de
Levantamento de aspectos e impactos e de Levantamento de perigos e riscos e encaminha para o gerente do SGI.
A pontuação total será calculada através da multiplicação de cada ponto dos critérios definidos.
A empresa considera significativa e trata os aspectos e impactos, perigos e riscos com o seguinte valor de pontuação:Aspectos e Impactos - >81 pontos e Perigos e Riscos
- >729 pontos
Os aspectos não significativos serão monitorados.
No caso da avaliação de riscos, quando o risco for significativo deve determinar as medidas de controle e ou mudanças nos controles existentes, considerando a
redução dos riscos de acordo com a seguinte hierarquia:
Eliminação, Substituição, Controle de engenharia, Sinalização, alertas e controles administrativos, Equipamentos de proteção individual (EPI´s)
As medidas de controle provenientes da hierarquia acima mencionada devem ser registradas na tabela de Tratamento hierárquico dos riscos.
Ferramentas
A aplicação das ferramentas de controle de risco estão divididas em três etapas:
Etapa de projeto: Fase em que será criada a equipe multi profissional para reuniões periódicas e validações de projeto.
O projeto arquitetônico e de instalações prediais serão elaborados baseados nas premissas e necessidade levantadas nas reuniões e baseados em todas as normas
vigente e nos manuais de certificações.
O projeto será liberado para orçamento com construtoras pré qualificadas que atendam as premissas definidas pela gerência de projetos.
Etapa de obra: Deverá ser elaborado um cronograma de obra para que todos os envolvidos consigam participar e conhecer todas as etapas de obra para isso o projeto
deverá ser apresentado por toda a equipe de projeto envolvida.
As reuniões com a equipe multidiscplinar e com a equipe de projeto envolvida deverão ser mantidas para que todos tenham uma participação efetiva no planejamento
da obra, na definição das interferências e paradas dos sistemas existentes do hospital e para reavaliação sempre que necessária.
No planejamento da obra deverão ser aplicadas tabelas para o controle de risco, classificando a área envolvida, o serviço a ser executado.
Utilizar a Tabela 1 para identificar o tipo de risco através da classificação de risco.
Exemplo: Furação de parede portanto a classificação é TIPO B.
Utilizar a Tabela 2 para identificar o grupo do paciente que estará em risco.
Exemplo: Reabilitação e fisioterapia portanto a classificação é GRUPO 2 – RISCO MÉDIO.
Com as duas classificações encontradas grupo de pacientes x tipo de construção encontramos a classe de precauções ou nível adequado de atividades que utilizando os
exemplos acima será CLASSIFICAÇÃO II que está indicada na tabela 3
Com a classificação encontrada na tabela 3 aplicar na tabela 4 e encontrar a descrição das precauções necessárias para o controle de infecção.
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Na etapa de planejamento também deverá ser elaborada a tabela de identificação de riscos e perigos onde serão levantados todos os riscos possíveis que cada atividade
realizada na obra pode gerar para o paciente e para o colaborador. Após a montagem desta tabela deverá ser aplicada tabela onde deverão estar levantadas todas as
atividades realizadas em obra e identificar o risco através da tabela de identificação de risco e cada atividade deverá ser pontuada.
Toda a área de intervenção deverá ser sinalizada, prevendo esta sinalização para os devios internos inclusive.
Etapa de pós obra – deverá ser aplicado check list a ser elaborado pela equipe de projetos e pele equipe multi profissional para avaliação da obra e se a mesma atende o
projeto. O cumprimento deste check list deverá ser cobrado da construtora. Todas as instalações deverão ser comissionadas e verificadas.
Todas as etapas e tabelas da ferramenta de controle de risco são baseadas nos manuais publicados pela AIA (American Institute of Architects), CDC (Center for Disease
Control) e a JCAHO (Joint Commission on Accreditation of helth Care Organizations e no plano de Gerenciamento de Risco da Serpal.
Referências
APIC. Association for Professionals in Infection Control and Epidemyology,Inc. Infection Control Tool Kit Series: Construction and Renovation. 1ª ed. Washington DC. Compiled and Edited
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P_73_2011 - Treinamento Contínuo de Higienização das Mãos, in loco, realizado por estagiárias de
enfermagem no Hospital da Prefeitura de São Paulo.
Maria Palmira Mateus Loureiro, Maria Palmira Mateus Loureiro,, Iara de Oliveira Vitor

INTRODUÇÃO
A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante no controle de infecções, ela é ainda hoje um desafio na sua implementação, realização e
adesão nos serviços de saúde. (SANTOS, 1980)
O termo “higienização de mãos” é genérico e se refere à ação de lavar as mãos com água e sabão comum, água e sabão com anti-séptico ou fricção com álcool a 70%.
O sabão proporciona a remoção mecânica da microbiota transitória da pele; quando associado a anti-séptico tem ação química letal aos microrganismos. O uso de álcool
a 70% resulta em importante redução da carga microbiana transitória e residente, pela ação química e letal aos microrganismos. (CRUZ ET AL,2010)
A legislação brasileira, por meio da Portaria n. 2.616, de 12 de maio de 1998, e da RDC n. 50, de 21 de fevereiro 2002, estabelece, respectivamente, as ações mínimas
a serem desenvolvidas com vistas à redução da incidência das infecções relacionadas à assistência à saúde e as normas e projetos físicos de estabelecimentos assistenciais
de saúde. (BRASIL, 2007)
Com intuito de contribuir para a prevenção das infecções hospitalares, sensibilização da importância da adesão a prática recomendada e conhecimento da técnica, o
treinamento aos colaboradores do Hospital Municipal da Prefeitura de São Paulo, é realizado dentro das unidades assistenciais, treinamento in loco.
O Programa de Treinamento é item obrigatório na Comissão de Qualidade Hospitalar (CQH) e a Cremesp também realiza auditoria dos treinamentos, portanto a sua
importância não se deve somente a uma responsabilidade do Serviço de Infecção Hospitalar (SCIH), mas um interesse de diversos setores que prestam a assistência e
prezam pela qualidade permanente.
JUSTIFICATIVA
Contribuir para a prevenção e redução das infecções hospitalares; relembrar e demonstrar o conhecimento da técnica e a sensibilização da importância de adesão a esta
prática, cujos objetivos específicos se dão em: sensibilizar os profissionais de enfermagem e da equipe multiprofissional para o controle de infecções; conscientizar a
importância deste cuidado; relembrar o procedimento para realização de lavagem das mãos; orientar e esclarecer quanto ao protocolo de controle de infecção de acordo
com o ministério da saúde; orientar a equipe multiprofissional nos aspectos técnicos no cuidado na lavagem das mãos.
METODOLOGIA
Relato de experiência de um treinamento in loco da técnica de lavagem das mãos aos colaboradores do Hospital Municipal da Prefeitura de São Paulo, do período
diurno e noturno. Realizado pelo setor de Educação Continuada de Enfermagem e Núcleo Epidemiológico, por estagiárias de enfermagem, sob coordenação, orientação e
supervisão direta das enfermeiras responsáveis pelos setores citados.
O treinamento foi intitulado como “Treinamento Contínuo de Cuidado com as Mãos”, por entendermos de que se trata de uma prática a ser realizada de forma
permanente, visto como uma metodologia eficiente. Realizado por meio de aula explicativa, com uso de álbum seriado e distribuição de folder, nos setores: Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), Pronto Socorro Obstétrico (PSO), Casa da Gestante de Alto Risco (CGAR), Ambulatório (AMB), Alojamento Conjunto (AC), Centro Cirúrgico
Obstétrico (CCO), Pré Parto (PP), Recuperação Pós Anestésica (RPA), Central de Materiais Esterilizados (CME), Clínica Ginecológica Obstétrica (CGO), Unidade Neonatal
(UN), cujo conteúdo elaborado compreendeu: a importância e a finalidade da higienização das mãos; microbiota das mãos; a higienização das mãos com água e sabão e
a técnica; a higienização das mãos com álcool-gel e vantagens e desvantagens de cada uma. Como método de avaliação do treinamento foram distribuídas avaliações de
reação, estratificadas por ótimo, bom e regular, com itens que englobavam: Importância do tema, forma de abordagem, organização, recursos materiais e carga horária. A
duração total do curso compreendeu o mês outubro e novembro de 2010.
RESULTADOS
Os resultados mostram que o número total foi de 179 colaboradores da equipe, destes 177 pertencem à equipe de enfermagem. O treinamento nos setores assistenciais
apresentou os seguintes valores: Unidade Neonatal foram treinados 36 colaboradores representando 20% do total; Centro Cirúrgico Obstétrico foram treinados 23
colaboradores representando 13% do total ; Recuperação Pós Anestésica foram treinados 9 colaboradores representando 5% do total ;Unidade de Terapia Intensiva foram
treinados 10 colaboradores representando 6% do total; Pré-Parto foram treinados 12 colaboradores representando 7% do total; Casa da Gestante de Alto Risco foram
treinados 13 colaboradores representando 7% do total; Alojamento Conjunto foram treinados 24 colaboradores representando 13% do total ; Central de Material
Esterilização foram treinados 7 colaboradores representando 4% do total; Clínica Ginecológica Obstétrica foram treinados 14 colaboradores representando 8% do total ;
Ambulatório foram treinados 18 colaboradores representando 10% do total; Pronto Socorro Obstétrico foram treinados 11 colaboradores representando 6% do total e
outros setores (SCIH- Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo Epidemiológico) foram treinados 2 colaboradores representando 1% do total .
Em relação às infecções hospitalares, as taxas de infecções hospitalares nos setores U.N, UTI, CCO, CGO no 1º semestre de 2010 foram respectivamente: 3,6; 10,9; 4,4;
e 4,7 (nº Infecção Hospitalar/1000 pacientes-dia) e no 2º semestre foram respectivamente: 2,2; 3,1; 1,8 e 0,7 (nº Infecção Hospitalar/1000 pacientes-dia).
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CONCLUSÕES
Concluímos que segundo dados da SCIH, houve uma redução considerável no índice de Infecção Hospitalar, onde foi possível verificar que houve uma sensibilização
em toda equipe de Enfermagem.
Mediante ao exposto pode-se concluir que a estratégia de treinamento local utilizada se diferenciou pelo contato direto das estagiárias de enfermagem junto aos
colaboradores, o que proporcionou um impacto satisfatório e que refletiu nos resultados positivos a pequeno e médio prazo. A parceria intersetorial deve ser incentivada e
os resultados compartilhados a fim de se mensurar a adesão da prática de higienização das mãos na qualidade do serviço prestado.
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P_75_2011 - Treinamento Contínuo de Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes, in loco,
realizado por estagiárias de enfermagem em um Hospital da Prefeitura de São Paulo
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INTRODUÇÃO
A exposição ocupacional a patógenos de transmissão sanguínea provocada por acidentes com agulhas e outros materiais perfurocortantes é um problema grave, mas
muitas vezes pode ser prevenida.
O risco de exposição varia de acordo com a categoria profissional, a atividade realizada ou o setor de atuação nos serviços de saúde. São considerados de alto risco:
profissionais de área cirúrgica, de emergência, odontólogos, laboratório, estudantes, estagiários e profissionais da limpeza.
É enfatizada a equipe de enfermagem como uma das principais das categorias citadas, isto porque se trata de um dos maiores recursos humanos em que está inserido
nos serviços de saúde e possui maior tempo de contato direto com o paciente.
Em resgate histórico aos acidentes com material biológico tiveram um impulsionamento a partir da década de 40 nos laboratórios, contudo a preocupação foi evidente
no início da década de 80, pois envolviam materiais biológicos e este era um dos meios da transmissão do vírus da AIDS, durante o período de epidemia da AIDS, tratavase de um grande furor, além dos vírus das hepatites B e C. Na realidade hospitalar, as exposições percutâneas ou mucosas contendo um ou mais destes vírus geram a
transmissão.
Com intuito de contribuir para a prevenção de acidentes com perfurocortantes, e a sensibilização da importância da prevenção recomendada segundo a Norma
Regulamentadora nº 32 e o protocolo do Hospital da Prefeitura de São Paulo, o treinamento é realizado dentro das unidades assistenciais.
O Programa de Treinamento é item obrigatório na Comissão de Qualidade Hospitalar (CQH) e a Cremesp realiza auditoria dos treinamentos, portanto a sua importância
não se deve somente a uma responsabilidade do Núcleo Epidemiológico, mas um interesse de diversos setores que prestam a assistência, além de otimizar a assistência.
JUSTIFICATIVA
Contribuir para a prevenção e redução de acidentes com os perfurocortantes, sensibilizar quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual, sensibilizar quanto à
importância da prevenção recomendada segundo a Norma Regulamentadora nº 32, manuseio adequado dos perfurocortantes, sensibilizar quanto aos tipos de fluídos
biológicos, o local adequado para descarte do material e a conduta pós-acidente segundo o protocolo do Hospital da Prefeitura de São Paulo.
METODOLOGIA
Relato de experiência de um treinamento in loco sobre a prevenção de acidentes com perfurocortantes aos colaboradores do Hospital da Prefeitura de São Paulo, do
período diurno. Realizado pelo setor de Educação Continuada de Enfermagem e Núcleo Epidemiológico, por estagiárias de enfermagem, sob coordenação, orientação e
supervisão direta das enfermeiras responsáveis pelos setores citados. O treinamento foi intitulado como “Treinamento Contínuo de Prevenção de Acidentes com
Perfurocortantes”, por entendermos de que se trata de uma prática a ser realizada de forma permanente, visto como uma metodologia eficiente. Realizado por meio de
aula explicativa, com uso de álbum seriado e apresentação com distribuição de aula em Power Point, nos setores: Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Pronto Socorro
Obstétrico (PSO), Casa da Gestante de Alto Risco (CGAR), Ambulatório (AMB), Alojamento Conjunto (AC), Centro Cirúrgico Obstétrico (CCO), Pré Parto (PP), Recuperação
Pós Anestésica (RPA), Central de Materiais Esterilizados (CME), Clínica Ginecológica Obstétrica (CGO), Unidade Neonatal (UN), cujo conteúdo elaborado compreendeu:
público alvo de maior risco, o que são e os tipos de perfurocortantes, tipos de fluídos biológicos de risco com ênfase para o HIV, Hepatite B e C, cuidados para não utilizar
dedo como anteparo, não reencapar, entortar ou desconectar agulha da seringa, a maneira adequada de desprezar e manusear a caixa de perfurocortantes, sensibilização
da importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual, tanto para a equipe de Enfermagem, quanto a quem faz o manuseio da caixa de descarte, e conduta pósacidente.
Como método de avaliação do treinamento foram distribuídas avaliações de reação, estratificadas por ótimo, bom e regular, com itens que englobavam: Importância do
tema, forma de abordagem, organização, recursos materiais e carga horária. A duração total do curso compreendeu o mês de novembro de 2010.
RESULTADOS
Foram treinados 116 colaboradores, sendo 23 enfermeiros, 86 auxiliares de enfermagem, 5 estagiários e 2 da equipe multiprofissional.
O treinamento nos setores assistenciais apresentou os seguintes valores: Unidade Neonatal foram treinados 20 colaboradores representando 36% do total; Centro
Cirúrgico Obstétrico foram treinados 23 colaboradores representando 13% do total ; Recuperação Pós Anestésica foram treinados 9 colaboradores representando 5% do
total ;Unidade de Terapia Intensiva foram treinados 10 colaboradores representando 6% do total; Pré-Parto foram treinados 12 colaboradores representando 7% do total;
Casa da Gestante de Alto Risco foram treinados 6 colaboradores representando 5% do total; Alojamento Conjunto foram treinados 20 colaboradores representando 18%
do total ; Central de Material Esterilização foram treinados 3 colaboradores representando 3% do total; Clínica Ginecológica Obstétrica foram treinados 6 colaboradores
representando 5% do total ; Ambulatório foram treinados 16 colaboradores representando 15% do total; Pronto Socorro Obstétrico foram treinados 11 colaboradores
representando 9% do total e outros setores (SCIH- Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo Epidemiológico) foram treinados 2 colaboradores representando
1% do total .
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CONCLUSÃO
Segundo taxas do Núcleo Epidemiológico do Hospital houveram 23 acidentes com perfurocortantes, sendo 9 deles no 1º semestre de 2010 e 14 no 2º semestre de 2010.
Desses 23 acidentes, 4,3% responde à mucosa e pele íntegra, 70,4% percutânea e 13% mucosa , sendo os mesmos 21,7% com auxiliares de limpeza, 43,5% com
auxiliares de enfermagem, 13% enfermeiros e 21,7% outros profissionais.
Os auxiliares de enfermagem foram os mais atingidos por esse tipo de acidentes e, em relação à situação de ocorrência, as mais freqüentes foram: procedimento
cirúrgico (26,1%), administrando de medicação endovenosa (13%); descarte inadequado dos materiais (13%).
Essas taxas evidenciam a importância contínua da sensibilização quanto a prevenção de acidentes com o material perfurocortante, já com resultados de ausência de
acidentes no mês de dezembro na equipe de enfermagem, trazendo resultados imediatos na assistência e na melhoria da qualidade prestada.
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P_76_2011 - Resultado de Avaliação Antropométrica do Idoso em Assistência Domiciliar
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Resumo: A pessoa idosa apresenta tendência a desenvolver desnutrição, devido à incidência de doenças crônicas e debilidades físicas associadas à idade. Alterações nutricionais podem
contribuir para exacerbar doenças crônicas e agudas de origem física ou mental, acelerar o desenvolvimento de doenças degenerativas, dificultando o processo de recuperação. Nosso objetivo
foi realizar análise comparativa da antropometria com estado nutricional em idosos submetidos à internação domiciliar. Após análise dos resultados conclui-se que o método de avaliação
antropométrica é eficaz para determinação do estado nutricional, sendo mais elevada a prevalência de desnutrição entre os idosos, apesar da obesidade está em constante crescimento.
Palavras-chave: avaliação nutricional, assistência domiciliar, saúde do idoso

Introdução
No Brasil existiam 15 milhões de pessoas no ano de 2000 (8,6% da população) com idade acima de 60 anos e a estimativa para 2025 é que este número alcance 32
milhões (13% da população). Este envelhecimento populacional acelerado também terá reflexos no aumento do número de idosos institucionalizados, os quais, por
alterações metabólicas, fisiológicas, anatômicas e psicossociais inerentes à idade, são considerados vulneráveis do ponto de vista nutricional (FELIX; SOUZA, 2010).
O valor médio por internação hospitalar (SUS) no período 2000 – 2005 para cuidados prolongados ou crônicos, no Brasil e no Sul do País foi respectivamente da ordem
de R$ 4.155,00 – R$ 8.630,00 e R$ 1.430,00 – R$ 3.124,00. Em Porto Alegre, em 2007, o custo de internação para o segmento de 1-49 anos, variou de R$ 673,95 a R$
958,25 enquanto para os de 60 anos ou mais, variou de R$ 1.025,36 a R$ 1.530,76 (MARQUES; FREITAS, 2010).
As estratégias adotadas pelos serviços para desonerar o Estado e modificar o modo tradicional de produção em saúde, é a inclusão da atenção domiciliar no rol de
modalidades de atendimento, a qual se caracteriza pela visita da equipe de saúde ao domicílio do usuário com o objetivo de avaliar suas necessidades e as de sua família,
considerando a disponibilidade do serviço e constando de plano assistencial e orientações. Atendimento domiciliar pressupõe ações complexas, exigindo técnica e
periodicidade da equipe de saúde, de acordo com as necessidades evidenciadas (MARQUES; FREITAS, 2010).
Uma das maiores necessidades de atendimento domiciliar ocorre devido ao desequilíbrio nutricional no idoso que está reconhecidamente relacionado ao aumento da
mortalidade, à susceptibilidade a infecções e à redução da qualidade de vida. Na senescência é comum a co-existência de doenças crônicas não transmissíveis, como as
cardiovasculares, pulmonares, o diabetes mellitus, além do uso prolongado de medicamentos que interferem no apetite, no consumo e na absorção de nutrientes (FELIX;
SOUZA, 2010).
Sendo assim, o envelhecimento afeta diretamente o estado nutricional do indivíduo por todas as alterações que ocorrem no organismo, tais como, diminuição dos
botões gustativos, redução do olfato e da visão, diminuição da secreção salivar e gástrica, falha na mastigação (pela ausência de dentes ou próteses impróprias),
constipação intestinal devido à redução da motilidade. Estudos epidemiológicos, também, indicam que, especialmente, em homens idosos a desnutrição reduz
significativamente o tempo de vida (GARCIA; ROMANI, 2010).
A pessoa idosa apresenta tendência a desenvolver desnutrição, devido à incidência de doenças crônicas e debilidades físicas associadas à idade. Alterações nutricionais
podem contribuir ou ainda, exacerbar doenças crônicas e agudas, seja de origem física ou mental, acelerar o desenvolvimento de doenças degenerativas, dificultando o
processo de recuperação das mesmas. O distúrbio nutricional mais importante observado nos idosos é a desnutrição proteico–calórica (DPC), que está associada ao aumento da
mortalidade e da susceptibilidade às infecções e à redução da qualidade de vida (GARCIA; ROMANI, 2010).
A avaliação do estado nutricional é importante para o diagnóstico da desnutrição. Para avaliação do estado nutricional de idosos, utilizam–se parâmetros, como história
clínica, dietética, exames laboratoriais e medidas antropométricas, para que se possa, efetivamente, chegar a um diagnóstico com segurança. Pesquisadores têm envidado
esforços no sentido de desenvolver um modelo de avaliação utilizável em qualquer parte do mundo, de metodologia simples, facilmente reprodutível e que possa ser
executado a baixo custo na maioria das localidades (GARCIA; ROMANI, 2010).
Por outro lado, a obesidade leva aos distúrbios das condições de saúde do organismo, sendo representados por distúrbios psicológicos, sociais, aumento do risco de
morte prematura e o aumento de risco de doenças de grande morbimortalidade, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, hiperlipidemias, doenças cardiovasculares e
câncer. Além disso, pode estar associada a outras doenças que podem interferir na qualidade de vida do indivíduo obeso (BUENO, 2010).
Até o momento não existe consenso quanto ao melhor instrumento de avaliação nutricional do idoso, o que requer a análise conjunta de diversas medidas
(antropométricas, dietéticas e bioquímicas) para alcançar um diagnóstico. (FELIX; SOUZA, 2010).
A prevalência de desnutrição em pacientes hospitalizados é um problema que afeta entre 20 % e 60 % dos indivíduos internados, e está intimamente associada com a
morbidade e a mortalidade. Estudos sugerem que a desnutrição aumenta o risco de retardo na recuperação e acelera o declínio funcional após a hospitalização. Da
mesma forma, que pacientes desnutridos têm significativamente maior incidência de complicações, aumentando a mortalidade, maior tempo e custo de internação tanto
hospitalar quanto em assistência domiciliar (AZEVEDO ET AL, 2006).
Estudos antropométricos têm sido realizados com idosos em diversos países, como forma de descrever o perfil antropométrico e estabelecer padrões de referência locais
que auxiliem na avaliação nutricional desses idosos, no entanto, ainda são poucos os países que possuem estudos populacionais nacionais (MENEZES; MARUCCI, 2007)
Sendo assim, as medidas antropométricas são essenciais para avaliação nutricional de idosos, já que por elas é possível mensurar tecido adiposo e massa de gordura.
Entre estas medidas estão peso, estatura, dobras cutâneas e circunferências de diversas partes do corpo. (DUARTE, 2001).
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Objetivos
d
com inccidência de desnutrrição e a evolução clínica
Realizar estuudo comparativo uttilizando a avaliaçãão antropométrica em idosos submetidos à internação domiciliar
destes pacientees no período de quuatro trimestres.
Metodologia
n
inicial aas medidas antroppométricas e estadoo nutricional de ppacientes acima dee 60 anos em Assiistência
Levantamos no histórico de accompanhamento nutricional
Domiciliar. Utilizamos as medidaas antropométricas de
d CB (Circunferênncia de braço), PCTT (Prega Cutanea Triciptal), IMC e CM
MB, sendo aferidas com adipômetro e uso de
OPAS, 2002. Os pro
rocedimentos de mensuração
m
foram simples,
s
fita métricas. Paara a classificação do IMC, CB, PCT e CMB de adultoss foi utilizada a prooposta pela SABE/O
reproduzíveis, nnão invasivos e nãoo causam risco à saaúde a qualquer paarticipante. Realizamos o acompanham
mento no período dde dezembro de 20009 a novembro dee 2010,
onde foi analisaada a melhora ou piora
p do estado nutricional neste períoodo. Comparamos o estado nutricionaal sugeridos pelas m
medidas antropoméétricas na avaliaçãoo inicial
às mudanças dee diagnósticos de estado
e
nutricional após início do acom
mpanhamento.
Resultados

Tabela 1: Achados clínicos connfrontados com Barboosa, A et al. Anthropoometry of elderly residdents in
the city oss São Paulo, Brazil. Cad. Saúde Pública, Riio de Janeiro, 21 (6): 1929-1938, nov-dez,, 2005.
(SABE/OPASS, 2002).

Tabela 2:
2 Dados clinicos confrontados com referênncias :Barbosa, A et al.
a Anthropometry of elderly
e
residents in the city os São Pauulo, Brazil. Cad. Saúdee Pública, Rio de Janeiro, 21 (6): 1929-19338, novdez, 2005. (SABEE/OPAS, 2002).

Tabela 3: Dados clinicos connfrontados com referêências: Barbosa, A et al. Anthropometry of elderly
residennts in the city os São Paulo, Brazil. Cad. Saaúde Pública, Rio de Janeiro, 21 (6): 1929--1938,
nov-dez, 2005. (SAABE/OPAS, 2002).

Tabelaa 4: Dados clinicos confrontados com referê
rências :Barbosa, A et al. Anthropometry off elderly
resideents in the city os São Paulo, Brazil. Cad. SSaúde Pública, Rio de Janeiro, 21 (6): 1929-1938,
nov-dez, 2005. (SSABE/OPAS, 2002).
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Conclusão
Após análise dos resultados apresentados a partir das medidas antropométricas realizadas e descritas anteriormente, podemos afirmar que é mais elevada a prevalência
de desnutrição em idosos na assistência domiciliar. Porém, a obesidade está em constante crescimento conforme a mudança de hábitos de vida da população, também
confirmado em outras literaturas. O IMC mostrou ser um bom indicador no diagnóstico de desnutrição e de obesidade. A medida da circunferência braquial e da dobra
cutânea triciptal também constitui um bom indicador para determinar desnutrição em idosos (GARCIA; ROMANI, 2010).
Embora a literatura seja clara na valorização e importância da utilização do IMC como indicador do estado nutricional, a unanimidade, contudo, entre os autores, é da
necessidade contínua da busca, a partir de novas pesquisas, de métodos para estimativa de uma avaliação nutricional com maior acurácia e precisão, analisando
adequação dos pontos de corte, especificamente, voltada para a população idosa (GARCIA; ROMANI, 2010).
Diante dessas alterações, é necessário que haja avaliação das mesmas, no sentido de identificar se são comuns do envelhecimento ou resultantes de doenças que
acometem o idoso. No entanto, para utilizar essas variáveis como forma de avaliar o estado nutricional de idosos é necessário que haja padrões antropométricos de
referência, com os quais as medidas de cada indivíduo sejam comparadas. Estudos antropométricos têm sido realizados com idosos em diversos países, como forma de
descrever o perfil antropométrico e estabelecer padrões de referência locais que auxiliem na avaliação nutricional desses idosos, no entanto, ainda são poucos os países
que possuem estudos populacionais nacionais (MENEZES; MARUCCI, 2007).
Sendo assim, as medidas antropométricas são essenciais para a avaliação nutricional de idosos, já que por elas é possível mensurar tecido adiposo e massa livre de
gordura. Entre estas medidas estão peso, estatura, dobras cutâneas e circunferências de diversas partes do corpo (DUARTE, 2007).
O peso é a medida antropométrica mais utilizada, sendo um importante referencial na avaliação e acompanhamento do estado nutricional. Sua medida auxilia na
determinação de perdas ou ganhos ponderais considerados preocupantes do ponto de vista nutricional do indivíduo, já que em situações normais a variação de peso
corpóreo chega a no máximo 0,1kg/dia. O peso corpóreo não é capaz de demonstrar os valores específicos para massa magra, gordura ou fluidos (SILVA; MURA, 2007).
A estatura é a segunda medida antropométrica mais utilizada e se refere à medida do indivíduo em pé, desde a sola dos pés descalços até a parte superior da cabeça.
Esta medida representa a dimensão longitudinal do corpo humano como um todo, sendo a soma das medidas dos membros inferiores, pelve, coluna vertebral e crânio
(ROSSI; CARUSO e GALANTE, 2008).
A medida da envergadura é uma alternativa a mais, no estudo antropométrico, principalmente, quando da necessidade de avaliar indivíduos em cadeiras de rodas ou
acamados, embora apresente algumas dificuldades na execução da medida, podendo diminuir a acurácia do método (GARCIA; ROMANI, 2010).
As circunferências corporais são medidas antropométricas simples, rápidas e adequadas para diversos grupos populacionais. Além de fornecer estimativas indiretas
sobre o estado nutricional e níveis de gordura quando interpretada isoladamente, pode estimar a densidade corporal quando comparada juntamente com outras medidas
de dobras retiradas no mesmo local As circunferências tomadas neste trabalho foram as do braço, quadril e cintura (SILVA; MURA, 2007).
A circunferência de braço é utilizada juntamente com a dobra cutânea triciptal no cálculo da circunferência muscular do braço, auxiliando na estimativa de proteína
somática e tecido adiposo (ROSSI; CARUSO e GALANTE, 2008). A antropometria além de dar subsídios para reflexão do estado nutricional com maior confiabilidade que
outros métodos, se for utilizados por profissionais capacitados também se apresenta como técnica de baixo custo, não invasiva, com materiais de fácil manuseio e rápida
obtenção de resultados. Suas desvantagens são a baixa sensibilidade a recentes alterações no estado nutricional e deficiência de nutrientes (DUARTE, 2007).
A modalidade de assistência domiciliar têm resultado em maior conforto e segurança ao idoso e sua família, bem como proporcionado cuidado humanizado e
qualidade de vida, se comparada ao atendimento institucional. Mas a concreção dessa perspectiva requer um diagnóstico situacional favorecedor de informações
quantitativas e qualitativas que contribuam efetivamente para o conhecimento da realidade de saúde da população idosa e da sua dinâmica domiciliar e familiar. As
orientações propiciadas por essas informações permitem a tomada de decisões, de forma que o planejamento do serviço de saúde esteja organizado pelo princípio da
equidade, priorizando aqueles que mais necessitem de cuidados (MARQUES; FREITAS, 2010).
Sendo assim, o cuidado domiciliar tem se tornado um desafio para os familiares cuidadores, doravante denominados cuidadores primários, bem como aos serviços de
saúde, pois exige, dos primeiros, que assumam a principal responsabilidade pelo idoso e o desempenho da maior parte das tarefas de cuidado, dedicação total, dia e noite
e dos serviços de saúde, um redesenho das ações e uma visão para além dos serviços hoje ofertados nas Unidades de Saúde (MARQUES; FREITAS, 2010).
Os instrumentos descritos e discutidos são essenciais para o diagnóstico do estado nutricional do idoso, e agrupá-los e interpretá-los de forma conjunta ainda é um
grande desafio para a ciência da nutrição. De fato, além da ausência de consenso sobre os parâmetros classificatórios de cada método, são escassos os relatos que
projetam um diagnóstico convergente para o estado e o risco nutricional. A maioria dos estudos descreve apenas os resultados antropométricos ou bioquímicos de forma
isolada (FELIX; SOUZA, 2010). Alguns estudos com fins comparativos interpretaram como risco nutricional o achado de, pelo menos, um índice antropométrico abaixo da
normalidade, comparando este resultado com o diagnóstico de risco nutricional pela MAN (desnutrição + risco de desnutrição).
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Resumo: O Programa Saúde da Família (PSF) é uma estrátégia de reorganização da Atenção Primária e não prevê um tempo para finalizar esta reorganização. Tendo conseqüência primordial
um processo de deshospitalização e humanização do SUS, o programa tem como ponto positivo a valorização dos aspectos que influenciam a saúde das pessoas fora do ambiente hospitalar. O
PSF é hoje uma das principais respostas do Ministério da Saúde à Declaração de Alma Ata em1978. Considerado como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de
reorientação das práticas profissionais neste nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação.
Palavras-Chave: PSF. Atenção Primária. desospitalização. Humanização. Processo. Declaração Alma Ata.

1 INTRODUÇÃO
A existência de movimentos que se propõem a reforma rnédica nas décadas de 60 e 70 é conhecida pela Medicina Comunitária que, a partir das idéias de inadequação
das ações e dos serviços diante dos problemas de saúde dos setores populares, que ficavam a margem dos benefícios dos cuidados a saúde visavam rever toda estratégia
que se construiu, no pós-guerra, para enfrentar a questão da saúde dos povos. Neste movimento era muito claro a tentativa de se construir serviços de saúde em função
dos bolsões de pobreza que existiam nos vários países. Nele, procurava-se não só fazer um cordão de isolamento sanitário em torno destes grupos, como também atuar no
espaço político ideológico que permitisse um controle social sobre os referidos bolsões.
E a reforma médica, efetivamente, ficou na retórica. Partindo de princípios semelhantes, isto é, a crise da saúde mundial e os poucos benefícios que os serviços têm
permitido, a questão da reforma retorna, e sob uma capa mais ampla, pois surge num Fórum Internacional da OMS e se propondo para todos os países do mundo,
independente de serem ricos ou pobres, e em nome da razão.
É com a Declaração de Alma Ata, em 1978, que se explicita o conjunto de princípios que devem nortear a nova reforma. Considerando que, do mesmo modo que a
anterior da década de 60/70 esta reforma precisa ser contextualizada, a fim de se entender o quanto, realmente, se busca e quais são as mudanças preconizadas, e
considerando que, após Alma Ata, tem-se podido detectar traços de influencia em alguns serviços de saúde nacionais, como se pode observar nas análises do Fórum
Mundial de La Salud OMS,1980/1981, aqui se propõem uma primeira aproximação destes objetivos a partir da analise dos conceitos básicos que são utilizados na
Declaração, e se tentara verificar se é possível reconhecer um patamar de neutralidade nos mesmos, isto é, se efetivamente a Declaração tem efeito universal acima dos
contextos histórico-sociais dos países aos quais ela se dirige, ou se no seu interior já se pré-condiciona os parâmetros de construção das propostas de políticas de saúde.
Assim sendo, antes de se posicionar do modo abrangente como se coloca diante da reforma, quando diz que a crise é dos serviços de saúde do mundo, será um
instrumento de ação, em nível internacional, sobre realidades nacionais especificas mais vinculadas, ao chamado, 3º Mundo.
Vale, antes de tudo, observar que o contexto internacional no qual surge, esta proposta é marcado por uma profunda crise internacional do sistema capitalista, e que
vários países em fase de libertação passam a experimentar organizações de serviços de saúde que tem que aliar o planejamento centralizado com a diminuição dos custos
das ações e o aumento dos benefícios das mesmas.
Os padrões de racionalidade que são impostos nestes modelos são retirados das experiências socialistas e adotados em nações onde se esta superando a lógica de
mercado como um dos determinantes da organização social dos cuidados a saúde. E, portanto, quando se adota estes padrões num suposto campo da neutralidade
científica e da lógica, tem-se gerado conceitos muito pouco determinados (abstratos), mas dentro de um paradigma que passa a ser a referencia do racional/irracional no
setor saúde além de supor que a construção de políticas sociais se dá no campo da razão e que evolutivamente esta é a tendência em todos os países (Cesar Vieira, 2010).
Nestte sentido, surge “O Programa Saúde da Família” (PSF) em 1994, como um dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a
atenção básica. O PSF é tido como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste nível de assistência,
promoção da saúde , prevenção de doenças e reabilitação. No Brasil a origem do PSF remonta criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991,
como parte do processo de reforma do setor da saúde, desde a Constituição, com intenção de aumentar a acessibilidade ao sistema de saúde e as ações de prevenção e
promoção da saúde. Em 1994 o Ministério da Saúde (MS), lançou o PSF como Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com caráter organizativo e substitutivo,
fazendo frente ao modelo tradicional de Assistência Primária baseada em profissionais médicos especialistas focais. Atualmente, reconhece-se que não é mais um
programa e sim uma Estratégia para uma Atenção Primária à Saúde ( APS) qualificada e resolutiva.Percebendo a expansão do PSF que se consolidou como estratégia
prioritária para a reaorganização da Atenção Básica no Brasil, o governo emitiu a Portaria Nº 648, de 28/03/2006, onde ficava estabelecido que o PSF é a estratégia
prioritária do MS para organizar a Atenção Básica — que tem como um dos seus fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade,
reafirmando os princípios básicos do SUS: universalização, equidade, descentralização, integralidade e participação da comunidade - mediante o cadastramento e a
vinculação dos usuários.
2 JUSTIFICATIVA
A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela Equipes de Saúde da Família (ESF), compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas
pelo MS e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) .Esta concepção supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença, desenvolvendose por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipes, dirigidas às populações de territórios delimitados, pelos
quais assumem responsabilidade. A ação de governo relativa ao PSF busca estimular a implantação de ESF, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Equipes de Saúde
Bucal, nos municípios, visando à reorientação das práticas assistenciais básicas, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. O público-alvo
compreende a população residente na área de abrangência das ESF, determinada mediante processo de territorialização realizado no âmbito do município. Ocorre,
também, a divisão em micro-áreas sob supervisão de um ACS, cuja população não pode ser superior a 750 pessoas. Tendo por base as informações consolidadas enviadas
ao Departamento de Atenção Básica – DAB/MS pelo DATASUS - fevereiro/2007: a população abrangida pelo PSF é a seguinte: ESF: 86.665.888 (46,69% da população
nacional); Equipes de Saúde Bucal: 74.860.468 (40,33% da população nacional). Os recursos do PSF são transferidos aos municípios na modalidade Fundo-a-Fundo (FAF).
A Portaria n.º 648/2006 estabelece os valores a serem transferidos conforme a modalidade de ESF/Saúde Bucal implantada e o número de ACS implantados.
Esporadicamente são publicadas Portarias para reajuste do financiamento do PSF, como é o caso das Portarias n.ºs 1.043/2004, 2.513/2004 e 650/2006. Aos municípios
compete, entre outras, as seguintes atribuições: garantir fontes de recursos, selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais
do PSF; programar ações de Atenção Básica a partir de sua base territorial; garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS),
dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos; acompanhar e avaliar o trabalho das ESF; alimentar a base de dados do Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB) e verificar a qualidade e a consistência dos dados inseridos no sistema; estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais das
equipes; buscar a viabilização de parceiras com organizações governamentais e não-governamentais.
Atualmente, o PSF é definido como Estratégia da Saúde da Família (ESF), ao invés de programa, visto que o termo programa aponta para uma atividade com início,
desenvolvimento e finalização.A ESF vai ao encontro dos debates e análises referentes ao processo de mudança do paradigma que orienta o modelo de atenção à saúde no
âmbito da reorganização dos serviços de saúde, e que vem sendo enfrentada, desde a década de 1970, pelo conjunto de atores e sujeitos sociais comprometidos com um
novo modelo que valorize as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e atenção integral às pessoas. Estes pressupostos, tidos como capazes de
produzir um impacto positivo na orientação do novo modelo e na superação do anterior, calcado na supervalorização das práticas da assistência curativa, especializada e
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hospitalar, e que induz ao excesso de procedimentos tecnológicos e medicamentosos e, sobretudo, na fragmentação do cuidado, encontra, em relação aos recursos
humanos para o SUS, um outro desafio. Tema também recorrente nos debates sobre a reforma sanitária brasileira, verifica-se que, ao longo do tempo, tem sido unânime o
reconhecimento acerca da importância de se criar um "novo modo de fazer saúde".
3 MÉTODOS
Este trabalho teve a intenção de trazer a tona reflexões e um estudo comparativo do PSF com a Medicina Comunitária e as Ações Primárias de Saúde referentes às
atitudes tomadas pelo Brasil após a Declaração de Alma-Ata formulada por ocasião da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em AlmaAta, no Cazaquistão, entre 6 e 12 de setembro de 1978, dirigindo-se a todos os governos, na busca da promoção de saúde a todos os povos do mundo. Esta traçou, como
principal meta social dos governos, organizações internacionais e comunidade mundial, que até o ano 2000, todos os povos do mundo deveriam atingir um nível de
saúde que lhes permitisse levar uma vida social e economicamente produtiva. Os primeiros itens da declaração reafirmam a definição de saúde defendida pela OMS,
como o completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, e a defendem como direito fundamental e como a principal
meta social de todos os governos. A Conferência de Alma-Ata impulsionou os projetos de extensão e cobertura, a partir de críticas ao processo de privatização, pela ênfase
na atenção primária e na participação comunitária, pela priorização dos serviços básicos de natureza pública e descentralizada, com base na municipalização da saúde.
Tem sido considerada como a primeira declaração internacional que despertou e enfatizou a importância da atenção primária em saúde, desde então defendida pela OMS
como a chave para uma promoção de saúde de caráter universal.
Assim, este trabalho teve como preocupação registrar as portarias emitidas pelo MS após Alma Ata , no decorrer dessas exibiçãi das portarias são feitas algumas
citações refernte às mesmas, tais como:
As Portarias 1.043/2004, 2.513/2004 e 650/2006 - para reajuste do financiamento do PSF “... Aos municípios compete, entre outras, as seguintes atribuições: garantir
fontes de recursos, selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais do PSF; programar ações de Atenção Básica a partir de
sua base territorial; garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos;
acompanhar e avaliar o trabalho das ESF; alimentar a base de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e verificar a qualidade e a consistência dos dados
inseridos no sistema; estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais das equipes; buscar a viabilização de parceiras com organizações
governamentais e não-governamentais. O sucesso do programa depende do acompanhamento contínuo das famílias da comunidade por parte da Equipe de Saúde. Por
isso, é de particular importância que médicos e demais profissionais da área médica (inclusive agentes de saúde) estejam cumprindo rigorosamente seus horários de
trabalho”.
A Portaria Nº 648, de 28/03/2006 foi imprescindível para viabilizar o processo de trabalho das equipes de Atenção Básica. Tendo como principais itens: manter
atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território; definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área adstrita,
que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização contínua; diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de risco à
saúde, priorizando solução dos problemas de saúde mais freqüentes; prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da
funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade; trabalho
interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações; promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, buscando parcerias e
integrando projetos sociais e setores afins, voltados para a promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão municipal; valorização dos
diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito;
promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações; acompanhamento e avaliação
sistematica das ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho.
Baseado nesta mesma portaria foi estabelecido que para a implantação das ESF deva existir (entre outros quesitos) uma equipe multiprofissional responsável por, no
máximo, 4.000 habitantes, sendo que a média recomendada é de 3.000.
A equipe básica é composta por no mínimo: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem (ou técnico de enfermagem) e ACS (em número máximo de 1 ACS para cada
400 pessoas no urbano e 1 ACS para cada 280 pessoas no rural). Todos os integrtantes devem ter jornada de trabalho de 40 horas semanais, e é função da Administração
Municipal: "assegurar o cumprimento de horário integral – jornada de 40 horas semanais – de todos os profissionais nas equipes de saúde da família, de saúde bucal e de
agentes comunitários de saúde, com exceção daqueles que devem dedicar ao menos 32 horas de sua carga horária para atividades na equipe de SF e até 8 horas do total
de sua carga horária para atividades de residência multiprofissional e/ou de medicina de família e de comunidade, ou trabalho em hospitais de pequeno porte, conforme
regulamentação específica da Política Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte”. Inúmeras cidades brasileiras contratam outros profissionais como farmacêuticos,
nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, etc.
Atribuições dos membros da Equipe de Saúde da Família: As atribuições dos profissionais pertencentes à Equipe ficaram estabelecidos também pela Portaria Nº 648, de
28 /03/ 2006, podendo ser complementadas pela gestão local., tais como: atribuições comuns a todos os Profissionais que integram as equipes; Do Enfermeiro do
Programa Agentes Comunitários de Saúde: do Enfermeiro; do Médico; do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem:; do Cirurgião Dentista:; do Técnico em Higiene Dental
(THD); do auxiliar de Consultório Dentário (ACD): Atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde ( ACS): Núcleos de Apoio da Saúde da Família (NASF).Um
aspecto que merece destaque está relacionado ao processo de reorganização da atenção básica, que permite desencadear mudanças nos outros níveis do sistema de
saúde. Daí, o seu potencial instituinte em contribuir para um novo formato de modelo assistencial.
4 RESULTADOS
Apesar da grande polêmica gerada no campo da Saúde Coletiva, por ocasião da implantação da ESF no Brasil, observamos que cotidianamente essa estratégia vem se
afirmando como processo instituinte capaz de contribuir para a mudança do modelo assistencial no SUS. Hoje são 50 milhões de brasileiros atendidos pela estratégia. A
potencialidade para a mudança advém do conteúdo estratégico, que permite um rompimento no comportamento passivo dentro das unidades básicas de saúde, com
extensão das ações para e com a comunidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho em equipe, a responsabilização sobre um território, os vínculos de
compromisso e de co-responsabilidade entre serviços de saúde, profissionais e população. O sucesso do programa depende do acompanhamento contínuo das famílias da
comunidade por parte da Equipe de Saúde. Por isso, é de particular importância que médicos e demais profissionais da área médica (inclusive agentes de saúde) estejam
cumprindo rigorosamente seus horários de trabalho.
Diante dos ótimos resultados já alcançados em alguns estados (ex. Minas Gerais), o MS está estimulando a ampliação do número de ESF no Brasil. A mobilização das
comunidades e dos prefeitos é fundamental, pois, só por intermédio deles as portas dos municípios se abrirão para a saúde entrar. Apesar da grande polêmica gerada no
campo da Saúde Coletiva, por ocasião da implantação da ESF no Brasil, observamos que cotidiana-mente essa estratégia vem se afirmando como processo instituinte
capaz de contribuir para a mudança do modelo assistencial no SUS. No eixo discursivo, a ESF conclama para a construção de uma nova maneira de operar a saúde,
humanizada e solidária, compreendendo-se humanização em sentido ampliado (resolutividade, equidade, acesso, autonomização, solidariedade e cidadania).
5 Conclusões
O PSF é uma estrátégia de reorganização da atenção primária e não prevê um tempo para finalizar esta reorganização.Como conseqüência de um processo de deshospitalização e humanização do SUS, o programa tem como ponto positivo a valorização dos aspectos que influenciam a saúde das pessoas fora do ambiente
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hospitalar.O PSF é hoje uma das principais respostas do MS à crise vivida no setor. Um estudo comparativo do PSF com a Medicina Comunitária e as Ações Primárias de
Saúde (Alma Ata, 1978) mostra similaridades entre as três propostas, que se organizam a partir de um ideal racionalizador e operam através do núcleo teórico da
epidemiologia e vigilância à saúde.
O atual modelo de assistência à saúde se caracteriza como "produtor de procedimentos", visto que a produção de serviços se dá a partir da clínica exercida pelo médico
o qual utiliza principalmente as tecnologias duras/leveduras, ou seja: tecnologias duras - as que estão inscritas em máquinas e instrumentos, em detrimento de tecnologias
leve-duras - definidas pelo conhecimento técnico e, leves - as tecnologias das relações. Mudar o modelo assistencial requer uma inversão das tecnologias de cuidado a
serem utilizadas na produção da saúde. Um processo de trabalho centrado nas tecnologias leves e leve-duras é a condição para que o serviço seja produtor do cuidado. O
PSF, ao resumir sua ação à vigilância à saúde, com tímida incursão na clínica, não tem potência para reverter esta configuração do Modelo Médico Hegemônico. Para um
modelo assistencial centrado no usuário, propõe-se um processo de trabalho multiprofissional e determinado por tecnologias leves/leveduras, com a "produção do
cuidado", entendido enquanto ações de Acolhimento, Vínculo, Autonomização e Resolução.
Apesar de os princípios e diretrizes estarem esboçados no campo do conhecimento, o campo da operação ainda tem muito a ser percorrido. Cabe ressaltar que a
implantação de uma nova política pressupõe mudanças em vários níveis (político, institucional, organizativo e pessoal), exigindo tempo, vontade política e recursos de
várias ordens.
A estratégia como expressão de processos instituintes, ou seja, do que pode vir a ser, fazendo-se, assim, necessário pensá-la a partir de dois enfoques: o primeiro, diz
respeito ao seu conteúdo minimalista, normatizador e focalizador, expresso: pela rigidez e a burocratização do processo de trabalho, extirpando o trabalho vivo; pelo
baixo incentivo financeiro destinado a uma equipe mínima, pela quantidade insuficiente de trabalhadores com perfil adequado à estratégia; a precarização do processo de
trabalho, com a flexibilização dos serviços e a ausência de um vínculo formal dos profissionais com as instituições executoras; a assunção de outros níveis de
responsabilidade por parte da equipe de Saúde da Família, sem a devida remuneração e capacitação.
O contraponto desse pensar é a possibilidade da estratégia colocar-se enquanto reorientadora do processo de trabalho, através do cumprimento dos seus princípios, o
que remete para a necessidade da constituição de um vínculo formal do trabalhador com os serviços de saúde por meio da análise de desempenho instituído por um plano
de carreira no serviço público; a continuidade e o aumento do incentivo financeiro para as equipes da ESF, como forma de impulsionar a estratégia; a mudança no
ambiente formador tanto nas escolas técnicas como nas instituições de ensino superior; a formação e a capacitação dos profissionais que estão na rede; o refazer políticoinstitucional, dentro das organizações e dentro de nós. Isso exige uma nova postura profissional frente aos usuários, redefinindo a finalidade do processo de trabalho e
reconhecendo o usuário como integrante do processo do cuidado, com vistas à autonomização, remetendo necessariamente a um exercício autofágico, por parte dos
profissionais.
A ESF, em seu modo de operar os serviços de saúde, constitui-se num processo, e, assim sendo, não está concluído, podendo caminhar para o plano da racionalização e
flexibilização do processo de trabalho ou da radicalização do processo de humanização do cuidado, garantindo acesso, resolutividade, participação social e qualidade da
assistência. Construir novos modelos de processo de trabalho em saúde, em qualquer tipo de serviço, que possibilitem combinar a produção de atos cuidadores de
maneira eficaz com conquistas de resultados, cura, proteção e promoção, é tarefa urgente a ser realizada pelo conjunto dos gestores e trabalhadores dos estabelecimentos
de saúde.
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P_78_2011 - Qualidade dos Registros de Controles de Enfermagem de um Hospital Universitário
Vanessa Gomes Maziero

Resumo: Os registros de enfermagem são realizados como forma de documentar as ações e atividades exercidas pela enfermagem. O objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade dos
registros dos controles de enfermagem em uma unidade de internação adulta de um hospital universitário. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizada com dados
secundários. As anotações foram consideradas completas no relatório de avaliação dos registros dos controles de enfermagem de Outubro de 2008 e julho de 2010. Trata-se de uma unidade
com estrutura antiga, sem condições físicas adequadas, e mesmo com tal dificuldade consegue manter a qualidade dos registros de enfermagem.
Palavras–Chave: Enfermagem; Registros de Enfermagem; Qualidade da assistência à saúde.

1. INTRODUÇÃO
A sistematização de enfermagem iniciou com as técnicas de enfermagem, e posteriormente atribuiu-se maior importância a sistematização de teorias de enfermagem e
os princípios científicos. Conceitos foram elaborados a partir de pesquisas realizadas, fundamentando as fases do processo de trabalho, segundo modelos conceituais
(REPPETTO; SOUZA, 2005).
A Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986 e a Resolução COFEN nº 272/2002 de 27 de agosto de 2002, regulamentou o exercício profissional do enfermeiro; o processo
de trabalho passou a ser uma realidade obrigatória nas organizações de saúde. Os registros de enfermagem são compostos pelas anotações de enfermagem, destinado a
toda equipe e pelo Processo de Enfermagem ou Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), sendo função privativo do enfermeiro a partir da resolução nº
272/2002 do Conselho Federal de Enfermagem -COFEN, caracterizado por histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, plano
assistencial, evolução e prognóstico (CARRIJO; OGUISSO, 2006).
Os registros de enfermagem são realizados como forma de documentar as ações e atividades exercidas pela equipe de enfermagem; os resultados destas é um meio de
garantir e comprovar a prestação do cuidado e a qualidade da assistência prestada pela equipe de enfermagem e pelo enfermeiro. Além de fornecer informações para a
continuidade do cuidado, os registros quando realizados adequadamente são base para elaboração de um plano assistencial efetivo e reflete a evolução do paciente, é um
documento legal para questões jurídicas, educacionais, de pesquisa, é uma forma de comunicação da equipe, fornecendo subsidio para conduta médica (CARRIJO;
OGUISSO, 2006; SETZ; INNOCENZO, 2009; MATSUDA; CARVALHO; ÉVORA, 2007). O Ato de registrar ações realizadas pela equipe, indica a qualidade da assistência
que está sendo prestado e comprova a boa prática profissional, além do cumprimento ético-Legal exigido pela profissão de enfermagem (MATSUDA; CARVALHO;
ÉVORA, 2007).
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A não
n realização dos registros de enferm
magem, ou a realização do registro dee forma inadequadda, explicita uma assistência descompprometida com o cuidado, além de
trazer danos para a instituição de saúde e dificuldade
d
para connstatar a assistênciaa prestada pelo enfeermeiro (SETZ; INN
NOCENZO, 2009).
Atraavés da auditoria, a equipe de enferm
magem tem acesso a dados que mostrrarão aspectos tantto negativos, quanto positivos da assisstência que está seendo prestada ao
indivídduo, revelando soluções e sugestões;; portanto a equipee de saúde tem a ooportunidade de mudar
m
a condição do
d cuidado. O pacciente com o proceesso de auditoria
recebee um cuidado maiss seguro e com qualidade (SETZ; INNO
OCENZO, 2009; RO
ODRIGUES; PERRO
OCA; JERICÓ, 20044).
2. OBJETIVO
O
Anaalisar a qualidade ddos registros dos controles de enfermagem em uma unidaade de internação adulta
a
de um hospital universitário.
3. JUSTIFICATIVA
Essee estudo foi realizaado como forma de analisar a qualiddade dos registros ddos controles de enfermagem
e
da unidade Médico-cirúrrgica Masculina. Acredita-se
A
que a
avaliaação da qualidade ddos registros de enffermagem pode serr utilizada para refoorçar o desejo dos profissionais de saúde em melhorar a forma como se reegistra o cuidado
que esstá sendo prestado ao indivíduo.
4. MATERIAL
M
E MÉTO
ODO
4.1 Delineamento do eestudo
Tratta-se de um estudoo descritivo e retrosspectivo de abordagem quantitativa, rrealizado a partir do banco de dados do serviço de asseessoria de controle de qualidade da
assistêência de enfermageem de um hospital universitário
u
do norte do Paraná.
A Assessoria
A
de Contrrole de Qualidade da
d Assistência de Enfermagem,
E
tem ccomo objetivos: Avvaliar a qualidade da
d assistência de ennfermagem prestadda aos pacientes;
Monittorar os processos dde trabalho da enfeermagem; Subsidiaar as atividades de educação permaneente, de acordo com as necessidadess de aperfeiçoamennto da equipe de
enferm
magem identificadaas através de avaliaçção sistematizada.
4.2 Amostra estudada,, local e período dee estudo.
e
foi realizadoo no Hospital regioonal universitário do
d norte do Paranáá (HURNPR); a dispposição dos sistema único de saúde ((SUS); O Hospital atende em nível
O estudo
ambulatorial e internameento, em todas as especialidades.
u
escolhida para analisar os reelatórios de avaliaçção de qualidade ddas anotações, foi a unidade Médicoo - Cirúrgica Mascculina, é a unidadee mais antiga do
A unidade
HURN
NP, onde anteriorm
mente funcionava o centro de assistência ao tuberculosso. A sua estrutura e pavilhonar. Hojje presta assistênciaa a pacientes clínicos e cirúrgicos,
com graus
g
diferentes de complexidade. È uma unidade composta por pacientees do sexo masculiino com idade superior a 12 anos dee idade, com diagnnóstico clínico e
cirúrgico.
a
de enfermagem (ACQAE),, correspondentes a resultados dos
Noss relatórios analisaados, foram utilizaddos dados da Assessoria do controle de qualidade da assistência
relatórios da avaliação da qualidade das annotações contidas nas
n prescrições de eenfermagem, especcificamente, os controles de enfermageem, na unidade Méédico - Cirúrgico
Mascuulina, nos períodos de outubro de 20008, outubro de 2009 e julho de 2010.
4.3 Os instrumentos uttilizados na coleta de dados
M
utilizado nno estudo são os resultados
r
da audittoria dos registros dos controles de enfermagem
e
contiddos no verso da fo lha de prescrição de enfermagem,
O Material
utilizaados pelo hospital universitário. Os dados
d
utilizados, sãão registros de buscca ativa realizadoss por estudantes dee graduação de enffermagem que coleetaram dados na
unidadde Médico-Cirúrgicco Masculina, atraavés de um instrum
mento elaborado esspecificamente paraa a auditoria das anotações
a
de enferm
magem. O instrum
mento é utilizado
pela Assessoria
A
de Controole de Qualidade da
d Assistência de Ennfermagem do Hosspital Universitário.
4.4 A analise dos dadoos
A análise
a
da qualidadde dos registros se baseou no trabalhho de Haddad, quee propõe cinco nívveis de avaliação do
d preenchimento: 1- não se aplica, 2- completo, 3incom
mpleto, 4- não preeenchido e 5- incorrreto. Foram considderadas anotações completas àquelaas que, atingiram níveis
n
de preenchim
mento igual ou maaior a 80%, não
ultrapassando 15% para o item incompleto e 5% para o não preenchido
p
(HADD
DAD, 2004).
ANÁ
ÁLISE E DISCUSSÃÃO DOS RESULTAD
DOS

Fiigura 1: Análise da quualidade dos registros dos controles de enfeermagem na unidadee Clínica – Cirúrgico Masculina.
M
Londrina; 22008 a 2010.

a
foram coonsideradas completas no relatório de avaliação dos reggistros dos controlees de enfermagem de Outubro de 20008 e julho de 2010. Sendo que os
As anotações
níveis de preenchimentoo foram consideradoos 100% completos em outubro de 20008 e 84,91% em julho de 2010. Os relatórios não apreesentaram níveis dee preenchimento
d
incorrreto em nenhum doos três anos acima descritos.
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Figura 2: Analise da qualidade dos registros de controles de enfermagem na unidade Clínica – Cirúrgica Masculina. Londrina; Outubro de 2008.
COMPL.

Unidade Masculina - Outubro 2008

INCOMPL.
NÃO PR.

INCORR.
Há registro de higiene oral pelo menos 3
vezes ao dia?
Os procedimentos controlados possuem
100%
horário e rubrica na frente ou no verso da
Há registro de higiene corporal diária?
80%
prescrição?
Há controle de sinais vitais pelo menos 3
60%
Os procedimentos invasivos estão datados?
vezes no dia com intervalo máximo de 8
horas?
40%
20%

O volume do dreno de tórax foi controlado a
cada 24 horas?

O peso é controlado uma vez por dia
quando necessário pela manhã?

0%

volume de drenos (Penrose, Kher,
Derivação ventricular externa, tubulares)
e/ou sondas foi controlado no mínimo a
cada 6 horas?

As micções foram controladas pelo menos
cada 6 horas?

A ingestão de alimentos foi controlado pelo
menos a cada 6 horas?
A ingestão de líquidos foi controlada pelo
menos a cada 6 horas?

As evacuações foram controladas a cada
período?
A ocorrência de vômitos foi registrada a
cada período?

Os controles de enfermagem foram analisados em cada item do instrumento da assessoria do controle de qualidade da assistência de enfermagem do hospital
universitário. Nos itens: Há registros de higiene oral pelo menos 3 vezes ao dia; Há registro de higiene corporal diária; Há controles de sinais vitais pelo menos 3 vezes ao
dia com intervalo máximo de 8 horas; O peso é controlado uma vez por dia quando necessário pela manhã; Os procedimentos invasivos estão datados; foram
considerados completos com níveis de preenchimento de 100%.
No item: Os procedimentos controlados possuem horários e rubrica na frente ou no verso da prescrição, foi um item com 13% completos, sendo este último item
considerado o maior registro incompleto e não preenchido.
COMPL.

Unidade Masculina - Outubro 2009

INCOMPL.
NÃO PR.

INCORR.
Há registro de higiene oral pelo menos 3
vezes ao dia?
Os procedimentos controlados possuem
100%
Há registro de higiene corporal diária?
horário e rubrica na frente ou no verso da
80%
prescrição?
Há controle de sinais vitais pelo menos 3
60%
vezes no dia com intervalo máximo de 8
Os procedimentos invasivos estão datados?
horas?
40%
20%

O volume do dreno de tórax foi controlado a
cada 24 horas?

O peso é controlado uma vez por dia
quando necessário pela manhã?

0%

O volume de drenos (Penrose, Kher,
Derivação ventricular externa, tubulares)
e/ou sondas foi controlado no mínimo a
cada 6 horas?

As micções foram controladas pelo menos
cada 6 horas?
As evacuações foram controladas a cada
período?
A ocorrência de vômitos foi registrada a
cada período?

A ingestão de alimentos foi controlado pelo
menos a cada 6 horas?
A ingestão de líquidos foi controlada pelo
menos a cada 6 horas?

Figura 3: Análise da qualidade dos registros de controles de enfermagem na unidade Clínica – Cirúrgica Masculina. Londrina; Outubro de 2009.
Unidade masculina - Julho 2010

COMPL.
INCOMPL.

NÃO PR.
1. Há registro de higiene oral pelo menos 3
INCORR.
vezes ao dia?
13. Os procedimentos controlados possuem
100%
2. Há registro de higiene corporal diária?
horário e rubrica na frente ou no verso da
80%
prescrição?
3. Há controle de sinais vitais pelo menos 3
12. Os procedimentos invasivos estão
60%
vezes no dia com intervalo máximo de 8
datados?
horas?
40%
20%

11. O volume do dreno de tórax foi
controlado a cada 24 horas?

4. O peso é controlado uma vez por dia
quando necessário pela manhã?

0%

10. O volume de drenos (Penrose, Kher,
Derivação ventricular externa, tubulares)
e/ou sondas foi controlado no mínimo a cada
6 horas?

5. As micções foram controladas pelo menos
cada 6 horas?

9. A ingestão de alimentos foi controlado
pelo menos a cada 6 horas?
8. A ingestão de líquidos foi controlada pelo
menos a cada 6 horas?

6. As evacuações foram controladas a cada
período?
7. A ocorrência de vômitos foi registrada a
cada período?

Figura 4: Analise da qualidade dos registros de controles de enfermagem na unidade Clínica – Cirúrgica Masculina. Londrina; Julho 2010.

Nos itens: Há controles de sinais vitais pelo menos 3 vezes ao dia com intervalo máximo de 8 horas; A ocorrência de vômitos foi registrada a cada período; O volume
de drenos (Penrose, Kher, Derivação ventricular externa, tubulares) e/ou sondas foi controlado no mínimo a cada 6 horas; O volume do dreno de tórax foi controlado a
cada 24 horas, foram itens com níveis de preenchimento de 100%.
No item: Os procedimentos controlados possuem horário e rubrica na frente ou no verso da prescrição, foi um item com 7% completos, 93% incompleto, sendo este
último item considerado o maior registro incompleto.
No ano de 2010, os registros dos controles de enfermagem teve como resultado; Nos itens: Há registros de higiene oral pelo menos 3 vezes ao dia; Há registro de
higiene corporal diária; Há controles de sinais vitais pelo menos 3 vezes ao dia com intervalo máximo de 8 horas; O volume de drenos (Penrose, Kher, Derivação
ventricular externa, tubulares) e/ou sondas foi controlado no mínimo a cada 6 horas; O volume do dreno de tórax foi controlado a cada 24 horas; Os procedimentos
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controlados possuem horário e rubrica na frente ou no verso da prescrição; Foram itens considerados completos com níveis de preenchimento de 100%. No item: O peso
é controlado uma vez por dia quando necessário pela manhã foi um item que não há registros de avaliação no mês de Julho de 2010.
No item: A ocorrência de vômitos foi registrada a cada período, foi um item com 4% completos, 67% incompleto e 29% não preenchido, sendo este item considerado o
registro com maior porcentagem incompleto.
5.1 Discussão
A assistência de enfermagem, os cuidados prestados aos clientes podem ser avaliados também através dos registros de enfermagem. A qualidade da documentação das
ações realizadas pela equipe de enfermagem, mostra a produtividade do trabalho exercido pelos profissionais da equipe que prestam o cuidado direto ao paciente e
possibilita a avaliação dos resultados dessas ações (SETZ; INNOCENZO, 2009).
Os controles de enfermagem, quando registrados de forma correta, possibilitam a avaliação do paciente e seu progresso frente às intervenções realizadas em seu
tratamento, portanto os dados registrados de forma incompleta, incorretos ou não preenchidos, podem acarretar a assistência inadequada e não individualizada (OCHOAVIGO, Kattia et al, 2001).
A assessoria de qualidade do hospital universitário, após coleta dos dados, apresenta os resultados para a unidade, especificamente para o gerente de enfermagem, chefe
de seção, além de distribuição de folderes educativos para todos os membros da equipe, e por fim realizam treinamentos sobre registros de enfermagem, realizados no
mínimo uma vez no ano, pelo departamento de educação e pesquisa em enfermagem (DEPE). Os enfermeiros do setor, além de receber o apoio do DEPE para o
treinamento dos registros de enfermagem, fazem treinamentos direcionados a cada servidor do serviço, realizando orientações sobre os registros e supervisionando as
anotações de enfermagem. Mostram-se comprometidos com a evolução da qualidade dos registros de enfermagem, contribuindo assim com melhor documentação das
ações de enfermagem.
Trata-se de um desafio para o profissional enfermeiro liderar a forma de registros dos dados sobre o paciente e suas condições de saúde, sendo responsáveis pela
evolução da qualidade dos registros dentro de sua unidade de trabalho, construindo melhores práticas assistenciais.
6. CONCLUSÃO
A unidade em questão apresentou melhora considerável dos registros dos controles de enfermagem no ano de 2010, comparado ao ano anterior. Trata-se de uma
unidade com estrutura antiga, sem condições físicas adequadas, e mesmo com tal dificuldade consegue manter a qualidade dos registros de enfermagem. A auditoria em
enfermagem mostra-se necessária na monitorização da qualidade dos registros de enfermagem, refletindo na segurança do paciente sob os cuidados da equipe de
enfermagem.
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P_79_2011 - As expectativas da melhoria da qualidade da assistência em Unidades de Terapia
Intensiva do Estado de Minas Gerais, no Sistema Único de Saúde, obtidas a partir da capacitação
profissional
Elaine Pererira Pontes ,Renata Melgaçp Gonçalves, Carlos Alberto Gonçalves, Osvaldo Kurschus De Oliveira, Telma Braga Orsini, Heloísa Azevedo Drumond, Dayenne
Cristina Martins Valente, Nágela Patricia Amaral Rocha, Márcio Augusto Gonçalves, Márcia Mascarenhas Alemão

Resumo: O estudo tem como finalidade evidenciar a melhoria das expectativas da qualidade assistencial nas unidades de terapia intensiva dos hospitais do Sistema Único de Saúde, a partir de
capacitação profissional. Trata-se da apresentação dos resultados a partir de uma revisão bibliográfica realizada concomitantemente com a busca de informações junto a Coordenadoria de
Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Com a capacitação da equipe interdisciplinar dentro da Unidade, espera-se que a mesma demonstre resultados positivos
com foco no desenvolvimento de novas opiniões e propostas a serem aplicadas dentro do campo de trabalho, visando a qualidade do serviço prestado ao paciente.
Palavras-chaves: Unidades de terapia intensiva, Sistema Único de Saúde, capacitação profissional, recursos humanos em saúde, qualidade da assistência à saúde.

1. Introdução
As Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) tornaram-se um símbolo da moderna medicina, com inegável impacto na redução da mortalidade (Barbosa et al, 2002 apud
Thompson e Khot, 1985 e Pollack, Katz, Ruttimann e Getson, 1988). Segundo Nascimento e Trentini (2004), a internação em unidade de terapia intensiva é precedida de
comprometimentos orgânicos, presentes e potenciais, que colocam em risco a vida do ser doente. No Brasil, as primeiras UTIs foram instaladas na década de 70, com a
finalidade de centralizar pacientes graves recuperáveis em uma área hospitalar com recursos humanos, equipamentos e materiais especificamente direcionados ao
cuidado desses pacientes (Kimura, Koizumi e Martins, 1997).
Nas unidades de terapia intensiva estão aqueles pacientes com risco iminente de morte e que necessitam de cuidados críticos e intensivos. Nesta situação, os mesmos
não se encontram em condições de aguardar por vaga de leitos disponíveis e convencionais, necessitando de cuidados imediatos. Para que esse cuidado ocorra de forma
eficiente é preciso que, além da tecnologia aplicada, haja uma equipe especializada para atender aos mesmos. Para que os riscos de uma assistência desqualificada sejam
cada vez menores, é preciso capacitação desta equipe.
No setor da saúde, a política da qualidade tem gerado uma preocupação constante com a melhoria da assistência prestada ao paciente, exigindo maiores investimentos
na qualificação dos trabalhadores (Nepomuceno e Kurcgant, 2008). Ao mesmo tempo, com o aumento da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o desafio de
capacitação dos profissionais que atuam nos diversos serviços de saúde pública é cada dia maior, pois esse sistema tem o compromisso de prestar assistência universal e
integral, de forma equânime e de boa qualidade à população (Evangelista, Barreto e Guerra, 2008 apud Ministério da Saúde, 1990).
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2 Justificativa
A mídia em geral tem difundido a importância dos leitos de UTI para o atendimento da população. Ao mesmo tempo, têm sido divulgados os altos valores dos
investimentos realizados no sistema de saúde em contraposição aos resultados obtidos. Nesta linha, o presente estudo justifica-se pelo constante desenvolvimento das
UTIs, a necessidade de qualificação dos profissionais que nelas atuam, além da instigante preocupação de uma melhor qualidade assistencial nos hospitais credenciados
pelo SUS. Entende-se que é necessário não só o aumento do número de leitos de UTI credenciados pelo SUS, mas também a melhoria da assistência prestada ao paciente,
podendo ser alcançada por meio da capacitação da equipe multidisciplinar que se envolve no cuidado deste paciente.
3 Objetivo
Tendo em vista o exposto, este estudo foi realizado com o objetivo de se evidenciar as expectativas e o alcance da melhoria da qualidade da assistência em UTIs do
Estado de Minas Gerais, no SUS, obtidas a partir da capacitação profissional. Isso se faz necessário, pois, o processo de capacitação enriquece as práticas clínicas, organiza
o fluxo assistencial, promove atenção integral ao paciente e conduz uma relação de trabalho adequado envolvendo toda equipe multidisciplinar, família e paciente
durante a internação hospitalar.
4 Métodos
Trata-se de pesquisa exploratória. Usou-se de uma revisão bibliográfica concomitantemente com informações obtidas junto à Coordenadoria de Terapia Intensiva da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com o intuito de evidenciar a melhora das expectativas da qualidade assistencial a partir de capacitação profissional.
Foi realizada a busca de artigos, utilizado computadores com acesso à internet e publicações científicas, com os temas: unidades de terapia Intensiva (adulto, pediátrica
e neonatal), Sistema Único de Saúde e capacitação profissional e qualificação da assistência. Os principais bancos de dados utilizados foram o BVS (Biblioteca Virtual em
Saúde), o BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF (Banco de Dados de Enfermagem) e
SCIELO (Scientific Eletronic Library Online).
Para localização dos artigos relevantes ao assunto proposto usou-se os seguintes descritores: Unidades de terapia intensiva, Sistema Único de Saúde, capacitação
profissional, recursos humanos em saúde, qualidade da assistência à saúde. Foram incluídos todos os artigos científicos escritos em português ou traduzidos para o mesmo,
com temas relevantes para o assunto proposto, analisados pelos resumos apresentados pelos autores.
5 Desenvolvimento
Entende-se que a UTI é um espaço de tecnologias complexas e que a equipe a atuar neste campo precisa ser capacitada de forma que o conhecimento técnicocientífico fique mais aprimorado, a fim de se prestar o melhor atendimento possível e de se buscar a constante melhoria da qualidade assistencial ao paciente.
Em Minas Gerais, segundo informações obtidas na Coordenadoria de Unidade de Terapia Intensiva (CUTI), o credenciamento de leitos de UTI iniciou-se no Estado a
partir da publicação da Portaria Ministerial nº 3432 de 12 de agosto de 1998, que estabelece critérios de classificação para as UTIs. Neste momento, todos os leitos de UTI
existentes no Estado foram considerados como leitos de UTI tipo I, sendo em seguida reclassificados para tipo II ou tipo III. Os leitos tipo I, II e III são classificados
considerando a densidade tecnológica que congregam.
De acordo com a última atualização realizada pela CUTI, em Dezembro de 2010, o Estado de Minas Gerais apresentava um quantitativo de 1.451 leitos adultos, 429
neonatais e 202 pediátricos disponíveis à população SUS, credenciados em portaria ministerial. Segundo Araújo (2010) apud Brasil (1990) o SUS é constituído pelo
conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais com base nos princípios de universalidade, equidade e
integralidade.
Uma vez que os leitos são credenciados para o SUS, é de suma importância ressaltar que, este sistema possui como proposta a extensão quantitativa da assistência e
também a necessidade de qualificação dos profissionais que atuam neste campo assistencial. Segundo Haddad e Zaboli (2010), a concretização do SUS ainda representa
um desafio no que se refere à qualidade da assistência de saúde considerando-se os princípios da universalidade, equidade, integralidade, participação social e a diretriz
de humanização.
Logo, se faz necessário que a capacitação atenda às expectativas de uma atenção preconizada nos princípios doutrinários do SUS. Desde sua criação, no SUS tem-se
como iminente a necessidade de se rever a gestão dos recursos humanos tanto no que se refere à sua distribuição geográfico-espacial, quanto às formas de gestão,
capacitação de pessoal (grifo nosso) e regulação profissional (Medeiros et al, 2005). Segundo Nepomuceno e Kurcgant (2008) apud Donabedian (1992) o conceito de
qualidade é atribuído à obtenção de maiores benefícios e redução dos riscos para o paciente e fundamenta a avaliação dos serviços de saúde em três grandes
componentes relacionados: à estrutura do serviço, aos processos e aos resultados da assistência à saúde prestada a população.
Os pacientes internados em unidades de terapia intensiva dependem de uma assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de equipamentos e recursos
humanos especializados (Caetano et al, 2007), portanto, várias expectativas são colocadas para o alcance da melhoria da qualidade assistencial. Dentre elas, encontra-se a
diminuição do número de iatrogenias e de eventos adversos dentro da UTI; diminuição da taxa de mortalidade dentro das unidades de terapia intensiva; aumento do
número de desospitalização; redução do tempo de internação hospitalar, dentre outras.
Assim, a formação de recursos humanos para a saúde em nosso país consiste em um dos maiores desafios para a organização do setor. Há um déficit crônico de
profissionais [...] qualificados, situação que coloca em risco a assistência à saúde da maior parte da população (Oliveira et al, 2002). Ainda, a capacitação profissional
permite que se desenvolva a construção de diagnóstico situacional da saúde e o monitoramento da assistência hospitalar. Além disso, promove a organização da
assistência podendo, esta, ser aplicada através de protocolos assistenciais, os quais ajudam na organização do fluxo de atendimento. Além dos protocolos é de extrema
importância que se capacite esses profissionais abordando a clínica ao paciente, pois é preciso ter ciência sobre o que acomete o mesmo para que se possa intervir
preventiva e terapeuticamente.
O desenvolvimento profissional, por meio de constante capacitação, se faz necessário para que se possa implementar práticas potencialmente melhores, fazendo com
que exista reconhecimento do trabalho em equipe para qualificar a assistência. A importância do processo de capacitação pode ser confirmada por Barbosa (2004, p. 86),
quando diz que
[...] para garantir bons resultados e uma boa qualidade de atendimento, não basta adequar a oferta de leitos intensivos à demanda da população. Este é sem dúvida o
primeiro passo: construir unidades com estrutura adequada (recursos materiais, humanos e financeiros), que possibilitem o acesso universal da população aos serviços;
mas muito importante também é o aprimoramento dos processos de assistência, e isso só poderá ser alcançado através de um investimento sustentado tanto na formação e
educação continuada de toda a equipe de saúde como em linhas de pesquisa específicas para o setor.
Para um bom funcionamento hospitalar, não basta somente equipamentos de boa qualidade, número de profissionais suficiente e área física adequada. Os profissionais
que atuam na UTI necessitam de capacitação profissional para que haja melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes hospitalizados neste ambiente de
maior complexidade.
De acordo com Deluiz (2001) apud Peduzzi (1997), é fundamental ampliar a qualificação dos trabalhadores em saúde, tanto na dimensão técnica especializada, quanto
na dimensão ético-política, comunicacional e de inter-relações pessoais. Qualquer projeto de capacitação profissional no campo da saúde deve levar em conta a
construção de um raciocínio técnico-científico cada vez mais aprimorado, além do raciocínio ético e político, para se desenvolver o melhor trabalho possível.
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A formação técnico-científica aliada à humanização dos profissionais de saúde pode favorecer o atendimento e a comunicação dos mesmos com o paciente e a sua
família, uma vez que esta está inserida continuamente no processo de internação do paciente. Portanto, capacitar esses profissionais favorece uma qualificação assistencial
para com o paciente e com a família do mesmo, proporcionando um melhor vínculo entre as partes envolvidas.
Isso deve acontecer principalmente em um ambiente de Terapia Intensiva, onde a maioria dos pacientes não tem a possibilidade de responder por si e por este motivo,
quem acompanha sua evolução de perto é seu familiar. Conhecer as necessidades e as expectativas dos familiares é parte fundamental não só na melhora da qualidade e
humanização da Medicina Intensiva, como também é responsabilidade da equipe diminuir o processo doloroso que envolve ter um ente querido internado na UTI (Wallau
et al 2006).
A capacitação do profissional leva a garantia de um bom atendimento ao paciente e deixa os familiares mais confortáveis, confiantes e satisfeitos com o serviço ofertado
pela equipe qualificada. A realização da educação contínua dos profissionais de saúde é de grande importância, uma vez que capacitar os mesmos gera impacto direto na
qualidade dos serviços prestados à população, além de garantir, aos trabalhadores, valorização profissional (Lino e Calil, 2008 apud Frigotto, 1996). Além do
aperfeiçoamento pessoal, a prática e a educação na área da saúde, como realidades sociais, estão relacionadas com os processos de desenvolvimento econômico,
científico, tecnológico, político e social.
6. Resultados
Com a capacitação da equipe interdisciplinar dentro da UTI, espera-se que a mesma demonstre resultados como o desenvolvimento de novas opiniões e propostas para
serem aplicadas dentro do campo de trabalho, com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado ao paciente. Além disso, de acordo com Mourão (2009), a
qualificação profissional nas organizações permite obter resultados para os indivíduos, para suas equipes de trabalho e também para as instituições. Ou seja, a qualificação
da equipe de trabalho é um dos diferenciais na busca de ofertar produtos e serviços de qualidade, assim como na assistência em serviços de saúde.
7. Conclusões
A UTI é um espaço onde se presta assistência qualificada e especializada, independentemente dos mecanismos tecnológicos utilizados serem cada vez mais avançados,
capazes de tornar mais eficiente o cuidado prestado ao paciente em estado crítico. Considerar as diretrizes assistenciais e gerenciais indispensáveis à prestação do
cuidado, por meio de programas de treinamento e desenvolvimento, visa promover melhor atuação dos profissionais para obtenção de melhores resultados.
Qualificar a assistência oferecida pelos profissionais através de um processo de capacitação possibilita ainda mais a humanização do atendimento aos pacientes. Com
isso, pode-se chegar mais rápido ao objetivo final de uma assistência qualificada: a recuperação e desospitalização segura do paciente. Quanto mais qualificado for o
atendimento, maior a garantia de que o paciente receba alta sem consequências físicas, deficiências ou perdas funcionais ocasionadas pela patologia ou pelo próprio
tratamento, garantindo, assim, a satisfação dos familiares e da própria equipe capacitada.
Através do estudo realizado e pelos conhecimentos adquiridos, observa-se que é indiscutível a importância dos processos de capacitação e desenvolvimento dos
recursos humanos nas instituições de saúde credenciadas para o SUS. O investimento na capacitação da equipe de saúde segundo as competências técnico-científicas,
sócio-educativas e ético-políticas, pode contribuir para o aumento das expectativas da melhora da qualidade da assistência, principalmente em Terapia Intensiva.
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Resumo: Estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa. Objetivo: identificar a influência da gestão de material médico hospitalar no trabalho de profissionais de hospital público de
média complexidade. A coleta de dados realizou-se julho de 2010, com 19 profissionais (enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos administrativos e auxiliares operacionais). As
informações foram levantadas com a questão: como a gestão de materiais influencia o seu processo de trabalho? Notou-se a centralização na direção de enfermagem, necessitando da
participação de outros profissionais para diminuir fragilidades na gestão de materiais. Também a necessidade de educação continuada enfocando a importância da utilização adequada e da
conservação dos materiais.
Descritores: Recursos materiais, gestão de materiais, gerenciamento em enfermagem.
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Introdução
No processo gerencial na área da saúde um dos setores mais complexos e de maior custo, que exige constantes atualizações devido às mudanças e surgimentos de
novos produtos é a área de gestão de materiais (1).
Materiais são considerados insumos ou fatores produtivos, de natureza física, com determinada durabilidade, empregados na realização de procedimentos/atividades
assistenciais aos pacientes. A escassez de alguns materiais imprescindíveis para assistência é um dos pontos que mais afligem os gestores dos serviços de enfermagem(2).
A atuação do enfermeiro na administração de recursos materiais constitui-se uma conquista nas esferas de tomada de decisão, destacando o importante papel do
enfermeiro na dimensão técnico-administrativa inerente ao processo de cuidar e gerenciar(4).
A organização do serviço de enfermagem deve incluir no planejamento a qualidade e quantidade de equipamentos e materiais necessários as unidades, levando em
conta o número de leitos, os tipos de unidades, a idade e o sexo dos pacientes, os tipos de enfermidade, os custos e a durabilidade do material, o armazenamento entre
outros aspectos (5).
É fundamental que a equipe de enfermagem conheça a política adotada pelo hospital em relação ao processo de compras de materiais e equipamentos, para que possa
trabalhar em estreita colaboração com o setor responsável por essa função, garantindo, assim, a aquisição de produtos que mesmo com o menor preço, satisfaçam os
padrões técnicos e de segurança (5).
É válido ressaltar que a aquisição de materiais em instituições públicas segue a lei 86.666/93 que norteia as licitações (6).
Objetivo
Considerando as reflexões descritas acima, esta pesquisa tem como objetivo identificar a influência da gestão de material médico hospitalar no processo de trabalho de
profissionais de hospital público de média complexidade.
Justificativa
Justifico a importância da realização do trabalho visto ser um tema atual, de abrangência gerencial dentro da área de enfermagem, que necessita de maiores discussões
por trazer grandes benefícios aos profissionais que possuem conhecimento na área tanto em âmbito hospitalar como em unidades básicas.
Métodos
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de natureza qualitativa.
As abordagens qualitativas conformam-se melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de
relações e para análises de discursos e de documentos (7).
O estudo foi realizado em um hospital público de média complexidade, integrado ao Sistema Único de Saúde e localizado na região norte do Paraná. Presta serviço de
Pronto-Atendimento nas clínicas médica, cirúrgica e pediátrica.
O serviço de internação conta com 14 leitos pediátricos, 20 leitos da clínica médica, e 10 leitos de clínica cirúrgica. O serviço de pronto-atendimento possui 15 leitos
de observação, 10 de internação e 2 salas de emergências correspondendo a 4 leitos. Possui serviço de cirurgias eletivas de médio e pequeno porte.
O estudo foi desenvolvido em duas etapas, sendo que na primeira realizou-se a análise de documentos referentes a gestão dos recursos materiais disponíveis em
manuais, ofícios, regulamentos, leis, entre outros.
A segunda etapa constitui-se na realização de entrevistas com trabalhadores envolvidos no processo de gestão e utilização de material médico hospitalar.
A opinião do entrevistado foi obtida por meio da seguinte questão norteadora: Qual a influencia da gestão de material médico hospitalar no seu processo de trabalho?
Os critérios de inclusão no estudo era que o trabalhador participasse diretamente da padronização, especificação e previsão de material medico hospitalar.
Após a coleta os dados foram transcritos e analisados buscando encontrar através da análise dos discursos seu real significado para os autores envolvidos.
Para garantir o anonimato dos trabalhadores, substituímos os nomes por iniciais da categoria profissional e assim sucessivamente, sendo EG (enfermeiro gerente); EA
(enfermeiro assistencial) em uma numeração de um a sete; EM (enfermeiro que realiza compra dos materiais); TE (técnico de enfermagem) seguindo numeração de um a
seis; TA (Técnico administrativo) um e dois e AO (auxiliar operacional) um e dois, formando assim unidades de significado de acordo com o cargo desempenhado.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com cadastro no SISNEP sob a CAAE nº 0094.0.268.000-10.
Resultados
Apresentamos os resultados em duas etapas, sendo a primeira em forma de fluxograma (Figura 1) onde é demonstrado o processo de gestão de material médico
hospitalar na instituição onde o estudo foi realizado; e na segunda etapa apresentamos a analise e discussão dos dados coletados nas entrevistas que foram classificadas
em cinco categorias.
Após análise das entrevistas formou-se categorias que expressam a influênica da gestão de material médico hospitalar no processo de trabalho dos atores envolvidos,
definindo-se cinco categorias de estudo, sendo:
1) Ausência de autonomia na escolha dos materiais; 2) Falta de manutenção de equipamentos e materiais medico hospitalar; 3) Burocracia no processo de compra; 4)
Falta de qualidade de alguns materiais; e 5) Ausência de capacitação profissional voltada para a gestão de materiais.
As categorias formadas envolvem aspectos positivos e negativos do processo de trabalho, respeitando o significado formado em cada profissional durante o vivenciar de
sua tarefa.
Categoria 1 - Ausência de autonomia na escolha dos materiais
Nessa categoria os enfermeiros assistenciais citaram a necessidade de participarem na escolha dos materiais, considerando que são eles que utilizam os materiais
medico hospitalares no dia-a-dia.
Enfermeiro do setor deveria participar do processo licitatório porque nós que sabemos se o material é bom ou não. (E.A)
Torna-se visível ao analisar essa categoria a dicotomia existente nas funções gerenciais e assistenciais do enfermeiro.
é necessário que o enfermeiro hospitalar tenha uma visão holística da assistência prestada e desenvolva pontos gerenciais do serviço, demonstrando que a dicotomia
existente entre assistência e gerência é algo desfavorável ao desenvolvimento do processo de trabalho(8).
Categoria 2 - Falta de manutenção de equipamentos e materiais médico hospitalar
Durante as entrevistas o conceito de materiais e equipamentos não apresentou diferenciação, demonstrando que os profissionais acreditam que materiais envolvem
desde os de consumo até os equipamentos permanentes.
Relataram que um dos principais problemas enfrentados é o mau uso dos equipamentos e a falta de manutenção, influenciando diretamente na qualidade da assistência
oferecida.
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Figura 1 - Fluxograma do processo de gestãoo de material médicoo hospitalar em hospital público de média complexidade.
c
Londrrina-PR, 2010.

Manutenção demorada e não há manutenção preventiva regular. (T.E) (E.A)
e
de equipaamentos necessárioos e específicos também foi referidaa, ocasionando a interrupção da assistência, levando a vivência de situaações danosas e
A escassez
estresssantes para o clientte, família e profissiionais.
[...] falta tudo[ ] see tivesse número addequado seria maiss rápido mais fácil. (E.A)
mprova-se que é neecessário proporcioonar a equipe o coonhecimento a cercca do uso correto dos
d materiais, sendo uma estratégia fuundamental para prover assistência
Com
de quaalidade aos pacienttes, e proporcionarr aos funcionários um
u ambiente satisfaatório de trabalho.
Estuudos confirmam quue as enfermeiras constituem-se um nível decisório im
mportante na alocação de recursos, quando decidem em suas unidadess de trabalho as
prioriddades de seus servviços, decidem queem e quanto tempoo será despendido nos cuidados, e quais
q
recursos serãoo empregados. Essaas decisões afetam
m diretamente no
número e na qualidade ddos atendimentos(100).
Categoria 3 - Burocraccia no processo de compra
p
de compraa no hospital em estudo
e
é feito de duuas formas: por licittação mais comum
mente e por empenho. A licitação trata
ta-se de um processo minuncioso e
O processo
burocrático que faz partee das grandes emprresas e instituições públicas.
Tudo passa por liciitação, não pode esscolher o material, ganha o menor preeço; tempo de espeera pelo material; nnão tem acesso ao material
m
antes de
chegar, já chega coomprado. (E.A)
mas preconizadas pelo
p SUS, o que mostra
m
com isso suuas vantagens e fraagilidades, como
Connsiderou-se que o processo de aquissição da instituiçãoo respeita as norm
fragiliddade no caso o tem
mpo extenso necesssário para consideraar um material insaatisfatório para uso.
Categoria 4 - Falta de qualidade de algunns materiais
A qualidade dos produutos disponíveis esttá diretamente ligadda ao processo de aaquisição e uso desstes materiais.
A qualidade se tornna um defeito tem material
m
em abund ância, mas as pessooas desperdiçam. (TT.E) (E.A)
Com
m o envolvimento m
maior de toda a eqquipe que utiliza o material aumentam
m as oportunidades de optar por materiais adequados e ssuperiores, e tambéém a valorização
da equuipe que sente-se innserida no processoo de aquisição.
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Categoria 5 - Ausência de capacitação profissional voltada para a gestão de materiais
A enfermagem é responsável pela gerência de unidades, atividade esta que engloba a previsão, provisão, manutenção, controle de recursos materiais e humanos para o
funcionamento do serviço e pela gerência do cuidado que consiste no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação da assistência, passando pela delegação das
atividades, supervisão e orientação da equipe de enfermagem (8).
Com a fala de um ator envolvido na ação pode-se notar a ausência de envolvimento na gestão de materiais:
A enfermagem deveria estar mais envolvida com a gestão de materiais. (A.O)
Dimensionar a equipe de forma que otimize o processo de trabalho é o desejo de todas as empresas, e para isso é necessário qualificar os funcionários envolvidos.
A valorização do tema e conscientização da equipe torna-se essencial para alcançar mudança notável no desenvolvimento do trabalho, alcançando com isso benefícios
ao produto final, no caso o cliente atendido.
Conclusões
Conclui-se com a pesquisa que os profissionais relacionados a gestão de materiais desconhecem a real importância do gerenciamento de materiais na instituição em
estudo.
Demonstraram a necessidade de realizar educação continuada com a equipe envolvida abrangendo competências como o uso adequado dos materiais, a preservação
dos equipamentos em uso, a consequência do desperdício para o serviço entre outros.
A ausência de integração dos profissionais durante a escolha dos materiais também foi destaque no trabalho, que demonstrou claramente a divisão de funções como
distanciamento entre os profissionais, influenciando assim na qualidade dos produtos escolhidos.
Também se tornou oportuno a discussão da importância do tema para a equipe de enfermagem e enfermeiros responsáveis, visto que influencia diretamente na
qualidade da assistência prestada.
O trabalho levantou pontos importantes para o gerenciamento de materiais e demonstrou a necessidade de continuidade de pesquisas no tema, para que oportunize
com isso novas possibilidades de melhorar o gerenciamento de materiais nos serviços.
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Resumo: Atualmente é preciso focar a nossa atenção no crescente aumento das despesas que passaram a vigorar em saúde no Brasil, levando-se em consideração seu custo segundo os
componentes: preço e quantidade. Em relação ao índice de preços, podemos dizer que esse elemento representa aumento de custos unitários por sua vez determinados em função da inflação
inerente aos insumos como também pela incorporação tecnológica.
Já o índice de quantidade são aqueles relacionados ao aumento da utilização efetuada pelos beneficiários levando-se em consideração principalmente os fatores sociais, demográficos e perfil
epidemiológico da população. O que passa a ser no momento desafio nacional.
Palavras Chaves: Política de Saúde, Usuário, Custo, Medicamentos,PDR, SES/MG

Introdução
Em virtude do aumento considerável e comprovado dos gastos com saúde, tanto públicos como privados, torna-se imprescindível obter controle sobre os mesmos pois
passaram a representar um desafio nacional.
O certo é que em nosso país ainda não fomos capazes de definir o que realmente queremos, pois a nossa atual Constituição Federal garante a toda população brasileira
um atendimento gratuito e universal, conforme dispõe o art. 196 que diz: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, sendo que ainda não existem meios concretos que tornem esta
realidade verdadeira e absoluta.
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Infelizmente ainda não se pode proporcionar, apesar do aumento de recursos ora em vigor, melhorias significativas e condições favoráveis em matéria de saúde a
todos os cidadãos brasileiros.
Ficamos portanto, em detrimento das premissas constitucionais relacionadas a saúde impotentes, sem soluções eficientes e eficazes relativas as seguintes três questões
básicas e obrigatórias a serem respondidas:
Em relação a cada doença e seu estagio diagnosticado até que ponto deve-se investir em seu tratamento e acompanhamento?
Deveremos investir mais em pacientes com mais de 60 anos portadores de hemodiálise ou priorizar transplantes renais em indivíduos com até 50 anos de idade?
Em relação a procedimentos e medicamentos como devem ser padronizados e utilizados em cada caso concretamente diagnosticado em relação a pacientes?
Estas indagações se fazem necessárias devido ao fato de que se torna a cada dia que passa necessário se definir prioridades relacionadas a saúde como um todo.
Objetivo
Atualmente em virtude da redução de recursos financeiros disponibilizados em nosso pais, através desse trabalho buscou-se demonstrar, a importância imprescindível
de
E obter controle sobre os mesmos pois passaram a representar desafio nacional para que não haja comprometimento dos serviços ora prestados principalmente em
relação a saúde junto a nossa população.
Justificativa
Atualmente podemos constatar que a política de saúde praticada principalmente nos últimos anos no Brasil tem sido alvo de atenção e objeto de profundas discussões
principalmente no âmbito governamental. A “crise” da saúde como sempre repercutiu pelos meios de comunicação e ganhou as ruas e criou foro de questão prioritária
para ser discutida pela sociedade brasileira.
Sendo assim torna-se prioridade no momento entender esta situação que se faz presente devido ao fato de que atualmente nos deparamos com um aumento crescente
de demanda por saúde enquanto observamos ao mesmo tempo acontecer a escassez de recurso disponibilizados a todas as áreas que se inserem na pratica de políticas
de saúde em nosso país.
Também necessidade premente de se promover como forma de redução de custos e melhoria de atendimento em relação ao atuais serviços prestados em saúde a nossa
população como forma de sustentar e garantir os serviços ora prestados junto a população.
Sendo assim alguns fatores precisam serem conhecidos par que haja a melhoria de atendimento e prestação de serviços dentre eles destacamos:
 Se conhecer a relação Custo X Benefício;
 Qual e a qualidade e quantidade dos trabalhos prestados em saúde como também quais foram os resultados obtidos;
 Qual a extensão dos benefícios assegurados e disponibilizados a população atendida;
 Por fim, como ocorreu a efetividade e eficácia dos mesmos.
Métodos
O método aplicado para a realização desse trabalho foi baseado principalmente na análise, discussão e acompanhamento de dados e informações tanto em nível de
artigos publicados, como também através de informações e dados capturados em pesquisas como também os já divulgados pela mídia em geral.
Também se buscou, como iniciativa complementar, conciliar nesse trabalho informações, dados e estudos, já efetuados em varias áreas que envolvam o tema saúde
tanto na capital mineira como em algumas micros e macrorregiões já definidas no Estado de Minas Gerais levando-se em consideração o Plano Diretor de Regionalização
PDR, já consolidado na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, atualmente sendo utilizado como ferramenta gerencial voltada a contribuir para que se
possa firmar uma melhoria significativa dos indicadores de saúde ora colocados em pratica de forma a torná-los mais confiáveis e dignos de referência para planejamentos
e consolidação de novos trabalhos.
E mais, buscou-se também levar em consideração as diversas causas Internas e as acentuadas disparidades regionais e sociais por estarem as mesmas no momento
ocasionado ganhos diferenciados e maiores para regiões e grupos sociais mais ricos, gerando uma situação paradoxal,em que a queda geral dos indicadores de saúde
passou as ser acompanhada da ampliação dos diferenciais inter-regionais e interclasses sociais.
Resultados
Como resultados diante deste estudo podemos destacar as seguintes situações:
a)- Em relação ao ano de 2007, em relação à saúde, pudemos constatar que no Brasil ocorreu um gasto significativo envolvendo pacientes do sistema privado em
função de atendimento executados absorvendo um volume de 40 milhões de pessoas gerando em contra partida um desembolso equivalente a 43% ou seja, 94,17
milhões de reais enquanto que o setor público, em função de 219 milhões no total despendido para tal fim, arcou com 57% ou seja 124,83 milhões.
b)- Em comparação a média de gasto anual em saúde por pessoa em 2007, temos como valores apurados em relação aos planos privados o valor de R$ 1.428,00
enquanto que em relação ao SUS foi de R$ 675,00.
c)- Também podemos enunciar a comparação entre os gastos efetuados em proporção ao PIB no Brasil abrangendo o período de 1995 – 2007 que em 1995 foi de
6,7%, 1999 foi de 7,1%, 2003 foi de 7,5 e em 2007 foi de 8,6% demonstrando que esta situação tende a crescer em percentual.
d)- Já ao nos depararmos com o indicador referente a inflação referente ao período de dezembro de 2007 constatamos que o mesmo foi de 3,7% para dezembro de
2007, 4,2% em julho de 2008 e em fevereiro de 2009 foi de 5,9%. Em relação a variação de custo médico-hospitalar neste mesmo períodos constatou-se que em
dezembro de 2007 foi de 8,1%, em julho de 2008ª mesma se manteve em 8,1% enquanto que em fevereiro de 2009 subiu para 10,4%.
e)- Outro fator também importe a ser levado em consideração é que a venda interna de medicamentos cresceu aproximadamente em quase 80%, sendo que o
faturamento liquido das empresas ligadas aos planos de saúde aumentaram em aproximadamente 111% determinando novo recorde nacional. É bom salientar que no
atual momento chegamos ao marco de sermos o nono maior consumidor de medicamentos deste planeta com objetivos e metas a alcançar nos próximos quatro anos a
sétima posição mundial.
f)- Atualmente em decorrência da alta demanda de procura por atendimento público em saúde em nosso país, o Ministério da Saúde – MS, por questão de pressão, esta
procurando se adequar a esta nova realidade promovendo a criação de um grupo composto de especialistas com a difícil tarefa de analisar drogas e tipos de tratamentos
novos que terão de serem acobertados pelo SUS, forçando desta forma a maioria dos planos privados de saúde também a se ingressarem nesta questão já que terão de se
adequarem a uma nova política de saúde como forma de se sustentarem a longo prazo no atual cenário brasileiro.
g- E mais, conforme apuração já efetuada envolvendo os últimos cinco anos constatou-se que a receita inerente aos 30 maiores hospitais privados brasileiros duplicou
em valor. Tudo isso se deve principalmente ao crescente aumento do volume de investimentos ora efetuados em nome da saúde por parte do nosso atual governo, mesmo
apesar de todas as dificuldades e mazelas que norteiam o sistema publico de saúde ora vigente em nosso país, onde no período de 2003 à 2007 apurou-se que foram
injetados diversificadamente cerca de 42 bilhões de reais.
h)- Outro fator relevante que se tem de levar em consideração é que chegou-se a conclusão de que cerca de 70% dos consumidores de planos de saúde se concentram
em duas categorias a saber:
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Funcionárioss de empresas que recebem
r
o plano dee saúde como partee de beneficio;
Profissionais em geral que adquuirem pacotes através de associações dde classe.
Em detrimentto desta situação, podemos
p
observar, conforme quadro aabaixo, que o cenáário quanto a respoonsabilidade de se arcar com as despesas referente a plaanos de
assistência méddica esta migrando do caixa das empreesas para o bolso ddos seus funcionárioos.

i)- Abaixo appresentamos uma analise
a
referente a gastos
g
comprovadoos com saúde ocorrreram em 2007 em
m relação ao nosso país.

Conclusões
Sendo assim é preciso reduzir custos
c
com coerênccia e sensatez além de se propor e dessenhar um novo moodelo de saúde pubblica a ser praticadaa em nosso país dee forma
e
ao pacieente como meio dee se dar suporte e musculatura
m
ao própprio sistema, com taambém definitivam
mente se
que seja plenamente satisfatória, baseada em valor expressivo
concretizar muddanças significativaas e produtivas na estrutura
e
que envollve o atual sistema de saúde.
Somente aginndo desta forma é que poderemos oferecer tratamento digno integrado e especializado a toodos os pacientes apoiados na reduução real e compattível de
custos sem com
mprometer a qualiddade dos serviços ora prestados em saúde, tendo como suporte a tecnologia da informação
ão, cujo beneficio proporcionado se resume
basicamente noo aumento da capacidade de mensuração, isto é, de ggerar dados estatístticos e informaçõess complementares condizentes com
m a realidade, plenaamente
confiáveis para que haja o corretoo planejamento em todas as frentes taanto a curto, médio ou longo prazo.
b
Portanto tornna-se prioridade neeste momento muddar radicalmente a estrutura atual do sistema de saúde ora vigente no Braasil, que por sua veez é uma missão bastante
ousada e desafiadora pois em seu conteúdo não envoolve somente apen as fatores relacionaados a saúde ou a própria
p
econômicoss em si.
p
de serviços em
Importante taambém é promoverr uma seria mudança na maneira de sse remunerar todos os profissionais dee saúde, bem comoo em relação aos prestadores
saúde objetivanndo se alcançar melhoria
m
de resultaados e não simpleesmente ficarmos voltados
v
aos velhoos procedimentos antiquados e obsooletos ainda em vigor
v
e
comumente prraticados dentro de nossas fronteiras.
Enfim, o probblema com relaçãoo a saúde ora praticcada em nosso paiss é com certeza esttruturalmente de reesponsabilidade de toda a nossa socieedade pelo motivo de que
quem realmentee financia a saúde de forma geral é o cidadão brasileiro,, seja pagando planno privado de saúdee, seja pagando os seus devidos impoostos.
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Resumo: A Orgaanização Mundial daa Saúde (OMS) preoocupada com o uso racional de medicamentos realizou umaa conferência em NNairóbi, em 1985 para discutir esta quesstão. Foi
estabelecido quee o uso racional de medicamentos requeeresse que os pacienntes recebam os meddicamentos apropriaddos para situação clíínica, nas doses quee satisfaçam as necessidades
individuais, por uum período adequaddo, e ao menor custo possível para eles e sua comunidade. Enntão, aqui nesse conceito de uso racionaal de medicamentos, várias dimensões podem ser
percebidas e a asssistência farmacêutica já está totalmente envolvida
e
na questão da garantia do uso raacional de medicamenntos.
Palavras-chave: O
OMS. Custo. Necessiddades Individuais. Asssistência Farmacêuticca. Uso Racional de Medicamentos.
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INTRODUÇÂO
Medicamento é a intervenção terapêutica mais utilizada atualmente e é concebida como modelo biomédico de tratar as pessoas e encarar e até derrotar as doenças. O
indivíduo tanto quanto corpo social, coletivo de corpos individuais são alvos privilegiado de intervenção médica e um laboratório vivo do progresso médico farmacêutico.
É preciso produzir os medicamentos que são considerados essenciais, ou seja, aqueles para doenças que são prioritárias a um custo que seja sustentado pela sociedade.
Porque se não for e se as pessoas não puderem pagar ou se o Estado não puder pagar para garantir aquele acesso então você não consegue garantir que as pessoas façam
uso do medicamento. Portanto, elas não vão ter o produto que satisfaça a sua necessidade individual. Também é preciso considerar a logística, pois para que a população
faça uso do medicamento é necessário que este chegue ao serviço de saúde e ao usuário. Então, todas essas questões envolvem o uso racional de medicamentos.
JUSTIFICATIVA
A medicina moderna fragmentou o indivíduo com a incidência de vários especialistas na área. Cada um cuidando de uma parte do corpo que é vista como um alvo, um
receptor no cérebro, um receptor nas células que se ataca para se atingir um determinado fim. Então, a medicina moderna traz o conceito e o medicamento é visto como
um produto extremamente importante nesse contexto. Então o medicamento é uma forma especial de intervenção médica.
É inegável que houve avanços terapêuticos. Imagine uma cirurgia do século XIX com o uso de éter. Usava-se éter e de lá para cá muitos avanços ocorreram e vários
anestésicos foram desenvolvidos. Muitos anestésicos foram desenvolvidos, o que permitiu manter as pessoas em um centro cirúrgico por mais tempo. Inegável também os
avanços que os antimicrobianos tiveram. Alexander Fleming 1929 descobriu por acaso que existia uma substância produzida por um fungo que matava bactérias.
A partir de 1945 na Segunda Guerra mundial foi desenvolvida a primeira penicilina, havendo o desenvolvimento de diversos outros antimicrobianos. Mas ao mesmo
tempo em que tivemos avanços, na década de 60, começou a difundir usos de medicamentos de forma muito sistêmica e muito intensiva e tivemos problemas muito sérios
com abusos. Em 1961 houve uma síndrome de Focomelia que causa má formação nos bebês. Essa doença era provocada pela ingestão de um medicamento chamado
Talidomida que era usada por gestantes para prevenir náuseas. Então, após o uso de Talidomida surgiram casos de crianças nascendo com deformações. O que chamou a
atenção dos pesquisadores e atores da área da saúde o uso indiscriminado de medicamentos.
MÉTODOS
Este artigo foi realizado em pesquisas sobre uso racional de medicamentos a partir da década de 60. Nessa época as organizações internacionais começaram a ter uma
preocupação muito maior com o uso de medicamentos por causa do senso comum de que o medicamento não causa nenhum dano.
Alguns afirmam que produto fitoterápico é produto natural. Confundem o conceito e esquecem que existem muitos produtos químicos dentro daquela planta que
podem estar provocando um benefício, mas podem estar provocando risco. O que é fundamental é sempre ponderar o benefício que o paciente terá e o risco de uso
daquele medicamento. Então essa síndrome alertou os governos que passaram a desenvolver sistemas hoje chamados de fármacos vigilância, para monitorar o uso de
medicamentos e os eventos que acontecem com o uso de medicamentos nos mercados.
O mercado farmacêutico cresceu muito, segundo informações da OMS mas esse Ministério da Saúde (MS), IBGE, IPEA a ANS. Os medicamentos para uso humano
evoluíram de 36,4 bilhões para 44,7 bilhões em 2007. Isso foi o consumo final das famílias, o que é vendido nas drogarias e farmácias, contando estoque e outras coisas.
Medicamentos para uso humano na administração pública também cresceu de 3,8 bilhões para 4,7 bilhões.
Porque essa diferença tão grande entre aquilo que é distribuído pelo governo e aquilo que é vendido nas drogarias? Uma das grandes questões discutidas é que os
medicamentos produzidos pelo governo são dispensados diante uma prescrição médica e medicamentos vendidos nas drogarias isso não acontece com freqüência. Em
uma drogaria é possível solicitar um antibiótico ( hoje apesar da lei – ainda encontra-se esse fato), um antiinflamatório e comprar sem prescrição médica e sai utilizando
esse tipo de produto.
Essa diferença entre consumo final entre o que o governo oferta nas suas farmácias e que também um mercado vende nas drogarias e/ou farmácias é muito em
decorrência disso, ainda que exista um subfinanciamento no setor público. Mencionamos este tema para termos a idéia da importância desse mercado. No contexto
mundial entre 1980 e 1999 houve crescimento de 5 a quase 120 bilhões de dólares a preços constantes, ou seja, nesse período de 19 anos teve um crescimento que partiu
de 5 para 120 bilhões de dólares no mercado mundial, segundo a OMS.
Em 1999, 15% da população mundial que vive em países de alta renda adquiriam e consumiram 90% do valor total de medicamentos desse mercado, compostos em
2/3 de produtos farmacêuticos patenteados, segundo a Organização Mundial da Saúde (2004). Um dos grandes consumidores são os Estados Unidos. Quando olhamos os
indicadores de saúde dos Estados Unidos vemos que eles não são melhores do que países que alocam menos recursos na área de saúde, mas que tem um foco maior na
prevenção e na atenção primária da saúde.
Dois terços desse mercado são compostos por produtos farmacêuticos patenteados, aqueles que elevam o custo para os governos manterem esse tipo de financiamento.
Isso mostra que há pessoas consumindo demais, ou seja, é a estória da cestinha. E têm pessoas que não tem acesso aquilo que é considerado essencial como antihipertensivo, ao hipoglicemiante oral e assim sucessivamente. No livro de Márcia Angell existe um trabalho publicado que afirma que as indústria não gastaram em média
mais do que 100 milhões de dólares para o desenvolvimento de um novo medicamento em 2001, enquanto essas empresas disseram que gastaram 802 milhões de dólares
para essa finalidade. Segundo essa autora, a diferença é que a indústria tem em marketing.
Estes estudos nos mostram que parte do gasto com medicamentos é relacionada com as despesas de propaganda embora não sejam enquadradas em despesas com
pesquisas e desenvolvimento.Assim as empresas dizem que estão gastando muito para desenvolver o produto, mais o que realmente elas estão gastando é com
propaganda. Até mesmo porque as indústrias acabam considerando pequenas diferenças em uma molécula como uma inovação. Precisa-se fazer uma ponderação. O
medicamento é um misto entre bem de consumo e bem social. Isso traz problemas. É assustador a notícia veiculada no ano de 2009 que o Rivotril e Clonazepan,
psicotrópicos são os segundos medicamentos mais vendidos no país. E um dos produtos mais vendidos do país. Será que todas as pessoas que estão tomando esses
medicamentos precisam tomar? Então isso traz um alerta.
RESULTADOS
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica – Resolução CNS no 328/2004 foi um grande passo no uso racional de medicamentos. É parte integrante da Política
Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade
e eqüidade
O SUS garante assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Não é integral no sentido de tudo que existe no mercado, pois são mais de 20 mil produtos
diferentes. O sentido da palavra integral é o conceito do movimento sanitário, o conceito do movimento de reforma sanitária aborda três níveis de complexidade da
atenção a saúde, além da promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Houve avanços, mas também distorções também. Tem pessoas que estão usando anabolizantes para animais e injetando. Quantas mortes de adolescentes que usam
hormônios de uso veterinário e estão fazendo o uso desses produtos? Essa é uma questão que precisamos ficar atentos. Abusos estão acontecendo. Se uma pessoa começa
a engordar. Quem não gostaria de comer sem engordar. Mas a revista está vendendo essa idéia: chegou a pílula que reduz em 30% a absorção de gorduras. Então quem lê
uma matéria desse tipo fica convencida de que é possível fazer tudo isso sem ter uma responsabilidade maior em relação ao seu corpo a sua saúde, sem prevenção sem
nada.

QUALIHOSP 2011 » 120

PAPERS

Pode-se resolver com um simples comprimido. Super remédios, impotência, diabetes, AIDS, depressão, colesterol alto, dores, a revolução do tratamento desse males
com esses superremédios. Então, mais uma vez está se reforçando a idéia de que se pode fazer qualquer coisa com seu corpo e que vai resolver tudo tomando um simples
comprimido.
Essas são as idéias estampadas em revistas e o leitor vai confiar no anúncio. O leitor não terá conhecimento suficiente para fazer uma análise crítica do que está sendo
passado para nós. Esses artigos são passados como um informativo como uma revolução sobre a ciência. Mas na verdade estão reforçando o uso de determinado produto.
Houve uma capa da capa da “Isto é” que falava de antidepressivos e a capa era uma mulher com uma cara super feliz, magra, jovem, com um semblante de felicidade
plena.
Volta e meia encontramos artigos dessa natureza e deparamos com a polifarmácia. Ela é definida como uma a administração diária de 5 ou mais medicamentos e tem
sido documentado em 39% dos idosos na comunidade. Verifica-se quantas prescrições uma pessoa idosa acaba tendo com frequência. Nas ações judiciais a pessoa reúne
todas as últimas prescrições. Então anexa as no processo judicial e o juiz concede.
Verificam-se sobreposições de tratamentos. Então é um tratamento para hipertensão que foi prescrito pelo médico A e pelo médico B. Quando vai contar vê uma grande
quantidade de medicamentos que aquela pessoa vai fazer o uso naquele para apenas um problema de saúde. Isso não ocorre somente no caso da ação judicial. Essa
medicina fragmentada em que o indivíduo vai consultar o ortopedista para seu pé o cardiologista para o coração, o urologista por outro problema, o angiologista por outro
motivo faz com que isso aconteça. Vários médicos diferentes, vários atendimentos diferentes e não há uma preocupação em enxergar o indivíduo como um todo,
resultando em uma sobreposição de tratamento que o paciente acaba fazendo uso.
Isso é muito mais complicado na população idosa. Então os idosos em decorrência dos vários problemas de saúde acabam sendo mais sujeitos a esse tipo de situação, a
polifarmácia que traz uma série de riscos devido ao uso excessivo de medicamentos, interação entre os medicamentos e o problema da rapidez com que os fármacos
agem no corpo. Porque o organismo do idoso fica mais lento para metabolizar medicamentos. Isso faz com que ele sofra um risco maior de intoxicação ou um problema
mais sério relativo ao uso desses medicamentos.
A OMS (2002) afirma que as Reações Adversas a Medicamentos (RAM) nos EUA estão entre a quarta e a sexta causa de mortalidade. Reação adversa a medicamento é
uma reação que acontece usando o medicamento na dose usual. Não é relativo à overdose, mas o uso correto. E tomando de forma correta, essas reações podem ser
causadoras de mortalidade. A porcentagem de admissão hospitalar devido a essas reações em alguns países está em torno de 10%. Então, a Noruega (11,5%), França
(13%) e Reino Unido (16%) são países de primeiro mundo e mesmo lá vemos um percentual muito elevado de internação devido a essas reações.
CONCLUSÕES
Usar medicamentos sempre envolve um risco que tem que ser ponderado. No Brasil os medicamentos causam 30% dos casos de intoxicação humana registrados
anualmente pelo SINITOX/CICT/FIOCRUZ/MS. Os benzodiazepínicos que são psicotrópicos, os antigripais, antidepressivos, antiinflamatórios são as classes de
medicamentos que mais intoxicam em nosso país. Crianças menores de cinco anos representam aproximadamente 35% dos casos de intoxicação por medicamentos.
Então o medicamento que está em casa é usado pela criança sem acompanhamento de um adulto. Os medicamentos estão no topo com 30,31% depois vêm em segundo
lugar os domissanitários com 11,17%. Mas os medicamentos em casos registrados de intoxicação estão no topo da lista. Quando olhamos os óbitos registrados aí o
medicamento cai para a segunda posição. Agrotóxico é responsável por 38% dos óbitos no caso de intoxicação. E os medicamentos ficam em segundo lugar com 16,7%.
Porque essa intoxicação de medicamentos ela é decorrente de uso inadequado, a intoxicação, a tentativa de suicídio, pode ser intencional etc. Mas o medicamento mostra
que quando acontece algo dessa natureza ainda consegue reverter e não chega ao óbito quanto chega com o uso de agrotóxicos.
E aí vem a questão de medicamentos: bem de consumo ou bem social? O fato é que produção, distribuição e consumo obedecem às relações do capital distanciando
dos atributos de insumo para a saúde. Então não já interesse em produzir medicamentos para a população pobre que não tem como conseguir pagar por esse
medicamento. São produzidos medicamentos para a população mais rica para doenças crônicas como Alzheimer, depressão entre outras. Além disso, existe conflito de
interesse intrínseco entre os objetivos que são legítimos dos fabricantes, afinal eles estão produzindo e investindo nos produtos. Então, as indústrias têm seus interesses,
investem, gastam seus recursos, investem para produzir o medicamento, querem o retorno e isso é legitimo e existe o interesse do governo para manter ofertar o tratamento
para a sua população de forma sustentável.
No SUS triplica as ações judiciais para obter medicamentos no Ministério da Saúde. Não é somente no Ministério da Saúde, pois quem sofre mais são as Secretarias
Estaduais. Foram, aproximadamente, 3 mil itens registrados de produtos aqui em Minas alvo de ações judiciais que ainda são e estão sendo financiados para a população.
Em um contexto que a propaganda chegue diretamente ao consumidor não de uma forma direta, transvertida de um artigo científico de forma que os médicos são
assediados pela indústria farmacêutica, a única fonte de informações deles acaba sendo a indústria.
Então, problemas dessa natureza acabam surgindo. E também a questão do problema de saúde que precisamos avançar. Foi feita essa audiência pública para discutir a
questão dessas ações judiciais, no ano passado. Houve um movimento todo para discutir o problema, mas também temos que discutir o acesso e gastos com
medicamentos.
A Produção/Distribuição/Consumo de medicamentos obedece às relações do Capital, distanciando-se dos atributos de um insumo para a saúde. Há conflito de interesse
intrínseco entre os objetivos legítimos dos fabricantes e as necessidades sociais, médicas e econômicas dos países.
A evolução do gasto do MS em uma série de 2002 a 2007 com medicamentos fornecidos pelos seus programas. Em 2007 alcançou mais 4,7 bilhões. Somente com
esses medicamentos que são distribuídos para a população. Então não tem outros programas como os quimioterápicos, não envolvem outros medicamentos que são pagos
na atenção hospitalar também. O programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional mudou de nome que agora é Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica. Só no Ministério da saúde em termos orçamentários o ministério saiu de um gasto de 555 milhões em 2003 para quase 2 bilhões em 2007.
Então, isso mostra quanto esses medicamentos tem impacto no orçamento do governo, no orçamento tanto federal quanto das Secretarias Estaduais.
Mais medicamentos não significa mais saúde.Temos que tomar cuidado com essa afirmação, tem que ter a dimensão econômica, pois uso racional envolve dinheiro e
alguém precisa financiar o acesso a esse medicamento.
O uso racional envolve também uma prescrição adequada, envolve logística, o medicamento tem que estar no momento certo, envolve programação, envolve gestão e
envolve uma política de regulação de mercado. Então constatamos que o uso racional de medicamentos é uma complexo.
Oferecer mais medicamentos para a população como é a ‘empurroterapia’, apenas de preocupar em distribuir caixinhas de produtos como muitos políticos acham isso
uma grande vantagem ter as caixinhas do produto para oferecer a população. Isso não é oferecer uma assistência farmacêutica de verdade. Tem que pensar em todo o
contexto e a racionalidade desse uso.
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Resumo: O objetivo foi identificar a completitude, os responsáveis e as principais fontes de informação para o preenchimento das DNs e DOs neonatal e fetal em amostra de hospitais, no
município de São Paulo, em 2008. Observou-se que as DNs apresentaram completitude de regular a excelente para maioria das variáveis, enquanto que nas DOs neonatais e fetais foi
insatisfatória. As DNs são preenchidas por enfermeiras e pessoal administrativo. As DOs são preenchidas por pessoal administrativo e médicos, sendo que nos hospitais SUS há o
preenchimento também pelo SVO/necrotério. Foram identificadas diversas fontes para o preenchimento: documentos hospitalares, observação e informação verbal.
Palavras-chave: sistemas de informação, qualidade da informação, fontes de dados, SIM, SINASC

Introdução
Com o declínio da mortalidade infantil no país, a mortalidade perinatal passou a ser um indicador indispensável para o acompanhamento das ações de saúde voltadas a
atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. Ao mesmo tempo, devido à informatização crescente na área de saúde, há maior facilidade de acesso às bases de dados, o
que permite a obtenção de indicadores específicos, tais como a mortalidade perinatal segundo idade da mãe, tipo de gravidez, peso ao nascer e duração da gestação, que
se constituem em ferramentas indispensáveis para seu monitoramento, a exemplo do que já é realizado de forma rotineira na União Européia1. Entretanto, uma das
dificuldades encontradas tem sido a completitude insatisfatória de algumas variáveis, impedindo o cálculo desses indicadores.
Os dados disponíveis nos Sistemas de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e de Mortalidade (SIM) constituem-se na fonte para a obtenção desses indicadores. Vários
estudos mostram que o SINASC vem sendo aprimorado ao longo do tempo, indicando melhoria da qualidade da informação disponível, com excelente completitude, mas
a acurácia dos dados registrados não se mantém constante, dependendo das variáveis consideradas2,3,4,5,6. Porém, o mesmo não ocorre com as informações disponíveis
no SIM para os óbitos fetais e neonatais, pois a completitude de variáveis importantes para a obtenção de indicadores específicos, tais como idade da mãe, peso ao nascer,
paridade e duração da gestação, deixa a desejar3,4.
Bases de dados secundários ou administrativos como SIM e SINASC possuem uma multiplicidade de fontes de obtenção dos dados, e a documentação destas fontes se
mostra essencial para a padronização e a normatização de sua coleta, bem como as atividades de treinamento.
Estudos sobre SIM7 e SINASC8 para nascidos vivos e óbitos perinatais mostram que estes sistemas de informação dispõem de documentação para operação e que a
cobertura de eventos para o estado de São Paulo é excelente9. A completitude das informações é uma das dimensões importantes da qualidade dos dados presentes em
grandes bases de dados10, pois dados incompletos geram distorções e vieses nos indicadores de saúde obtidos3,11. Portanto, a avaliação dessa dimensão da qualidade se
coloca como etapa inicial e essencial no exame das informações disponíveis nos sistemas de informação.
Contudo, outros elementos também podem afetar a qualidade, Terris e cols12 consideram que a qualidade da informação disponível em grandes bases de dados é
função da qualidade e da quantidade de informação coletada antes de sua entrada nestas bases. Os autores apontam também para a participação de fatores institucionais,
tais como o tipo de serviço de saúde utilizado, a estrutura e a organização dos serviços de saúde e mencionam ainda os fatores: tempo de duração do encontro entre
médicos e pacientes, treinamento da equipe profissional, presença de suporte administrativo e capacidade de armazenamento das informações.
Além dos fatores acima mencionados, estão presentes o grau de informatização dos dados hospitalares, o nível de descentralização da operação dos sistemas de
informação e as atividades de gestão destes sistemas13, tais como treinamento e atividades rotineiras de controle da qualidade das informações.
Apesar de existir uma concentração dos eventos vitais (nascimentos e óbitos) nos hospitais, são poucos os estudos que identificam como as informações são produzidas
nesses ambientes14. Com relação ao SIM e SINASC são praticamente inexistentes estudos que buscam identificar quais são as fontes empregadas para a obtenção dos
dados e quem são os responsáveis por sua coleta. Conhecer esses aspectos ajuda a compreender como ocorre a gestão da produção da informação nos serviços, que deve
ser entendida como parte importante dos processos de gestão da qualidade da assistência13.
Este estudo tem por objetivo identificar o processo de produção da informação sob os aspectos da completitude, dos responsáveis e das principais fontes de informação
utilizadas para o preenchimento das declarações de nascido vivo e de óbito fetal e neonatal em amostra de hospitais SUS e não SUS, no município de São Paulo no
primeiro semestre de 2008.
Material e Métodos
Os hospitais foram considerados como unidades amostrais e foram sorteados por amostragem estratificada proporcional ao número de óbitos perinatais em cada
estabelecimento. Esta decisão teve por base os resultados preliminares que mostraram que a informação sobre óbitos perinatais é mais precária que a de nascidos vivos,
além do fato de que estes eventos são mais raros que os de nascidos vivos. O plano amostral foi desenvolvido com base nos dados sobre nascidos vivos e óbitos perinatais
do primeiro semestre de 2006, disponibilizados pela Fundação Seade.
Considerando que podem existir diferenças nas rotinas de preenchimento e fluxo dos documentos na rede SUS e não SUS, foi sorteada uma amostra de 22 hospitais,
sendo 14 SUS e 8 não SUS. A elevada participação de hospitais SUS na amostra teve por objetivo obter representatividade da diversidade de prestadores de serviços SUS
no MSP. O conjunto de hospitais SUS engloba estabelecimentos estaduais e municipais, organizações sociais de saúde e hospitais filantrópicos. Fazem parte da amostra 3
hospitais universitários, sendo que um deles representa também o segmento filantrópico SUS. Além destes estabelecimentos, há mais 2 hospitais públicos que desenvolvem
atividades de ensino, 1 estadual e outro municipal.
Foram considerados como inelegíveis 2 hospitais que mudaram o perfil de atendimento ao parto e ao recém-nascido em 2008. Houve recusa de participação na
pesquisa de 3 hospitais. Assim, a pesquisa, que levantou outras informações além das aqui apresentadas, foi realizada em 17 hospitais.
Para identificar as fontes de dados utilizadas e os responsáveis pelo preenchimento das declarações de nascido vivo (DN) e de óbito neonatal (DO neonatal) e fetal (DO
Fetal) foram realizadas entrevistas com responsáveis pelo SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatística), médicos obstetras, neonatologistas e enfermeiras responsáveis
pela obstetrícia e unidade neonatal. Dos 17 hospitais que participaram do estudo, só foi possível completar as entrevistas com os profissionais de saúde em 14 deles.
Foram selecionadas variáveis comuns à DN e DO relativas às características da mãe, da gestação, do parto, do feto ou recém-nascido, além da presença de Más
Formações Congênitas (MFC), que é exclusiva da DN. Para DOs fetais e neonatais foram obtidas também informações para as variáveis referentes ao óbito (tipo, causa e
relação com o parto).
Para avaliar a completitude de registro de dados nas declarações de nascido vivo e de óbito neonatal e fetal foi utilizado critério adaptado de Mello Jorge et al15 e Costa
e Frias16: excelente (>95%); bom (90 a 95%); regular (70 a 90%); ruim (50 a 70%) e muito ruim (<50%).
Para apresentação dos resultados serão consideradas apenas as categorias SUS e não-SUS, quando não houver diferença estas categorias não serão consideradas. O
projeto contou com financiamento FAPESP.
Resultados
A tabela 1 mostra que a completitude das variáveis da DN pode ser considerada excelente para: idade da mãe, tipo de gravidez e tipo de parto para os hospitais SUS e
não-SUS. O registro de presença de MFC é excelente nos hospitais SUS e regular nos hospitais não-SUS. A variável raça/cor apresentou preenchimento regular para os
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hospitais SUS e muito ruim para os não-SUS. As variáveis: escolaridade da mãe, número de consultas de pré-natal, duração da gestação e apgar 1º e 5º minuto
apresentaram preenchimento ruim nos hospitais SUS e regular para hospitais não-SUS. O peso ao nascer apresentou preenchimento regular e nº de filhos anteriores vivos
e mortos mostram preenchimento muito ruim para os hospitais SUS e não-SUS.
Para as DOs neonatais observou-se preenchimento excelente somente para raça/cor nos hospitais SUS, enquanto nos estabelecimentos não-SUS o preenchimento para
essa variável foi muito ruim. As variáveis idade da mãe, duração da gestação, tipo de gravidez e peso ao nascer apresentaram preenchimento ruim. As variáveis com
preenchimento muito ruim foram: escolaridade da mãe, nº de filhos anteriores vivos e mortos e tipo de parto nos hospitais SUS e não-SUS.
Com relação às DO-Fetais, observou-se que apenas as variáveis duração da gestação e peso ao nascer apresentaram preenchimento excelente nos hospitais não-SUS,
enquanto nos hospitais SUS esse preenchimento foi bom. A variável morte em relação ao parto apresentou preenchimento ruim no SUS e regular nos hospitais não-SUS.
O tipo de gravidez apresentou preenchimento regular nos dois grupos de hospitais. O preenchimento das demais variáveis foi ruim e muito ruim tanto nos hospitais SUS
como não-SUS.
A tabela 2 apresenta dados sobre os responsáveis e fontes de preenchimento das DNs, nos 14 hospitais estudados. Esses resultados não consideram a tipologia SUS e
não-SUS porque não houve diferença quanto às variáveis analisadas. As DNs são preenchidas por enfermeiras ou pelo pessoal administrativo dos hospitais. A principal
fonte de informação relativa às características maternas foi verbal, ou seja, as informações são obtidas diretamente por meio de perguntas dirigidas às mães.
As variáveis relativas à gestação e ao parto são predominantemente obtidas por meio de consulta a documentos hospitalares (que incluem prontuários, documentos não
oficiais, como aviso de nascimento, e informações registradas nos sistemas de informação existente em dois hospitais SUS). O tipo de parto foi mais freqüentemente
mencionado como informação obtida diretamente na observação na sala de parto. Com relação aos dados sobre consultas de pré-natal realizadas pelas mães verificou-se
que 8 hospitais utilizavam informações registradas nos documentos hospitalares e 6 obtinham estes dados por comunicação verbal das mães.
Tabela 1 - Completitude das variáveis das Declarações de Nascido Vivo, de Óbito Neonatal e de Óbito Fetal, por tipo de hospital do parto, Município de São Paulo, 1º semestre 2008.
DN (n=613)

DO neonatal (n=198)

DO fetal (n=211)

Variáveis

Mãe
idade da mãe
escolaridade da mãe
pré-natal
filhos vivos
filhos mortos
Gestação/parto
duração da gestacão
tipo de gravidez
tipo de parto
Recém nascido/ Feto
peso ao nascer
raça/cor
apgar 1
apgar 5
morte em relação ao parto
mal formação congênita

SUS
(n=517)

Não
SUS SUS
(n=96)
(n=185)

Não SUS SUS
(n=13)
(n=197)

Não
SUS
(n=14)

97,3
61,5
63,1
38,7
5,2

100
85,4
86,5
29,2
0,0

51,9
41,1
NSA
35,1
29,2

53,9
38,5
NSA
23,1
7,7

51,8
23,9
NSA
50,3
32

35,7
28,6
NSA
21,4
28,6

63,8
99,0
99,0

86,5
100
99,0

60,6
61,1
21,1

69,2
61,5
38,5

93,4
83,3
27,4

100
92,9
57,1

86,7
87,2
61,9
61,9
NSA
95,2

89,6
24,0
86,5
86,5
NSA
53,1

60
98,4
NSA
NSA
NSA
NSA

69,2
15,4
NSA
NSA
NSA
NSA

93,9
0
NSA
NSA
62,4
NSA

100
0
NSA
NSA
85,7
NSA

As variáveis relativas às características do recém-nascido na DN são preferencialmente obtidas nos documentos hospitalares. A raça/cor do RN é obtida por meio de
informação verbal da mãe e a presença de más formações congênitas é obtida tanto por meio de documentos como de observação.
Na tabela 3 observa-se que os responsáveis pelo preenchimento da DO-neonatal são os médicos e pessoal administrativo dos hospitais. Na maioria dos
estabelecimentos as variáveis relativas às características maternas são preenchidas pelo pessoal administrativo. Com relação às variáveis que descrevem as condições da
gestação e do parto há uma ligeira predominância do pessoal administrativo, já para as variáveis relativas ao recém-nascido não há um padrão para todas as variáveis. A
causa de morte é preenchida exclusivamente pelos médicos. O número da DN é praticamente preenchido só pelo pessoal administrativo, assim como a raça/cor. As
variáveis: sexo, peso ao nascer e morte em relação ao parto apresentam o mesmo perfil observado para as informações relativas à gestação e parto. O tipo de óbito
apresenta característica semelhante.
Tabela 2 - Número de Hospitais segundo responsável e fonte de dados para o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo, por variável, amostra de 14 hospitais do Município de São Paulo,
1º semestre de 2008.
Responsável
Variáveis

Mãe
idade mãe
escolaridade
nº filhos gestações anteriores
Gestação/parto
duração da gestação
tipo da gravidez
tipo de parto
consuta PN
Recém nascido
Sexo
peso nascer
raça/cor
apgar
mal formação congênita

Fonte
Documento

Administrativo

Enfermeira

7
7
7

7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7

Total

Observação

Verbal

4
2
4

0
0
0

10
12
10

14
14
14

7
7
7
7

12
10
9
8

0
2
5
0

2
2
0
6

14
14
14
14

7
7
7
7
7

10
10
1
9
7

4
4
3
5
7

0
0
10
0
0

14
14
14
14
14

hosp / SIH

Na DO-neonatal as fontes de dados mais freqüentes no preenchimento das variáveis estudadas são os documentos hospitalares, seguidas da informação verbal obtida
das mães, observação dos profissionais de saúde e a DN. Não se identificou um padrão diferencial de fontes nos hospitais SUS e não SUS.
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Todas as variáveis tiveram como fonte de dados preferencial os documentos hospitalares. Alguns hospitais utilizaram a comunicação verbal das mães para obter a idade
materna e a escolaridade. A DN foi utilizada para o preenchimento da variável escolaridade materna em 1 hospital, para a raça/cor em 2 hospitais e para o preenchimento
do número da DN existente para os óbitos infantis em 4 hospitais. Um dos hospitais SUS relatou não preencher esta variável.
Tabela 3 - Número de hospitais segundo responsável e fonte de dados para o preenchimento da DO neonatal, por variável, amostra de 14 hospitais do Município de São Paulo, 1º semestre de
2008.
Variáveis
Mãe
idade mãe
escolaridade
nº filhos gestações anteriores
Gestação/parto
duração da gestação
tipo da gravidez
tipo de parto
Recém nascido
Sexo
peso nascer
Raça/cor
Tipo de óbito
morte em relação ao parto
causa de morte
nº DN

Responsável
AdminisMédico
trativo

Fonte
Documento
Verbal
hosp/SIH

Observação

DN

12
12
9

2
2
5

9
9
12

5
4
2

0
0
0

0
1
0

14
14
14

8
8
8

6
6
6

12
13
13

2
0
0

0
1
1

0
0
0

14
14
14

8
8
11
9
8
0
12

6
6
3
5
6
14
2

13
13
10
14
13
NSA
9

0
0
1
0
0
NSA
0

1
1
1
0
1
14
0

0
0
2
0
0
NSA
4

14
14
14
14
14
14
13*

Total

Em relação aos responsáveis pelo preenchimento das variáveis das DOs-Fetais, observou-se existir diferenças entre os hospitais SUS e não SUS. Dos 11 hospitais SUS, 5
indicaram que o preenchimento de todas as variáveis das DOs-Fetais era realizado pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) ou por Necrotérios existentes nos
hospitais. Do conjunto restante, 6 hospitais SUS e 3 hospitais não SUS (Tabela 4), a causa de morte sempre foi preenchida pelos médicos. Nos hospitais SUS que não
enviam os óbitos fetais para o SVO e necrotérios, as demais variáveis da DO são preenchidas por médicos e pessoal administrativo. Para as variáveis relativas à
gestação/parto e feto há quase que uma predominância de preenchimento pelos médicos, a exceção da variável raça/cor. Nos hospitais não-SUS, além dos profissionais já
mencionados, as enfermeiras também preenchem algumas informações (variáveis sobre características da mãe – idade e escolaridade – e algumas relativas ao feto – sexo,
peso ao nascer, raça /cor e tipo de óbito).
As fontes empregadas para o preenchimento da DO-fetal apresentam diversidade entre os hospitais SUS e não-SUS, pois 5 hospitais SUS incluem entre suas fontes o
SVO e necrotérios. Não fosse a presença do SVO/necrotério, observa-se que as fontes de dados mais empregadas para o preenchimento de todas as variáveis são os
documentos hospitalares (prontuários, avisos de óbito e sistemas informatizados de informação).
Tabela 4 - Número de hospitais segundo responsável e fonte de dados para o preenchimento da DO fetal, por variável, amostra de 9* hospitais do Município de São Paulo, 1º semestre de
2008.
Fonte

Responsável
Variáveis
Mãe
idade mãe
escolaridade
nº filhos gestações anteriores
Gestação/parto
duração da gestação
tipo da gravidez
tipo de parto
Feto
Sexo
peso ao nascer
Raça/cor
Tipo de óbito
morte em relação ao parto
causa de morte

Administrativo

Total

Médico

Enfermeira

Documento
hosp/SIH

Observação

Verbal

5
5
3

3
3
6

1
1
0

6
6
6

0
0
0

3
3
3

9
9
9

3
3
3

6
6
6

0
0
0

7
8
8

0
1
1

2
0
0

9
8
9

5
3
6
5
3
0

3
6
2
3
6
9

1
0
1
1
0
0

8
8
8
9
8

1
1
1
0
1

0
0
0
0
0

9
9
9
9
9

*Exclui 5 hospitais que relataram que encaminham os óbitos fetais para o SVO.

Conclusões
Observou-se baixa completitude de grande parte das variáveis das DOs neonatais e fetais. As variáveis estudadas em sua maioria são comuns à DN e DO, assim a
ausência de registro de dados nas DOs neonatais mostra-se inicialmente incoerente, uma vez que os mesmos dados foram preenchidos nas DNs que apresentaram
completitude de regular a excelente para maioria das variáveis.
Verificou-se que há o emprego de outras fontes, além do prontuário, para obtenção de dados (verbal ou observação), tanto para nascimentos quanto para os óbitos
neonatais e fetais nos hospitais. O uso destas fontes para a obtenção de dados resultou em estratégia mais efetiva no SINASC do que no SIM.
Na DO fetal, o preenchimento da idade gestacional e peso ao nascer foi excelente, as demais variáveis apresentaram preenchimento ruim ou muito ruim,
impossibilitando o cálculo de indicadores específicos para o monitoramento da mortalidade fetal e neonatal.
Os resultados obtidos sobre as fontes de dados mais freqüentemente empregadas e dos responsáveis pelo preenchimento das DN e das DOs neonatais e fetais poderá
contribuir para o desenvolvimento de estratégias de treinamento junto aos hospitais para o aprimoramento das informações perinatais disponíveis no SIM e SINASC.
Estes achados poderão contribuir para que os gestores hospitalares desenvolvam atividades para rever e/ou aprimorar os processos de preenchimento destes documentos
garantindo maior segurança e confiabilidade das informações e ampliando sua utilização para gestão clínica da perinatologia nos hospitais.
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P_84_2011 - Aumento da Taxa de Ambulatorização de Cirurgias com a Utilização do Protocolo de
Critérios de Admissão em Hospital Dia
Lucinda Coelho Esperança Vieira

Resumo: Os benefícios da cirurgia em regime de hospital dia (HD) são de ordem assistencial e financeira, tanto para os pacientes como para as instituições e significam um aperfeiçoamento do
processo de atenção à saúde. O Protocolo de Critérios de Admissão em HD mostrou-se útil como ferramenta para aumentar a utilização do HD e contribuir para melhoria das taxas de
ambulatorização. O protocolo define os critérios e procedimentos médicos-cirúrgicos que podem ser realizados em regime de HD.
Palavras-chave: hospital dia, procedimentos médicos-cirúrgicos, taxa de ambulatorização.

Introdução
Nos últimos anos, tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, o custo da atenção à saúde tem crescido progressivamente, seja pelo aumento do
contingente populacional, seja, ainda, pelo crescente desenvolvimento tecnológico relativo à prática médica. O atendimento médico à população absorve o custo dessa
constante incorporação tecnológica, repassando-o à população.
Os benefícios da cirurgia ambulatorial são de ordem assistencial e financeira, tanto para o paciente como para as instituições e, embora isto pareça uma simplificação
do atendimento clássico, trata-se, na verdade, de uma racionalização dos recursos, que, em última análise, significam um aperfeiçoamento do processo de atenção à
saúde.
Cada vez mais a área de saúde conta com técnicas que agridem menos o organismo e, portanto, permitem um restabelecimento mais rápido e eficaz.
Na maior parte das cirurgias, é possível voltar para casa no mesmo dia, o que além de evitar gastos desnecessários diminui os riscos de infecções relacionadas à
assistência à saúde.
O conceito atual de cirurgia em regime de HD é: operação eletiva, realizada em pacientes externos, que não imponha uma internação formal em unidade hospitalar,
podendo ser de qualquer natureza, sem limite de tempo operatório, com auxilio dos equipamentos necessários, com ou sem sedação sob anestesia local, por bloqueio
neural ou anestesia geral profunda.
Objetivo
Demonstrar que o uso do protocolo de Critérios de Admissão em HD contribui para o aumento das taxas de ambulatorização.
Metodologia
Revisão da literatura médica quanto às conceituações, as indicações e seleção dos pacientes.
Alinhamento dos critérios de internação disponível na literatura com o perfil assistencial do hospital.
Definição dos critérios de internação em regime de cirurgia dia e lista das cirurgias por especialidades.
Critérios de admissão no hospital-dia:
1-Tipo de cirurgia.
1.1 - Procedimentos de menor complexidade (cirurgia de pequeno e médio porte).
1.2 - Eletiva.
1.3 - Não necessita de drogas especiais.
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1.4 - Pós –operatório sem necessidade de grande supervisão ou restrição.
2-Tipo de paciente.
2.1-Pacientes classificados nas categorias ASA-I e ASA II da American Society of Anesthesiologist.
2.1-Paciente com acompanhante adulto, lúcido e responsável.
2.3-Paciente orientado quanto ao procedimento e com aceitação do tratamento proposto.
Lista de cirurgias realizadas ambulatorialmente, por especialidade:
Cirurgia Vascular
3.09.07.13.6 Varizes 2 membros
3.09.07.14.4 Varizes 1 membro
3.09.08.07.8 Implante por punção de cateter de longa permanencia
3.09.09.10.4 Retirada de cateter de longa duração
3.09.13.01.2 Dissecção de veia para implantação de cateter
Ginecologia
3.13.01.01.0 Bartolinectomia
3.13.01.03.7 Cauterização química ou eletrocauterização vulvar
3.13.01.04.5 Clitorectomia parcial ou total
3.13.01.05.3 Cliteroplastia
3.13.01.09.6 Hipertrofia de pequenos lábios correção cirúrgica
3.13.02.05.0 Colporrafia posterior com perineoplastia
3.13.02.08.4 Exerese de cisto vaginal
3.13.02.09.2 Extração de corpo estranho com anestesia
3.13.03.01.3 AMIU
3.13.03.02.1 Biopsia de colo uterino
3.13.03.03.1 Biopsia de endométrio
3.13.03.19.6 Curetagem semiótica
3.13.09.02.0 Laqueadura vaginal
3.13.03.18.8 Histeroscopia com ressectoscópio p/ miomectomia, polipectomia metroplastia e ressectação de sinequias
3.13.03.17.0 Histeroscopia cirúrgica p/ biopsia dirigida, lise de sinequias, retirada de corpo estranho
Obstetrícia
3.13.09.02.0 AMIU pós-aborto
Cabeça e Pescoço
3.02.12.18.9 Tratamento cirúrgico de lipomatose cervical
3.02.12.12.0 Punção biopsia de pescoço
Cirurgia Geral
3.10.04.06.7 Dilatação digital ou instrumental do anus e/ou reto
3.10.04.33.4 Esfincterectomia
3.10.04.09.1 Excisão de plicoma
3.10.04.10.5 Fissurectomia
3.10.04.14.8 Fistulectomia anal em um tempo
3.10.04.27.0 Hemorroidectomia aberta ou fechada
3.10.04.27.0 Polipo retal
3.10.05.67.5 Biopsia hepática por video
3.10.05.07.1 Biopsia hepática transparietal
3.10.09.08.5 Herniorrafia crural unilateral
3.10.09.32.3 Herniorrafial crural por video
3.10.09.09.3 Herniorrafia epigástrica
3.10.09.10.7 Herniorrafia incisional
3.10.09.11.5 Herniorrafia inguinal unilateral
3.10.09.33.6 Herniorrafia inguinal unilateral por video
3.10.09.04.2 Cisto sacrococcigeo
Urologia
3.11.03.03.0 Biopsia endoscopica de bexiga
3.11.03.55.3 Extração endoscopica de calculo vesical
3.11.03.23.5 Corpo estranho-extração endoscopica
3.11.03.55.3 Diverticulectomia vesical laparascópica
3.11.04.11.8 Esfincterectomia
3.11.04.14.2 Meatostomia uretral
3.11.0416.9 Ressecção de carancúla
3.11.04.21.5 Uretrostomia
3.12.03.15.9 Correção de varicocele laparoscópia
3.12.03.02.7 Biopsia unilateral de testículo
3.12.01.03.2 Exerese de cisto escrotal
3.12.01.03.2 Biopsia de prostata
3.12.03.04.3 Hidrocele unilateral correção cirúrgica
3.12.03.06.0 Orquidopexia
3.12.03.05.1 Implante de protese testicular unilateral
3.12.03.12.4 Varicocele unilate4ral correção cirúrgica
3.12.03.07.8 Orquiectomia unilateral
3.12.04.01.5 Bipsia de epidídimo
3.12.04.06.6 Exerese de cisto unilateral
3.12.04.03.1 Epididectomia unilateral
3.12.06.22.0 Postectomia
4.02.01.06.6 Cistoscopia e/ou uretroscopia
2.01.04.11.1 Dilatação uretral
3.12.06.21.2 Plástica de freio bálano prepucial
Ortopedia
3.07.22.71.3 Ressecção de cisto sinovial
3.07.22.72.1 Retração cicatricial dedo sem comprometimento tend
3.07.22.76.4 Rotura do aparelho extensor de dedo-redução incruent
3.07.29.29.7 Tratamento cirúrgico de polidactilia simples
3.07.29.33.5 Tratamento cirúrgico de polidactilia simples
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3.07.31.01.1 Abertura de bainha tendinosa
3.07.31.02.0 Biopsias cirúrgicas de tendão, bursas e sinovias
3.07.31.03.8 Bursectomia tratamento cirúrgico
3.07.31.04.6 Cisto sinovial
3.07.31.08.9 Tenodese
3.07.31.11.9 Tenoplastia/enxerto de tendão-tratamento cirúrgico
3.07.31.14.3 Tenorrafia no tunel osteofibroso
3.07.31.15.1 Tenorrafia no túnel osteofibroso até 2 dígitos
3.07.31.20.8 Tenotomia
3.07.17.04.3 Biopsia cirúrgica de cintura escapular
3.07.17.09.4 Fraturas e/ou luxações e/ou avulsão-redução incruenta
3.07.17.11.6 Luxações cronicas tratamento cirúrgico
3.07.18.02.3 Ressecção parcial ou total de clavícula-tto cirúrgico
3.07.18.02.3 Biopsia cirúrgica de úmero
3.07.19.04.6 Artrotomia de cotovelo
3.07.19.05.4 Biopsia cirúrgica
3.07.20.04.4 Biopsia cirúgica do antebraço
3.07.20.14.1 Ressecção da cabeça do rádio e/ou da extremidade distal da ulna
3.07.20.15.0 Ressecção do processo estilóide do rádio
3.07.21.08.3 Artrotomia
3.07.21.09.1 Biopsia cirurgica de punho
3.07.21.15.6 Fratura do carpo redução incruenta
3.07.21.18.0 Fraturae/ou luxação de punho redução incruenta
3.07.21.19.9 Fratura e/ou luxação do punho tto cirúrgico
3.07.21.20.2 Luxação do carpo-redução incruenta
3.07.22.11.0 alongamento tendinoso da mão
3.07.22.11.0 Artrodese interfalangiana/meta tto cirúrgico
3.07.22.15.2 Artrotomia ao nível da mão -tto cirúrgico
3.07.22.16.0 Biopsia cirurgica dos osso da mão
3.07.22.20.9 Capsulectomias múltiplas MF ou IF
3.07.22.21.7 Capsulectomia única MF ou IF
3.07.22.24.1 Coto de amputação digital-revisão
3.07.22.25.0 Dedo colo de cisne-tratamento cirúrgico
3.07.22.26.8 Dedo em botoeira tto cirúrgico
3.07.22.27.6 Dedo em gatilho, capsulotomia/fasciotomia tto cirúrgico
3.07.22.28.4 Dedo em martelo tto cirúrgico
3.07.22.31.4 Exploração cirúrgica do tendão da mão
3.07.22.35.7 Fratura de Bennet-redução incruenta
Ortopedia
3.07.22.36.5 Fratura de Bennet- tto cirúrgico
3.07.22.41.1 Fraturas de falanges ou metacarpo tto cirúrgico c/fixação
3.07.22.43.8 Fraturas ou luxaçoes de falanges tto cirúrgico
3.07.22.47.0 Lesões ligamentares crônicas da mão-reparação cirúrgica
3.07.22.50.0 Luxação metacarpofalangiana tto cirúgico
3.07.22.53.5 Osteossíntese de fratura de falange e meta com uso de parafusos
3.07.22.52.7 Osteossíntese de fratura de falange e meta com fixação externa
3.07.22.57.8 Polidactilia articulada-tto cirúgico
3.07.22.58.6 Polidactilia não articulada
3.07.26.04.2 Artrotomia-tto cirúrgico
3.07.26.05.0 Biopsia cirúrgica de joelho
3.07.15.27.0.Retirada de material de síntese
3.07.10.01.4 Fios ou pinos metálicos transosseos
3.07.10.05.7 Retirada de fixadores externo
3.07.29.23.8 Pé torto congênito
Oftalmologia
3.03.10.03.2 Cirurgias fistulizantes
3.03.11.04.7 Estrabismo
3.03.01.03.3 Blefarorrafia
3.03.01.08.4 Correção cirúrgica de ectrópio ou entropio
3.03.01.16.5 Palpebra-reconstrução parcial
3.03.01.18.1 Ptose palpebral correção cirúrgica
3.03.03 05.2 Plástica de conjuntiva
3.03.03.06.0 Pterígio-exerese
3.03.06.01.9 Capsulotomia YAG ou cirúrgica
3.03.06.02.7 Facectomia com lente intra ocular com facoemulsão
3.03.06.03.5 Facecttomia com lente intra-ocular sem facoemulsão
3.03.06.04.3 Facectomia sem implante
Miscelânea
3.01.01.07.7 Biopsia de pele ou de tumor de partes moles
3.01.01.92.1 Exerese e/ou sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus.
3.12.06.05.0 Eletrocoagulação de lesões cutâneas
3.02.04.03.8 Exerese de rânula ou mucocele
3.01.01.46.8 Exerese de lesão de pele ou mucosa
3.02.03.01.5 Frenotomia lingual
3.02.10.06.5 Exerese de cisto branquial

Desenvolvimento
Criação e discussão do Protocolo de Critérios de Admissão no HD pela gestão do centro cirúrgico e obstétrico, sendo pactuado com as chefias cirúrgicas e equipe de
anestesia com aprovação dos mesmos.
Divulgação do Protocolo para o Corpo Clinico e disponibilização do mesmo na intranet do hospital.
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Resultados
A taaxa de ambulatorizzação (número de cirurgias
c
ambulatoriais / número de ccirurgias potencialm
mente ambulatoriaiis x 100) é o indicaador utilizado paraa monitoramento
do proocesso. De acordo com o gráfico abaaixo, observa-se quue a era em torno de 60% no últimoo trimestre de 20088, antes da implanttação do Protocoloo de Critérios de
Admisssão do HD.

Fontte: Hospital-Dia / HG
GIS

a
Apóós a implantação quue se iniciou em feevereiro de 2009 veerificamos um aumeento das taxas de ambulatorização:

Fonte: H
Hospital-Dia / HGIS

Fonte: H
Hospital-Dia / HGIS

e 2010 88,1%, evvidenciando que o protocolo atingiu o objetivo de melhorar o processo dee internação em reggime de HD com
Em 2009 a taxa médiaa foi de 81,14% e em
o aum
mento da produtividdade da cirurgia-diaa.
Connclusão
A utilização do protoccolo de critérios dee admissão em hospital dia é uma ferrramenta que mostrou-se eficaz no auumento das taxas dde ambulatorizaçãoo, isto representa
uma melhora
m
no processso de assistência, coom redução de custos e complicaçõess decorrentes de intternação.
Refeerências
1.John R Griffith; Kennetth R White; David L Bernd.
B
The Revolution in Hospital
Maanagement/PRACTITIONER APPLICATION
N, Journal of Healthca
care Management, Maay/Jun 2005; 50, 3;
ABI/INFORM Global, pg. 1770.
2.José H G Ferreira. Anáálise da Implantação de uma Unidade dee Cirurgia Ambulatorrial em um Hospital Geral, Escola de Administração de Empre
resas de São Paulo - Fundação Getúlio
Vargass, São Paulo, 1985. pgg. 1-110.
3.Feernando J Abelha; Maaria A Castro; Nuno M Landeiro; Ainda M Neves;
N
Cristina C Sanntos. Mortalidade e o Tempo de Internaçãoo em uma Unidade dee Terapia Intensiva Cirúrgica, Rev. Brás.
Anestesiol, 2006; 56:1: pg. 334-45.
4.M
Maria C Padoveze; Aleexandre Vranjac. Parrecer sobre Resoluçãão SS que Aprova Noorma Técnica sobre estabelecimentos que realizam procedim
mentos médico-cirurgicos, Secretaria de
Estado da Saúde – Coord. doos Institutos de Pesquuisa (CIP) – Centro de Vigilância Epidemiollógica – Divisão de Innfecção Hospitalar, Sãão Paulo, Jun. 2005; ppg. 1-4.

QUAL IHOSP 2011 » 128
8

PAPERS

Indicadores Assistenciais

P_86_2011 - Avaliação de Desempenho dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais - SES/MG como fator de sucesso de resultados em prol dos usuários do SUS.
Telma Braga Orsini, Nágela Patricia Amaral Rocha, Renata Melgaço Gonçalves, Carlos Alberto Gonçalves, Osvaldo Kurschus de Oliveira, Elaine Pontes, Heloisa Azevedo
Drumond, Dayenne Cristina Martins Valente, Marcia Mascarenhas Alemao, Marcio Augusto Gonçalves

Resumo: A SES/MG de acordo com as diretrizes do Governo do Estado de Minas Gerais empreendeu nos últimos oito anos significativos esforços de modernização da Administração Pública,
consciente de suas responsabilidades enquanto provedora de bens e serviços públicos, e, sobretudo como representantes da vontade do cidadão – usuários do SUS. Várias medidas foram
adotadas e um novo modelo de gestão estratégica e participativa vem sendo desenvolvido nesta secretaria, dentre elas a Avaliação de Desempenho dos servidores públicos. O sistema de
Avaliação de Desempenho Individual (ADI) implementado está voltado para os resultados e não apenas para o controle dos processos de trabalho.
Palavras Chave: Gestão Participativa. Cidadão. SUS. Avaliação de Desempenho Individual. Resultados.

Introdução
A ADI é um processo de avaliação dos servidores públicos estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo, e dos detentores de função pública, efetivados ou não,
mesmo que estejam ocupando cargo de provimento ou exercendo função gratificada, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundação do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais.
Este processo tem como finalidade: aprimorar o desempenho dos servidores e dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, valorizar e reconhecer o
desempenho eficiente do servidor; aferir o desempenho do servidor no exercício de cargo ocupado ou função exercida, identificar necessidades de capacitação do
servidor; fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos, contribuir para o crescimento profissional e para o desenvolvimento de novas habilidades do
servidor; possibilitar o estreitamento das relações interpessoais e a cooperação dos servidores entre si e com suas chefias, e contribuir para a implementação do princípio
da eficiência na Administração Pública do Poder Executivo Estadual.
JUSTIFICATIVA
Informar aos gestores e servidores públicos, e demais entidades do Poderes Executivos municipal, estadual e federal a importância da Avaliação de Desempenho como
ferramenta norteadora de gestão estratégica e participativa visando melhoria de resultados da instituição.
Subjacente a esta idéia está a noção de eficiência introduzida pela Emenda Constitucional n.º 19, de 5 de Junho de 1998, como princípio balizador das ações do setor
público, que está ligada à noção de racionalidade no uso dos meios e recursos para maximizar objetivos estabelecidos. Além de implantar o controle sobre resultados,
outro mérito desta medida é o cumprimento do compromisso assumido pelo Governo em valorizar o servidor público.
Avaliação do servidor efetivo que não é estável: o servidor público que foi nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de nomeação por concurso público e
que ainda não adquiriu a estabilidade, encontrando-se, portanto, em período de Estágio Probatório, será submetido à Avaliação Especial de Desempenho (AED), e caso
venha a adquirir a estabilidade, ou seja, for considerado apto, passará a ser avaliado de acordo com as regras estabelecidas para a ADI.
Critérios de avaliação: de acordo com as atribuições do cargo ocupado e também levando-se em consideração as atividades e as metas a serem atingidas, o
desempenho dos servidores será mensurado a partir dos seguintes critérios:
I-Qualidade do trabalho – grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados.
II - Produtividade no trabalho – volume de trabalho executado em determinado espaço de tempo.
III- Iniciativa – comportamento proativo no âmbito de atuação, buscando garantir eficiência e eficácia na execução dos trabalhos.
IV- Presteza – disposição para agir prontamente no cumprimento das demandas de trabalho.
V- Aproveitamento em programa de capacitação – aplicação dos conhecimentos adquiridos em atividades de capacitação na realização dos trabalhos.
VI- Assiduidade – comparecimento regular e permanência no local de trabalho.
VII- Pontualidade – observância do horário de trabalho e cumprimento da carga horária definida para o cargo ocupado.
VIII- Administração do tempo e tempestividade – capacidade de cumprir as demandas de trabalho dentro dos prazos previamente estabelecidos.
IX- Uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço – cuidado e zelo na utilização e conservação dos equipamentos e instalações no exercício das atividades e
tarefas.
X-Aproveitamento dos recursos e racionalização de processos – melhor utilização dos recursos disponíveis, visando à melhoria dos fluxos dos processos de trabalho e à
consecução de resultados eficientes.
XI- Capacidade de trabalho em equipe – capacidade de desenvolver as atividades e tarefas em equipe, valorizando o trabalho em conjunto na busca de resultados
comuns.
Esses onze critérios possuem pesos diferentes havendo uma maior valorização daqueles relacionados à produtividade em detrimento dos aspectos comportamentais
respeitadas as seguintes diretrizes: a metodologia proposta deverá permitir a mensuração percentual de cada critério de avaliação; cada um dos onze critérios não poderá
corresponder a valor inferior a 2% do total de pontos da avaliação; e do total de pontos da avaliação, no mínimo 60% deverão ser atribuído em função dos critérios
estabelecidos nos itens I a V, citados acima.
Comissões a serem instituídas: Comissão de Avaliação - composta por três ou cinco servidores de nível hierárquico não inferior ao do avaliado, dos quais pelo menos
dois contem com, no mínimo, três anos de exercício em cargo de provimento efetivo no órgão ou entidade onde o servidor estiver sendo avaliado; Comissão de Recursos composta por três ou cinco servidores, preferencialmente estáveis, lotados no mesmo órgão ou entidade de lotação do servidor a ser avaliado, que emitirá parecer para
fundamentar a decisão acerca do recurso hierárquico interposto, bem como do requerimento de reconsideração interposto pelos servidores que desenvolvem atividade
exclusiva de Estado.
Elementos obrigatórios que compõem o processo de ADI: Termo Inicial de Avaliação - ato do dirigente máximo do órgão ou entidade, que marca o início do processo
de ADI. Ocorrerá sempre no primeiro dia útil do primeiro mês de cada período avaliatório; Termo Final de Avaliação - é o formulário que contém essencialmente o
instrumento de ADI que deverá ser preenchido pela Comissão de Avaliação.
Plano de Gestão do Desempenho Individual (PGDI): formulário utilizado pela chefia imediata do servidor para acompanhar as metas, atividades e tarefas a serem
cumpridas por este no período em que o mesmo será avaliado, bem como para identificar os fatores facilitadores e dificultadores do desempenho, tendo como finalidade
subsidiar o processo de avaliação.
Vantagens da utilização do PGDI: o PGDI facilitará a realização da ADI e, principalmente, proporcionará maiores condições de proceder à avaliação de maneira mais
objetiva. A utilização do PGDI permite à Comissão de Avaliação analisar os fatos e resultados do trabalho do servidor tendo como parâmetro as metas, atividades e tarefas
definidas pela chefia imediata em conjunto com o servidor avaliado.

QUALIHOSP 2011 » 129

PAPERS

Período em que o servidor poderá se manifestar sobre as condições de trabalho oferecidas por seu Órgão ou Entidade: até o último dia do mês que antecede o período
de registro de seu desempenho no formulário.
MÉTODOS
Este estudo foi realizado pela Comissão de Avaliação de Desempenho de um UA da SES/MG. Utilizou-se como método o registro dos trabalhos da Comissão anterior e
comparação do trabalho utilizado por essa Comissão.
Considerando que em 2007 a ADI e ADE encontrava-se em situação centralizadora, uma pessoa fazia essas Avaliações juntamente com os Planos Gestão de
Desempenho Individual PGDI - eram feitos "padronizados"para todos.
Não se tinha a consciência da importância dessa Avaliação e o seu PGDI como marco referencial para as metas a serem alcançadas em concordância com a UA , a
SES/MG, Governo de Minas e Estado Federativo como um todo. Ou seja, a visão sistêmica do servidor de seu trabalho não era importante para os gestores daquela
Unidade.
No período de 2007 a 2009 foi feito um trabalho de sensibilização envolvendo os servidores, já conscientizados da importância das ADI e AED e dos PGDI’s mudou
de atitudes neste período, proporcionando resultados inovadores e de melhoria aos serviços prestados da UA ao beneficiário principal: o usuário do SUS. O que vai ser
relado no decorrer desta exposição
Quem será avaliado: serão avaliados todos os servidores públicos estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo e os detentores de função pública efetivada ou não,
no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundação do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Os servidores serão avaliados mesmo que estejam
ocupando cargo de provimento em comissão ou exercendo função gratificada.
Conceitos utilizados na Avaliação de Desempenho Individual: de acordo com a pontuação obtida pelo servidor, será atribuído um dos seguintes conceitos: Excelente igual ou superior a noventa por cento da pontuação máxima; Bom - igual ou superior a setenta por cento e inferior a noventa por cento da pontuação máxima; Regular igual ou superior a cinqüenta por cento e inferior a setenta por cento da pontuação máxima; Insatisfatório - inferior a cinqüenta por cento da pontuação máxima.
Os conceitos ‘Excelente’ e ‘Bom’ serão considerados satisfatórios para fins de desenvolvimento dos servidores públicos estáveis ocupantes de cargo de provimento
efetivo e dos detentores de função pública efetivados, na respectiva carreira.
Os servidores que obtiverem conceito “Insatisfatório” em sua ADI terão suas necessidades de capacitação e treinamento consideradas e atendidas, se houver
disponibilidade orçamentária e financeira para implementação de tais atividades.
Os servidores que obtiverem conceito “Regular” em sua ADI terão suas necessidades de capacitação e treinamento consideradas e priorizadas, se houver
disponibilidade orçamentária e financeira para implementação de tais atividades.
Período avaliatório: é o tempo compreendido entre o Termo Inicial de Avaliação e a conclusão do registro do desempenho de cada servidor nos respectivos Termos
Finais de Avaliação pela Comissão de Avaliação.
Periodicidade da ADI: anual, iniciando-se no primeiro dia útil de julho de cada ano e encerrando-se no último dia útil de Julho.
O primeiro período avaliatório teve início em todos os órgãos e entidades no primeiro dia útil de julho de 2004.
Para fins da ADI, considera-se efetivo exercício o período em que o servidor encontra-se efetivamente no seu local de trabalho, exercendo suas atividades, não sendo
considerado efetivo exercício os afastamentos, as licenças, as férias ou qualquer interrupção do exercício das atribuições do cargo ou função exercida.
Competências da chefia imediata: anunciar aos servidores sob sua gerência o início do processo de ADI; acompanhar o desempenho dos servidores durante todo o
processo de ADI e presidir e coordenar os trabalhos da Comissão de Avaliação; elaborar o Relatório de Desempenho Individual, sobre o desempenho do servidor, antes de
reunir-se com os demais membros da Comissão de Avaliação para preencher o Termo Final de Avaliação.
Este procedimento somente deverá ser feito nos casos em que a chefia não utilizar o PGDI, sendo obrigatória a ciência ao servidor; estabelecer, em conjunto com o
servidor, o PGDI, caso opte por utilizá-lo, no primeiro mês de cada período avaliatório, e atualizá-lo sempre que necessário durante o período avaliatório.
Competências da Comissão de Avaliação: avaliar com objetividade e imparcialidade o desempenho do servidor; realizar uma entrevista de avaliação com cada servidor
que avaliará, antes de preencher o Termo Final de Avaliação; consultar, se necessário, servidores que conheçam efetivamente o trabalho desenvolvido pelo servidor
avaliado; considerar, para fins da avaliação, as condições de trabalho descritas pelo servidor avaliado; preencher o Termo Final de Avaliação; apurar o resultado final de
cada ADI e registrá-lo no Termo Final de Avaliação; encaminhar todos os formulários devidamente preenchidos e assinados, à unidade setorial de recursos humanos do
órgão ou entidade de exercício do servidor avaliado; emitir parecer para fundamentar a decisão da autoridade homologadora acerca do pedido de reconsideração.
Competência da Comissão de Recursos: emitir parecer para motivação da decisão do recurso hierárquico, bem como do requerimento de reconsideração interposto
pelos servidores que desenvolvem atividade exclusiva de Estado.
Principais competências das unidades setoriais de recursos humanos do órgão ou entidade de exercício do servidor avaliado: dar conhecimento prévio aos servidores
das normas, dos critérios e dos conceitos a serem utilizados na ADI; prestar orientações, sempre que necessário, à Comissão de Avaliação e acompanhar o andamento dos
trabalhos; preparar e publicar os atos de homologação da ADI e proceder às retificações, quando necessário; notificar o servidor, por escrito, acerca do resultado de sua
ADI e acerca da decisão referente ao pedido de reconsideração; permitir ao servidor avaliado, a qualquer tempo, a consulta a todos os documentos de seu processo
administrativo de ADI.
Autoridade homologadora: é a autoridade imediatamente superior ao chefe imediato do servidor. A instância máxima de homologação são os Secretários Adjuntos ou as
autoridades a eles equivalentes nos órgãos e entidades.
RESULTADOS
O resultado obtido pelo servidor em sua ADI será utilizado como critério para pagamento de Prêmio por Produtividade e Adicional de Desempenho - ADE, como
requisito necessário ao desenvolvimento do servidor em sua carreira e para fins de aplicação da pena de demissão ao servidor público estável e de dispensa do detentor de
função pública, efetivado ou não.
O ADE é uma gratificação que varia de acordo com o desempenho do servidor e da Instituição. Será concedido mensalmente, nos termos do inciso II do art.2º da Lei nº
14.693, de 30 de julho de 2003 e regulamentos, aos novos servidores que ingressaram no serviço público a partir de 16 de julho de 2003, e àquele que por ele optar, em
substituição às novas vantagens por tempo de serviço, e poderá atingir até 70% do valor do vencimento básico do servidor.
Um dos critérios de sua apuração é o resultado da ADI- quanto maior a pontuação do servidor na avaliação, maior o valor do ADE.
Na nova legislação que regulamenta o desenvolvimento dos servidores públicos efetivos nas carreiras da Administração Direta, Autárquica e Fundação do Poder
Executivo Estaduais, resultados satisfatórios (‘Bom’ e ‘Excelente’) na ADI, tornam-se um dos requisitos indispensáveis para desenvolvimento na carreira.
Prêmio por Produtividade: o Prêmio por Produtividade é um bônus a ser pago de acordo com o resultado do desempenho do servidor e da Instituição. É uma das formas
de aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia de despesas correntes em cada órgão ou entidade que firmar Acordo de Resultados, nos termos do
art.33 da lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003, e regulamentos.
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CONCLUSÃO
Considerando que em 2007 a ADI e ADE encontrava-se em situação centralizadora nesta UA, ou seja, somente uma pessoa fazia essas Avaliações juntamente com os
PGDI - eram feitos de forma idêntica para todos.
Nessa época a maioria dos gerentes não tinha a consciência da importância dessa Avaliação e o seu respectivo PGDI como marco referencial para cumprimento de
metas em concordância com o Plano de Ação desta UA, contextualizado com a SES/MG, Governo de Minas e União. Ou seja, a visão sistêmica do servidor e de seu
trabalho não era importante para os gestores daquela UA.
No período de 2007 a 2009 foi feito um trabalho de sensibilização envolvendo os gerentes e servidores conscientizando-os da importância das ADI e AED e dos PGDI
A partir desta sensibilização, neste período, foi verificada uma mudança de atitudes destas pessoas (tanto dos gestores, quanto servidores), proporcionando indicadores
de resultados inovadores como também melhoria dos processos de trabalho e serviços prestados por esta UA em função do beneficiário principal: o usuário do SUS.
Conclui-se assim que este relato retrata uma experiência exitosa em gestão estratégica e participativa numa UA de uma entidade publica no âmbito do SUS.
Dicas à Comissão de Avaliação: não se deixe levar pela avaliação anterior; Esqueça-se das opiniões e preferências particulares. Não permita que seus sentimentos de
simpatia ou antipatia interfiram na avaliação; A ADI não é um ajuste de contas e sim um retrato da realidade do trabalho executado; Ao avaliar considere as situações reais
e concretas que retratam o trabalho do servidor. Paute suas observações nos critérios e respectivas situações descritas no instrumento de avaliação; Reflita sobre a
importância da utilização do PGDI e procure analisar os fatos e resultados do trabalho tendo como parâmetro as metas definidas com o servidor; As críticas durante a
avaliação não devem ser feitas à pessoa do servidor e sim ao seu trabalho; Demonstre ao servidor que seu interesse é ajudá-lo a desempenhar melhor suas atividades
propiciando um clima de cordialidade e confiança, favorecendo, assim, o seu auto-desenvolvimento.
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P_87_2011 - Gestão do agendamento de exames em um setor de diagnóstico por imagem:
contribuições para melhoria da satisfação do cliente
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Resumo: À medida que a necessidade de realização de exames aumenta, os setores de diagnóstico por imagem devem estar preparados para adequar a oferta de exames à crescente demanda.
Foi realizada análise do agendamento dos exames de imagem em um hospital de grande porte para proposição de melhoria da qualidade do serviço. Foi demonstrado que os exames de
ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea geralmente são prescritos em igual momento sendo sugerida reserva de vagas para realização dos exames citados no mesmo dia. Esta forma
de agendamento aumentaria a satisfação do cliente na tentativa de garantir a fidelização do mesmo.
Palavras-chave: diagnóstico por imagem; exame complementar; satisfação do cliente; fidelização; rastreamento; prevenção

Introdução
O exame complementar tem a finalidade de acrescentar informações obtidas durante o exame clínico do paciente e sua solicitação é influenciada por fatores ligados à
organização do sistema de saúde, características do médico e, também, do paciente (1), sendo até mesmo demonstrado que a confiança que o paciente deposita no
médico está vinculada ao pedido de exames complementares (2).
Com o crescente avanço das tecnologias aplicadas à saúde, estão disponíveis diversas opções de exames para investigação diagnóstica, sendo crescente a sua
solicitação (3), chegando a fazer parte de aproximadamente metade das consultas médicas (4). Tal crescimento é atribuído à promoção de diagnósticos cada vez mais
precisos e precoces, com evidente benefício para os pacientes (5).
De fato, a utilização precoce de exames complementares para o rastreio de doenças crônicas tem papel importante na diminuição da mortalidade e na melhoria da
qualidade de vida da população. A mudança do tratamento curativo para a medicina preventiva promoveu alterações na abordagem médica passando-se a adotar
princípios e estratégias de cuidados preventivos e manutenção da saúde dirigidos particularmente a cada paciente (6).
Em relação à saúde da mulher, esta mudança de abordagem é focada, principalmente, na detecção precoce de patologias cardiovasculares e de neoplasias cujas
incidências aumentam após a instalação da menopausa. Desta forma, ações de detecção e diagnóstico precoces devem ser implementadas durante o climatério para
contribuição da prevenção, tratamento em fases iniciais e aumento da sobrevida das mulheres (7).
Na propedêutica mínima para as mulheres no climatério devem constar testes de rastreamento para câncer de mama, ovário, colo uterino, endométrio e cólon. Também
são realizadas pesquisas para o diabetes, dislipidemia e osteoporose (8). Para isso, os principais exames complementares de imagem solicitados para o acompanhamento
do climatério nas mulheres são a mamografia, a ultrassonografia e a densitometria óssea (7).
A mamografia permite a detecção precoce do câncer, por ser capaz de descobrir lesões em fase inicial. Neste exame, a mama é comprimida e radiografada, de forma a
fornecer melhores imagens, portanto, melhor capacidade de diagnóstico (7). Deve ser solicitada de rotina para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos, com o intervalo
máximo de dois anos entre os exames (7, 9, 10)
A ultrassonografia transvaginal é exame indicado na investigação de patologias ovarianas e endometriais (7), sendo indicada para o acompanhamento das pacientes
que utilizam terapia hormonal durante o climatério (8, 11).
Já a densitometria óssea é exame de referência para o diagnóstico e acompanhamento da osteoporose comumente presente após a menopausa quando ocorre a perda
da ação estrogênica protetora. A realização de densitometria óssea está indicada em mulheres acima de 65 anos ou naquelas com 55 ou mais anos com um ou mais
fatores de risco para fraturas osteoporóticas, além da menopausa (7, 8, 12).
A rotina básica de realização de tais exames deve ser repetida com regularidade proposta nos protocolos específicos em vigor, o que pode ser modificado na presença
ou não de intercorrências ou alterações (7).
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Justificativa
Como visto, à medida que a mulher se aproxima dos 50 anos, a necessidade de realização de exames aumenta e os setores de diagnóstico por imagem devem estar
preparados para adequar a oferta de exames à crescente demanda, evitando demora no agendamento, realização e entrega dos exames. A falta de gestão do serviço
poderia gerar ansiedade nos clientes e até mesmo prejudicar o tratamento de patologias que necessitam de rápida definição diagnóstica, protelando uma conduta que
poderia ser decidida de acordo com o laudo do exame (3).
No setor de diagnóstico por imagem de um hospital de grande porte da cidade de São Paulo foi detectada demora no agendamento de alguns exames, gerando
insatisfação por parte dos clientes. Foram detectadas até mesmo desistência de marcação de alguns exames pelo período excessivo de espera para realização destes. Uma
queixa frequente das pacientes atendidas pelo ambulatório da ginecologia do hospital, além da demora de realização dos exames, era a diferença grande entre os dias de
realização de diferentes exames solicitados pelo médico, obrigando as pacientes a retornarem diversas vezes ao setor.
Para sanar os problemas apontados, foi realizada análise do agendamento dos exames de imagem mais comumente solicitados pelo ambulatório de ginecologia para
proposição de melhoria da qualidade do serviço, sendo, portanto, o objetivo do presente trabalho.
Métodos
O presente trabalho foi realizado no setor de diagnóstico por imagem de um hospital de grande porte da cidade de São Paulo. Foram analisados os dados do setor de
agendamento de exames do ambulatório de especialidades do hospital que presta serviço à saúde suplementar e pacientes particulares. Este setor de marcação de exames
representa, aproximadamente, 20% do total de agendamentos realizados para a saúde suplementar e particulares.
Para realização da análise do agendamento, foram colhidas informações do controle eletrônico de marcação de exames realizado pelos funcionários. A base de dados
analisada continha informações de data e os tipos de exames agendados durante o período de maio de 2009 a abril de 2010. Foram analisadas as marcações de exames
de ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea.
Para estudo da demanda de exames do setor, foram calculados o número total de pacientes atendidos e o número total de solicitações de cada tipo de exame. Foi feita
também a porcentagem de agendamento de cada exame em relação ao total de pacientes atendidos. Foram ainda analisadas as associações de marcação de exames,
sendo considerada uma associação quando, no mesmo dia, o paciente marcava mais de um exame no setor, independente do dia de realização destes. A demonstração
das associações foram feitas dividindo-se o número das associações pelo número total de pacientes que marcaram algum tipo de exame no setor. Para averiguação da
relação de marcação entre os exames, foi realizada a divisão das associações pelas marcações de cada um dos tipos de exames.
Para complementar o estudo e sugerir alterações na agenda de exames, foi feita, ainda, análise da gestão do agendamento mediante observação da fila de espera para a
realização dos exames estudados no período de junho de 2010.
Resultados
No período analisado, foram atendidos um total de 1.863 pacientes que agendaram exames de ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea. A tabela 1 apresenta
o número total de pacientes que marcaram cada um dos exames no setor.
Tabela 1. Número de agendamentos de exames, segundo o tipo de exame e porcentagem de representação de cada um dos exames em relação ao número total de pacientes atendidos pelo
laboratório de imagem.
Exames

Agendamentos

Representação em relação ao número total de pacientes atendidos

Ultrassonografia
Mamografia
Densitometria óssea

1.616
449
270

87%
24%
14%

Nota-se que, dentre os exames analisados, a predominância de realização de exames é de ultrassonografia sendo que, dos pacientes que marcaram algum dos três
exames, 87% deles agendaram exame ultrassonográfico.
A tabela 2 apresenta o número de associações de exames e sua representação em relação aos pacientes atendidos.
Tabela 2. Número de pacientes que marcaram mais de um exame, segundo os tipos de exames e representação das associações de exames em relação ao número total de pacientes atendidos
no laboratório de imagem.
Exames
Ultrassonografia e Mamografia
Ultrassonografia e Densitometria
Mamografi a e Densitometria
Ultrassonografia, Mamografia e Densitometria

Representação
em
Associações
relação ao número total
de exames
de pacientes atendidos
318
17%
119
6%
131
7%
96
5%

Quadro 1. Porcentagem que cada uma das associações representa em relação ao tipo de exame solicitado.
Quando o médico solicita:

Também é solicitado:

Porcentagem
associação

Ultrassonografia

Mamografia
Densitometria
Mamografia e Densitometria

20%
7%
6%

Mamografia

Ultrassonografia
Densitometria
Ultrassonografia e Densitometria

71%
29%
21%

Densitometria

Ultrassonografia
Mamografia
Ultrassonografia e Mamografia

44%
49%
36%
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Quando comparamos os dados de marcação de mais de um exame, notamos que a associação mais frequente foi o agendamento de ultrassonografia e mamografia no
mesmo dia. Os dados mostram que este agendamento foi realizado por 17% do total de 1.863 pessoas atendidas. É interessante notar que 5% dos pacientes atendidos
agendaram, no mesmo dia, os três exames.
A análise dos dados permitiu ainda quantificar a porcentagem que cada uma das associações representava em relação ao tipo de exame solicitado. Foi visto que quando
o médico solicitava exame de mamografia, em 71% das vezes também era marcado exame de ultrassonografia. Já o contrário, ou seja, quando era solicitada
ultrassonografia, em 20% das ocasiões era solicitada mamografia. Outra associação notória foi a de densitometria, pois, em 49% do agendamento deste exame, também
foi agendada a realização de mamografia. A representatividade das outras associações pode ser visualizada no quadro 1.
Durante o período de análise das atividades da área de agendamento dos exames verificou-se que não havia fila de espera para marcação dos exames de mamografia
nem de densitometria óssea. Já para a marcação de exames de ultrassonografia havia diferença de disponibilidade de horário para realização do exame, podendo chegar a
48 dias de espera dependendo do dia da semana e a especificidade do exame solicitado pelo médico.
Discussão e Conclusão
Os dados publicados no Sistema de Informações de Beneficiários da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) revelam que o setor conta com quase 45 milhões
de beneficiários no país representando uma taxa de cobertura de 23,4% da população brasileira em setembro de 2010. Apresentou ainda crescimento de 6,3% do número
de beneficiários em relação ao ano de 2009. No município de São Paulo, as mulheres beneficiárias com idade igual ou superior a 40 anos constituem uma população de
quase 1,3 milhões de pessoas, representando cerca de 20% do total de beneficiários do município (13). Uma vez que os exames referentes à saúde das mulheres são
periódicos e a clientela é representativa, deve haver preocupação com a fidelização do cliente no setor de realização de exames de imagem.
Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011), os encontros de serviço, isto é, momentos em que a cliente procura o setor de diagnóstico por imagem, possuem uma
estreita relação com a satisfação do cliente, pois é no momento da interação que o cliente avalia o serviço e forma sua opinião acerca da qualidade do mesmo. Esse
processo é responsável pela formação de opinião onde é possível elaborar a imagem da organização. Essa imagem exercerá influência sobre decisões posteriores de
retorno ou não àquele serviço impactando, assim, na fidelização (14). Tontini e Santana (2007) apontam que a satisfação está relacionada com o atendimento de
necessidades explícitas e implícitas do consumidor, através do conjunto de características ou atributos do produto. É importante descobrir como o desempenho dos
diferentes atributos está relacionado à satisfação dos clientes (15).
A satisfação dos clientes foi estudada por Moura e Luce em 2004 que realizaram uma pesquisa exploratória em Porto Alegre identificando relatos de pacientes a
respeito de eventos que lhes trouxeram satisfação durante a hospitalização. Em relação à realização de exames, os atributos de satisfação relatados foram cortesia e
atenção dos funcionários e rapidez no atendimento (16), sendo importante, portanto, a busca constante do atendimento das necessidades do cliente para satisfação do
mesmo.
A partir dos dados apresentados, foram notadas associações frequentes na solicitação dos exames de ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea. Esses exames
geralmente são prescritos em igual momento e, portanto, para agregar maior rapidez ao processo, recomenda-se que haja reserva de vagas para realização dos exames
citados em mesmo dia. Esta forma de agendamento evitaria o retorno da paciente ao serviço em três dias diferentes, aumentando a satisfação da cliente na tentativa de
garantir a fidelização da mesma. Foi proposto, inicialmente, que houvesse reserva de vagas para realização de ultrassonografia, uma vez que não existe fila de espera para
a marcação de densitometria nem de mamografia. Como foi demonstrado que em 6% das vezes em que era marcada ultrassonografia também eram agendados os exames
de mamografia e densitometria, foi sugerido um projeto piloto em que, das 128 vagas semanais para realização de ultrassonografias, 8 delas fossem reservadas para
marcação conjunta com os exames de densitometria e mamografia.
Portanto, conclui-se que, é frequente o agendamento de mais de um tipo de exame de imagem e, para atender às expectativas dos clientes, sugere-se que o setor de
diagnóstico por imagem invista na melhoria e manutenção do serviço, realizando melhoria na gestão de agendamento que permita agilidade na realização dos exames
com consequente aumento da satisfação dos clientes.
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Resumo: Objetivo: Demonstrar o indicador assistencial de incidência de pressão inadequada do cuff para melhora da qualidade do atendimento ao paciente. Métodos: As unidades do hospital
foram monitoradas por três anos, com valores de referência entre 20 e 30 cmH2O, se encontrado pressões alteradas, era orientado a abertura das ocorrências e retorno das pressões para
normalidade. Resultados: Três melhorias contínuas para redução das metas que se iniciaram com 30% e terminaram com 8% baseado na melhora das medidas preventivas e reuniões de
análise crítica. Conclusões: Baseado nos resultados obtidos e nas justificativas das ocorrências, criou-se um protocolo multidisciplinar de desmame da traqueostomia.
Palavras Chaves: Indicadores, qualidade, Fisioterapia, traqueostomizado, intubados, pressão, e cuff.

INTRODUÇÃO
Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das
atividades desenvolvidas, sendo alvo dessa medição os resultados, processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as influências e repercussões promovidas no
meio ambiente.2
Com a aderência as acreditações e ao desenvolvimento dos indicadores assistenciais, a Fisioterapia criou baseado em suas necessidades observadas diariamente seus
indicadores da qualidade. Dentre eles, temos o indicador de Incidência de pressão inadequada do cuff das próteses endotraqueais.
Dentro da UTI é comum encontrar pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva, suporte oferecido aos pacientes cuja função ventilatória está comprometida,
tendo como principal objetivo manter a ventilação pulmonar adequada 3 através de uma prótese traqueal artificial, sendo as mais comuns as endotraqueais e as cânulas de
traqueostomia 4. Estes tipos de próteses possuem na sua parte distal um balonete, também chamado de “cuff”, que tem como função selar a via aérea evitando escape de
ar, assim mantendo uma ventilação adequada e diminuindo a incidência de broncoaspiração4.
Para que o paciente submetido a este tipo de ventilação mecânica não sofra complicações da mucosa traqueal ou broncoaspiração torna-se necessário observar
algumas variáveis como, por exemplo, o tempo de intubação e a pressão na parede lateral da traquéia3. A pressão de perfusão sanguínea da mucosa traqueal situa-se entre
25 e 35 mmHg. Quando é feita a medida em cmH2O, esses valores não devem ultrapassar 20 e 30 cmH2O . Pressões superiores a 30 cmH2O podem gerar lesões na
parede da traquéia e pressões menores que 20 cmH2O podem levar a broncoaspiração5.
Na rotina hospitalar, é observado que a mensuração da pressão do balonete é negligenciada pelos profissionais. Quando a verificação é realizada, geralmente ocorre
pela palpação digital do balonete externo (piloto), não sendo uma medida fidedigna. Desta forma, faz-se necessário a mensuração da pressão por meio de métodos
considerados mais seguros e confiáveis, como a utilização de cuffômetros que são aparelhos específicos para medir tais pressões6.
Observa-se, atualmente, que os estudos demonstram a importância de se manter o controle da pressão próximo a normalidade para evitar as possíveis complicações do
balão da prótese endotraqueal3. Vale lembrar que no Segundo Consenso de Ventilação Mecânica está estabelecido que as medidas devem ser verificadas a cada 12
horas1.
Vários estudos como o de Camargo e col. demonstram significância estatística quando realizado medidas matutinas e noturnas , sem a necessidade de medidas
verpertinas10.
De acordo com o protocolo definido pela equipe de Fisioterapia, as medidas da pressão de balonete são realizadas diariamente, no período matutino, vespertino e
noturno, com uso de um cuffômetro. As medidas verificadas com freqüência demonstraram que existe variação da pressão < 20 cmH2O e > 30 cmH2O. Baseado nestes
achados determinamos o Indicador de qualidade da Fisioterapia, como dito anteriormente “Incidência de pressão inadequada do cuff das próteses endotraqueais” e
iniciaremos a monitorização destas pressões com uma meta de ≤ 30%.
OBJETIVOS
Demonstrar o indicador assistencial criado pela Fisioterapia no intuito de melhora da qualidade em relação ao atendimento ao paciente;
Definir retrospectivamente o ciclo de melhorias e alterações de metas no decorrer dos anos com a melhora dos resultados obtidos;
Apresentar melhorias contínuas realizadas com a discussão e análise crítica do indicador;e
Sugerir divulgação dos indicadores dos diversos serviços para comparação externa.
JUSTIFICATIVA
Os indicadores assistências atualmente vem sendo tidos como referenciais para sinônimo de qualidade de trabalho. Baseado nisso a Fisioterapia se enquadrou neste
padrão e vem desenvolvendo pesquisas e aperfeiçoando suas medidas e metas para apresentar sempre bons resultados, visto que em nossa área ainda há uma grande
necessidade de estudos e divulgações. Com isso viemos demonstrar a importância do indicador de qualidade e suas melhorias, com o desenvolvimento de um protocolo
multidisciplinar decorrente da discussão dos indicadores assistenciais.
MÉTODOS
Após aprovação do departamento da qualidade, iniciamos a monitorização descritiva dos pacientes submetidos a intubação oro traqueal ou traqueostomia a partir de
dezembro de 2007 até dezembro de 2010 na unidade de terapia intensiva, unidades semi intensivas e clínica médica do Hospital.
Foram avaliados 17.828 pacientes do sexo feminino e masculino, com 47.153 medidas de pressão do cuff, internados nas unidades e que estavam fazendo uso da
prótese endotraqueal seja orotraqueal ou traqueostomia.
A pressão do balonete foi mensurada utilizando um aparelho manual (cuffômetro) da marca Portex, com graduação de 0 a 120 cmH2O, que conectado ao balonete
permitiu a sua insuflação e desinsuflação. Os valores de referência foram mantidos entre 20 e 30 cmH2O, e no momento em que se encontravam as pressão abaixo ou
acima do estabelecido, era orientado a abertura das ocorrências com as devidas causas e justificativas e o fisioterapeuta ajustava as pressões para os valores de
normalidade.
As medidas eram mensuradas no período matutino, vespertino e noturno, e assinaladas em planilha anexa por posterior contagem.
A fórmula de cálculo do indicador de Incidência de Pressão Inadequada do Cuff das Próteses Endotraqueais foi o número de medidas do cuff dos pacientes intubados e
traqueostomizados pelo número de ocorrências.
RESULTADOS
Nos 11 primeiros meses tivemos uma média de resultados de 11,67%, visto que definimos a meta do Indicador em ≤ 30% baseado em evidência clínica pois na
literatura não se tem valores reconhecidos de metas padronizadas. Porém observando que os valores se encontravam em crescente melhora com a adequação da
monitorização diária da pressão de cuff, resolvemos abrir uma melhoria contínua para redução das metas para ≤ 23% onde desmembramos o Indicador e transformamos
em dois, a Incidência de Pressão Alta do Cuff e a Incidência de Pressão Baixa do Cuff das Próteses Endotraqueais, ficando com a meta de ≤8% para as pressões
encontradas altas e ≤15% para as pressões encontradas baixas, segundo gráfico abaixo.

QUALIHOSP 2011 » 134

PAPERS

100,0
80,0
60,0

Pressão Inad do CUFF %

40,0

Medidas Adequadas em IOT /
TQT %

20,0
0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Fig.1. Valores dos indicadores obtidos no ano de 2008.
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Fig.2 Medidas adequadas e inadequadas de 2008.

Posteriormente de novembro de 2008 à abril de 2009, conforme gráfico abaixo, tivemos resultados de incidência de pressão alta de 2,15% e pressão baixa de 2,30% e
optamos por diminuir as metas para ≤6 e 8% respectivamente.

100,0
99,0
98,0
97,0

Pressão Inad do CUFF %

96,0
Medidas Adequadas em IOT /
TQT %

95,0
94,0
93,0
92,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Fig.3: Valores dos indicadores obtidos no ano de 2009.
120,0
100,0

Medidas Adequadas em IOT /
TQT %

80,0

Pressão Inad do CUFF %

60,0

Pressão Acima %

40,0

Pressão Abaixo %

20,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fig. 4: Medidas adequadas e inadequadas de 2009.

Nos próximos sete meses estes resultados caíram ainda mais e a pressão alta do cuff ficou em 0,74% e a baixa em 1,52%, assim foi aberto nova melhoria contínua para
diminuição das metas para ≤4% para os dois indicadores e que persistem até os últimos dias da pesquisa. Os últimos resultados obtidos foram de 1,09% de Incidência de
pressão alta e 1,07% de incidência de pressão baixa das próteses endotraqueais, com previsão de diminuição das metas para os próximos meses, conforme o gráfico
abaixo.
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Fig.5: Valores dos indicadores obtidos no ano de 2010.
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Fig. 6: Medidas adequadas e inadequadas de 2010.

Baseado em levantamento das causas de incidência de pressão alta e baixa das próteses endotraqueais foi descoberto que a maior parte das causas estava relacionada
aos pacientes traqueostomizados de longa data que permaneciam com a mesma cânula de traqueo por longos períodos e no mesmo local sem perspectiva de retirada.
Após várias discussões de análise crítica destes indicadores reuniu-se a equipe médica, fisioterapêutica, fonoaudiológica e enfermagem e elaboramos o protocolo de
desmame da traqueostomia.
O protocolo em questão se inicia no pré operatório do paciente no centro cirúrgico antes da realização da traqueostomia, acompanha cada troca de cânula seja por ter
mais que 30 dias, seja por problemas de funcionamento como cuff furado e etc.
O acompanhamento da fisioterapia se baseia na reabilitação respiratória do paciente, o habilitando a ter novamente seus volumes e capacidades pulmonares normais,
além de desmame da ventilação mecânica e do oxigênio.
O acompanhamento fonoaudiológico visa a proteção de vias aéreas, a capacidade de deglutição evitando a broncoaspiração, e o retorno da fonação.
A equipe médica fica com a parte clínica do paciente sendo responsável pelas trocas da cânula de traqueo seja para a de PVC ou de metal.
A enfermagem cuida do controle dos procedimentos, o tempo hábil para as trocas, as aspirações das secreções e a descrição na ficha do paciente.
A elaboração deste protocolo trará ao paciente a segurança de estar sempre respaldado com os cuidados e rotinas garantidas pelos profissionais multidisciplinares.
CONCLUSÕES
A adequação da fisioterapia com os indicadores da qualidade foi de grande valia para nosso estudo pois baseado nos resultados obtidos pudemos melhorar a qualidade
dos serviços e beneficiar ao paciente.
O indicador de pressão inadequada das próteses endotraqueais foi criado e com ele levantamos vários questionamentos que foram importantes para dedicar maior
atenção ao paciente que fica com o balonete por um período prolongado de tempo como o paciente traqueostomizado . No decorrer dos anos com os resultados
adquiridos reduzimos cada vez mais as metas e realizamos várias melhorias contínuas desafiando a prática da assistência com nossas medidas preventivas.
Baseado nas necessidades destes pacientes, vimos a necessidade de criação de um protocolo multidisciplinar de desmame da traqueostomia com um controle rigoroso
do período de traqueo, as complicações decorrentes da pressão contínua da traquéia no mesmo local e o papel da equipe multidisciplinar na atuação ao paciente
traqueostomizado.
Baseado no levantamento deste indicador, sugere-se que novos indicadores sejam criados e sua divulgação seja realizada, pois os indicadores assistenciais da
fisioterapia ainda tem seus resultados escondidos e poucos divulgados.
E por ultimo, pensando no processo de melhoria contínua e qualidade estaremos monitorando nosso novo indicador de adequação da angulação da cabeceira maior
que ≥ 30˚ para abolir os riscos de broncoaspiração e refluxo gastroesofágico sem falar nas pneumonias associadas à ventilação mecânica.
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P_89_2011 - Experiência de Utilização do Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo e do Painel de Bordo como Instrumentos de Gestão num Hospital Público
Valéria Rondinelli, Maria Lucia Bom Angelo, Emerson Domingues, Marcos Antonio Miguel Cordeiro, Ricardo Fajardo Cury, Simara Trintini Vergara, João Carlos Mantese,
Carlos Alberto Ruiz

Palavras-Chave: Indicadores, Qualidade da Assistência à Saúde, Administração de Serviços de Saúde , Administração em Saúde, Gestão em Saúde.

INTRODUÇÃO
Por fazer parte da rede pública de 17 hospitais municipais, o Hospital X envia dados para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SMS através do Relatório
Estatístico Mensal padronizado. O Painel de Monitoramento de SMS disponibilizado pela Coordenação de Epidemiologia e Informação - CEInfo a partir desses dados
possibilita acompanhamento da gestão. O Hospital X utiliza esses dados para se pautar diante de metas estabelecidas por SMS e se distinguir em relação aos demais. Além
disso, adotou um sistema de monitoramento de indicadores, com análise crítica difundida para todos os setores baseada no método “5W2H”, para melhor gerenciar o
desempenho nas diversas áreas hospitalares, com ênfase na assistência.
JUSTIFICATIVA
Incentivado pela participação no CQH - Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar ligado à Associação Paulista de Medicina e Conselho Regional de
Medicina de São Paulo – CREMESP, no qual é selado desde 2005, o Hospital X vem aprimorando a qualidade de captação e interpretação de seus dados desde 2003.
O CQH preconiza a prática de benchmarking, para comparar processos, práticas, funções e resultados com outros serviços. O acesso aos dados do Painel de
Monitoramento possibilita comparação de taxas de ocupação, mortalidade institucional, ativação de leitos, índice de rotatividade, intervalo de substituição de leitos/dia,
média de permanência. Além desses, número de partos, número de cirurgias, número de internações também são comparados.
Além da ferramenta do Painel de Monitoramento, com o objetivo de monitorar as áreas vitais do funcionamento hospitalar, foram realizadas explanações internas para
os gerentes sobre a técnica de apresentação de Indicadores Hospitalares, proposto e padronizado pela área da Qualidade e Acreditação Hospitalar, indicando que além da
obtenção de dados que gerassem construção dos gráficos de cada setor fosse acrescida, inicialmente para gráficos selecionados, a análise crítica de cada indicador, com
planos de ação baseados na ferramenta 5W2H.
Algumas premissas foram adotadas para nortear as ações. São elas:
 A qualidade da informação é proporcional à qualidade da assistência.
 Na ausência do registro da informação é difícil fazer inferências sobre a Qualidade
 A utilização de indicadores assistenciais no monitoramento do desempenho dos sistemas de serviços de saúde cresceu sem correspondente preocupação com as
condições de produção dos dados e informações e também da sua análise.
MÉTODOS
A definição dos indicadores é feita a partir de cada gerência de unidade, tanto administrativa quanto assistencial e suas respectivas diretorias. O Colegiado de Diretoria
elege os indicadores principais para formar o Painel de Bordo, o rol de indicadores principais para análise de desempenho do hospital.
O Painel de Bordo da Instituição compõe-se de 50 indicadores.
Estes indicadores são divididos em oito grandes áreas:
 Administrativa
 Pessoas
 Faturamento/SUS
 Financeiro
 Assistência
 Sociedade
 Clientes
 Ensino e Pesquisa.
Para cada uma dessas áreas foram pensados quais os indicadores essenciais que deveriam ser observados mensalmente pelo Colegiado de Diretoria.
Obviamente, a assistência tem um número bem maior de indicadores, representando quase 50% de todos os indicadores hospitalares pertencentes ao Painel de Bordo.
Esse Painel de Bordo é alimentado pelas respectivas gerências com periodicidade mensal e disponibilizado em local específico na intranet do hospital e em expositores
na sala das Diretorias.
Uma equipe das áreas de Informação em Saúde e da Qualidade é responsável pela cobrança dos dados e acompanhamento da análise dos indicadores.
As alterações nos indicadores mais significativas são discutidas no Colegiado de Diretoria, para que providências sejam tomadas a fim de corrigir os problemas
detectados e manter as metas propostas. Após esse trabalho, é feito o comparativo com os dados disponibilizados por CEInfo através do Painel de Monitoramento, o que
possibilita analisar o posicionamento do Hospital X perante os demais hospitais municipais e criar estratégias macroambientais.
RESULTADOS
O posicionamento do Hospital X com relação aos demais hospitais municipais é exposto na Instituição em Painel de Gestão à Vista, na sala das Diretorias e também
num painel em local de grande circulação de funcionários e usuários.
Considerando dados de 2009, o Hospital X respondeu por:
 6004 partos ou 19,88% do total de partos dos Hospitais Municipais da Cidade de São Paulo.
 16,83% das cirurgias, incluindo partos, sendo o maior montante de cirurgias da rede pública municipal
 Terceiro que mais teve internações: 11,24%
 Taxa de ocupação 80,74% (média hospitais 75,73%)
 Índice de rotatividade 5,97/mês, superando meta de SMS de 5,7/mês (média 4,05/mês)
 Intervalo de substituição 1,01/dia (média 2,53/dia).
 Média permanência 4,14 dias, dentro da meta de SMS (< 4,5/dia).
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Figura 1 – Paiinel de Bordo - Hospital X
PAINEL DDE BORDO HOSPITAL X
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Figura
2 – Exemplo dee Utilização dos dadoos do Painel de Monittoramento – Número de Cirurgias

B
de maneira personalizada. Algguns indicadores
Durrante o ano de 20010, além dos indiicadores do Painel de Monitoramentto de SMS, foi criaado o Painel de Bordo
merecceram uma atençãoo especial, pois apreesentaram taxas ineesperadas. Um delees foi o de suspensãão de cirurgia que apresentou
a
um índiice bem acima do esperado.
e
Baseado nisso foi desiggnado que um levaantamento de todass essas suspensões ffosse realizado minnuciosamente.
A abertura desta “Caixxa de Pandora” prooporcionou o entendimento das distorrções que estavam acontecendo e assim foram tomadas aas atitudes necessáárias para corrigilas.
Outtro indicador que m
mereceu uma análise diferenciada foi o de porte cirúrgicco, onde foi notada prevalência de cirurgias de pequeno porte, que poderiaam ser resolvidas
com a criação de uma aala de Hospital-Diaa, não comprometendo os leitos de ennfermaria e não “coontaminando” a annálise das taxas de oocupação e outras pertencentes ao
Painell de Monitoramentoo.
Essee projeto já está em
m andamento, devendo brevemente seer implantado, com o credenciamentoo de leitos de Hospital Dia junto ao Miinistério da Saúde
CONCLUSÕES
O benchmarking
b
devee ser um processo contínuo.
c
Esta práticca aliada a novo m
modelo de análise crítica de indicadorees implantada em 22010 vem sendo am
mpliada, visando
avaliaação global dos prrocessos e resultaddos da Organizaçãão, objetivando iddentificação de prooblemas e a proposição de soluçõees. Além dos dadoos do Painel de
Monittoramento, utilizam
m-se os referenciaiss comparativos obtidos através da paarticipação no CQ
QH, de dados do Programa
P
Mãe Pauulistana, busca em bases de dados
oficiaiis como o SINASC e dados de literaturra.
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A parcela do mercado representada pelo Hospital X é de extrema relevância para a cidade de São Paulo, em especial para a região Norte da cidade e mais ainda para a
zona Noroeste, no que tange à Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia.

Figura 3 – Exemplo de Análise Crítica de Indicadores – Motivo de Suspensão de Cirurgias Hospital X
Hospital X
ANÁLISE CRÍTICA DE INDICADORES

CENTRO CIRÚRGICO
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Setor
Processo
Indicador Série histórica sobre "motivo" de cancelamento de cirurgias marcadas
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reduzir número de cirurgias suspensas
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Objetivo do controle Avaliar motivação da suspensão de cirurgias
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33,22%

Clínicos
140

Unidade
de medida

Análise Crítica
Observamos um aumento progressivo no número de
suspensões cirúrgicas, com um aumento significativo do
motivo particular, no qual constatamos a falta da
paciente ao procedimento como principal razão.
Estatisticamente as suspensões por motivo
administrativo encontram-se estacionadas em torno de
20 a 25%.
Quanto ao motivo clínico, notamos uma diminuição no
percentual de suspensões de 2005 à 2007, com um
aumento em 2008, alcançando 50% das suspensões,
mas com a perspectiva de regressão aos valores
observados no período anterior a 2008.

2008

2009

Referenciais Comparativos
A falta das paciente ao procedimento deve ser reduzida,
dando mais atenção às orientações pré-operatórias/préinternação.

2010

PCSP/SMS/Hospital X –Gerência Centro Cirúrgico____________ / Assist. Técnica de Informação em Saúde

What ? O que?

PLANO DE AÇÃO - 5W2H
Who? Quem?
Where? Onde?

Redução do Absenteismo das paciente ao procedimento

Equipe Médica

When? Quando?

Ambulatório

Enfermagem

Elaborado por
Nom e: XXXXXXXX
Função: XXXXXXXXX

Data
01/05/2010

Aprovado por
Nom e: XXXXXXXXXX
Função: XXXXXXXXXX

Contínuo

Why? Porque?
Redução da taxa de
suspensão por este
motivo para
otimização do s erviço

Data

How? Como?
Preparo da equipe
responsável pelas
orientações préoperatórias.

Assinatura

01/05/2010
A ss. Qualidade - 26.11.2009

A utilização do Painel de Bordo, recomendada pelo CQH, após sua implantação e monitoramento, revelou-se uma ferramenta de extrema utilidade na Gestão
Estratégica.
A partir dessa experiência, algumas recomendações tem sido difundidas no hospital e incluídas no Planejamento Estratégico da Organização:
 Ampliar a comparação de indicadores a fim de encontrar novas oportunidades de melhoria com o uso do Benchmarking.
 Monitorar e analisar o grau de competitividade do Hospital X no mercado.
 Identificar diferenciais favoráveis e desfavoráveis.
 Possibilitar o estabelecimento de metas.
 Manter o cuidadoso olhar para os indicadores escolhidos na participação do Painel de Bordo.
 Proceder a análises periódicas a fim de detectar se estes indicadores estão respondendo as perguntas que os gestores necessitam para seu planejamento estratégico.
 Caso haja necessidade de outras informações, a direção juntamente com as gerências deve propor novos indicadores para serem monitorados.
 Os principais indicadores a serem monitorados devem ter real aplicabilidade. É importante manter um painel não muito extenso e adaptável.
 Sempre que houver dificuldade de análise em um item considerado importante, realizar uma “força-tarefa” para decifrá-lo corretamente.
 Tomar as atitudes cabíveis para a correção das distorções detectadas.
 Manter a informação democratizada e o comprometimento da equipe gerencial e de diretoria.

Qualidade e Segurança

P_91_2011 - Mapeamento de curvas de isoexposição, em área que usam equipamentos
radiológicos móveis convencionais, como base para elaboração de estratégias de proteção
radiológica
Alexandre Bacelar, José Rodrigo Mendes Andrade, Andréia Caroline Fischer da Silveira Fischer, Gabriela Hoff, André Crivella Accurso

Resumo: Este trabalho tem como objetivo definir uma estratégia para utilizar dados de exposição como base para desenvolver procedimentos de proteção radiológica, aplicada à realidade do
serviço que utiliza equipamentos móveis de radiação X. Geramos informações experimentais para a zona segura definida pela legislação nacional. Os resultados mostram que no raio de 30 cm
do feixe central de radiação os dados apresentaram-se acima da dose ambiente limite para a definição de Área Livre; e a 2,1 m todos os dados apresentaram-se 10% abaixo desse limite. Os
resultados corroboram com a legislação quanto à segurança da distância de 2 m determinada.
Palavras-chave: isoexposição, proteção radiológica, radiação ionizante

INTRODUÇÃO:
Os princípios de radioproteção, aplicados a radiologia diagnóstica, segundo a regulamentação nacional [1] e recomendações internacionais [2,3], são: Justificação,
Otimização da dose, Limitação de dose e Prevenção de acidentes. Todos esses estão embasados no conceito de que a dose absorvida por pacientes, durante um exame de
radiodiagnóstico, deva ser tão baixa quanto possível para a realização de imagens com qualidade diagnóstica. Esse é conhecido como princípio ALARA, em inglês “as low
as reasonable achievable” [4].
Pensando na população de trabalhadores ou nos pacientes internados em áreas como UTI, Emergência, Sala de Recuperação, Unidade de Internação, etc. onde são
utilizados equipamentos geradores de raios X móveis para a realização de exames diagnósticos, a questão a ser levantada seria: Como podemos utilizar a informação
gerada pela exposição para planejar estratégias de proteção radiológica em áreas onde equipamentos móveis de raios X são utilizados para procedimentos diagnósticos?
Assim sendo, o objetivo desse trabalho é definir uma estratégia de utilizar dados de exposição na entrada da pele e de isoexposição como base para desenvolver
procedimentos de proteção radiológica, aplicados à realidade do serviço que utiliza equipamentos móveis geradores de radiação X para uso diagnóstico.
JUSTIFICATIVA:
Existem diferentes modelos atualmente aceitos para calcular a dose de radiação direta provinda de um exame na radiologia diagnóstica [5]. Estes modelos fornecem
resultados que podem ser relacionados diretamente com o aumento do risco de desenvolvimento de efeitos biológicos, como câncer [6] entre outros. Entretanto, quando
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se falaa de radiação espaalhada, esses modeelos não se aplicam
m [6,7]. Atualmentee não existe um coonsenso na metodoologia a ser utilizadda para calcular ouu estimar o risco
adicioonal causado por raadiação espalhada proveniente de atiividades profissionaais ou para pacienttes próximos a fontes de radiação X ppara uso diagnosticco. Este trabalho
busca informações expeerimentais para a zona
z de segurança definida pela legisslação nacional [1,8] e uma forma de estimar o aumennto de risco baseaddo em dados de
curvass experimentais de isoexposição.
MÉTTODOS:
Com
m a finalidade de aavaliar o mapa de distribuição da exxposição gerada peela radiação espalhhada ao redor do leeito hospitalar duraante um procedimento radiológico
realizaado por um equipaamento móvel, foram selecionados três equipamentos dee raios X móveis: um
m Shimadzu modelo MUX 10, e dois Siemens modelos 1809990X055I e
18131190G0371, respectivamente.
Taiss equipamentos forram inicialmente avaliados
a
quanto as suas característiccas de exatidão e de
d repetibilidade da
d Taxa de KERMAA no ar e da tensãoo aceleradora, a
exatiddão e a linearidade do tempo de exposição, a colimação e o alinham
mento do feixe cenntral de radiação, assim como testees de radiação de fuga. Todos os
equipaamentos avaliados apresentaram boas condições de usoo, estando de acorddo com as exigênccias mínimas brasileeiras. A exceção fooi o equipamento Siemens
S
(modelo
18099990X055I) que aprresentou problemaas no alinhamento e na colimação ddo feixe de radiaçção. Os resultados dos testes realizaados foram encaminhados para os
responnsáveis pelas instituuições e as devidas providências foram
m tomadas antes quue continuássemos com a coleta de daados.

Figuraa 1: Esquema da malha de coleta (no esqueema somente um dos quatro quadrantes eststá marcado, mas as medidas
m
foram realizadas nos quatro quadrrantes); As medidas fooram realizadas na
alturaa referente ao centro do
d simulador. A marccação em vermelho reefere-se ao centro da coleta e as demais marcações aos outros ppontos coletados.

A estratégia
e
de coleta de dados foi definnida a partir da utilização de um maaterial espalhador não
n antropomórficoo, isto é, um simul ador de acrílico naas dimensões de
(30 x 30
3 x 20) cm³, para simular o tórax, que
q contém uma barra
b
de alumínio dde (2 x 1,5 x 30) cm³, para simular a coluna. Este foi ccolocado sobre um
ma mesa de inox
(utilizaada como suporte) e disposto em umaa sala de exames vazia.
v
Isso possibilittou a realização daas medidas de expoosição na malha deefinida e o mapeam
mento da área de
interessse.
A área
á de interesse foi definida com basse num ponto central, onde foi dispossto o centro do sim
mulador. A partir deeste ponto, foram rrealizadas medidass da exposição a
cada 0,3
0 m, formando um
ma malha no planoo medial do simuladdor que se estende 2,1 m para todos os
o lados do plano, conforme
c
Figura 1.
O KERMA
K
na entrada da pele foi medido sobre o simuladoor no centro de su a área superficial com
c câmara de ionnização para feixe primário. Este KERRMA considera o
retroreespalhamento do siimulador. As demais exposições coletadas não consideraam a contribuição do
d retroespalhamennto em suas medidaas.
A exposição
e
foi menssurada utilizando câmaras
c
de ionizaçção para feixe de rradiação secundário devidamente calibradas. Foram utiilizados eletrômetroos e câmaras de
ionizaação da marca Radccal (modelo 180CCC) na coleta com o equipamento Shim
madzu, e da marca Victoreen
V
(modelo 660-5) com os equuipamentos da Siem
mens.
As características
c
das ttécnicas radiográficcas selecionadas foram dependentes ddas limitações de caada equipamento. Estas
E estão descritas
as na Tabela 1.
Tabela 1: Técnicas
T
radiológicass utilizadas na coleta de
d dados de exposiçãão
Característicca
kV
mAs

Sieemens
96
40

Shimadzu
100
63

d
nas técnnicas utilizadas deccorrem das limitaçõões dos equipamenntos utilizados na cooleta de dados, desssa forma, o kVp e mAs utilizados tiveram que variar.
As diferenças
Para minimizar
m
as variaçções causadas pelass diferenças no mAs das coletas os daddos foram normalizzados para exposiçãão/mAs.
Com
m os dados normallizados foi possívell investigar a média de carga transpoortada por procedim
mento radiológico e o número médioo de exames por mês em diferentes
hospittais da cidade de Porto Alegre. A Tabela
T
2 mostra a média de mAs/eexame e o númeroo de exames por mês de procedimeentos radiodiagnóssticos utilizando
equipaamentos móveis em
m UTI adulta e UTI pediátrica.
Tabelaa 2: Média dos valorees de carga transportada pelo tubo de raioss X e o número de proocedimentos das áreas de hospitalização addulta e pediátrica.
Técnica radiográfica
Adulta
Pediátrica

Méédia
mA
As/exame
3.555
3.116

Número de procedimentos/mês
44.5
20.1

Form
mam gerados mapaas (Figura 2) a partir das exposições coletadas.
c
Estes foraam normalizados para
p fornecer um faator de forma para aas isolinhas e para a exposição por
mAs. Isto foi realizado diividindo todas as medidas
m
da coleta de dados pelo mAs dda coleta.
Com
mo todos os testes dde controle de qualidade dos equipam
mentos apresentaram
m-se dentro dos lim
mites normativos naacionais, dentre elees o teste da lineariddade de resposta
de KERMA com o mAs, ffoi possível estimarr o KERMA na entraada da pele devido à radiação X espalhada por exame multiplicando
m
o valoor da tabela de daddos pelo valor de
d exame no local. Isso só pode serr realizado para exxames que apresenntem um kVp semelhante ao da coleeta da exposição ((Tabela 1). Foram considerados os
mAs do
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parâmetros KERRMA médio por mAs
m (KERMA/mAss),) o mAs médio ppor procedimento (mAs/procedimentto), o número de procedimentos poor unidade de tem
mpo (nº
procedimento/t/tempo) e o tempo de
d interesse do estudo (tempo). A relaçção é evidenciada pela
p Equação 1.

RESULTADO
OS:
Os gráficos aapresentados na Figgura 2 mostram as curvas de isoexpossição geradas com base nas coletas reealizadas em cada eequipamento. As linhas internas apreesentam
os maiores valoores de exposição e as externas os menores
m
valores. O
Observa-se uma tendência comum das linhas em circunndar a área de feixe primário. Além disso,
d
o
formato das currvas é semelhante nos
n gráficos da Figuura 2 (a) e (b), relattivamente retangulaares. A exceção é o gráfico da Figura 2 (c) que apresentaa uma distorção quue torna
o formato trianggular.
Considerandoo a linha externa das curvas geradas, constata-se que toddos os equipamenttos apresentam taxaas de exposição po r mAs seguras, eviddenciando que o lim
mite de
2 m (para deteerminadas áreas) esspecificado na legislação nacional [11,8] para técnicos radiologistas e leitos é satisfatória. PPortanto, a área foorma do limite de 2 m de
distância será nnominada doravantee de área de seguraança.
Porém, existeem outras áreas em
m que estes equipam
mentos são utilizaddos nas quais a disstância entre o eixoo central do feixe dde radiação e o inddivíduo de interessee não é
determinada peela legislação, a exeemplo cita-se: a pediatria e a UTI neoonatal. A Tabela 3 mostra
m
as especificaações de distância eentre leitos definidaa pela normativa nacional
[8].
Tabela 3: Disstâncias entre leitos definidas pela RDC 500[8].
Área

Distâância entre leitos (m)

Recuperação pós-aanestesia

0,8

Coletiva de tratameento
Neonatal

2,0
Sem especificações

Nessas áreas não existe a exigência legal de manteer 2 m de distânciaa entre as camas doos pacientes ou incuubadoras pediátricaas. Assim sendo, oss resultados deste trrabalho
apontam que, nnesses casos, é importante que os proffissionais atuantes nnessas áreas, bem como
c
os pacientes, mantenham-se a, nno mínimo, 2 m dee distância do feixe central
de radiação X. Dessa forma, reccomenda-se que ass macas ou incubaadoras posicionadaas a menos de 2 m sejam movidas para a área de segurança no momeento da
irradiação.
mostra a média dos dados reais coletados nos três equipaamentos. Estes dadoos podem ser utilizados para definir o risco associado à irradiação adicionaal, bem
A Tabela 4 m
como, para verificar o a possível exposição
e
na entradda da pela adicionaal causada pela raddiação espalhada.
Tabela 4: Media aritméética dos valores de KERMA
K
na entrada daa pele em diferentes pontos,
p
em mGy/mAs, de todos os equipam
mentos investigados neesse trabalho.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

0 .000028
0 .000033
0 .000037
0 .000040
0 .000046
0 .000048
0 .000052
0 .000062
0 .000060
0 .000030
0 .000052
0 .000048
0 .000042
0 .000038
0 .000034

0.000033
0.000038
0.000044
0.000050
0.000056
0.000061
0.000066
0.000080
0.000079
0.000070
0.000066
0.000056
0.000049
0.000046
0.000037

0.000
0037
0.000
0043
0.000
0053
0.000
0063
0.000
0073
0.000
0083
0.000
0089
0.000
0108
0.000
0107
0.000
0103
0.000
0090
0.000
0070
0.000
0059
0.000
0055
0.000
0041

0.000041
0.000050
0.000062
0.000079
0.000098
0.000117
0.000130
0.000167
0.000162
0.000143
0.000120
0.000097
0.000077
0.000068
0.000051

0.000045
0.000058
0.000076
0.000100
0.000137
0.000183
0.000227
0.000306
0.000288
0.000226
0.000175
0.000125
0.000092
0.000076
0.000057

0.000044
0.000061
0.000087
0.000128
0.000195
0.000298
0.000501
0.000798
0.000628
0.000388
0.000240
0.000155
0.000108
0.000085
0.000063

0.000027
0.000136
0.000068
0.000106
0.000201
0.000559
NA
NA
0.002410
0.000584
0.000290
0.000174
0.000117
0.000088
0.000068

0.000022
0.000129
0.000171
NA
NA
0.000756
NA
NA
NA
0.000861
0.000343
0.000194
0.000121
0.000090
0.000066

0.000028
0.000126
0.000059
0.000095
0.000165
0.000510
NA
NA
NA
0.000557
0.000286
0.000168
0.000119
0.000082
0.000063

0.000043
3
0.000060
0
0.000083
3
0.000116
6
0.000178
8
0.000298
8
0.000533
3
0.000607
7
0.000562
2
0.000306
6
0.000193
3
0.000127
7
0.000089
9
0.000068
8
0.000059
9

0.000045
0.000059
0.000070
0.000094
0.000130
0.000167
0.000256
0.000261
0.000255
0.000222
0.000149
0.000106
0.000078
0.000062
0.000057

0.000040
0.000048
0.000060
0.000075
0.000100
0.000121
0.000148
0.000150
0.000145
0.000126
0.000106
0.000085
0.000067
0.000055
0.000053

0.0
000037
0.0
000041
0.0
000050
0.0
000060
0.0
000072
0.0
000083
0.0
000097
0.0
000110
0.0
000106
0.0
000094
0.0
000083
0.0
000070
0.0
000058
0.0
000050
0.0
000046

0.000032
0.000036
0.000042
0.000049
0.000058
0.000063
0.000070
0.000071
0.000067
0.000063
0.000058
0.000050
0.000043
0.000039
0.000036

o
0.000027
7
0.000031
1
0.000035
5
0.000038
8
0.000044
4
0.000047
7
0.000054
4
0.000055
5
0.000053
3
0.000050
0
0.000046
6
0.000040
0
0.000037
7
0.000033
3
0.000032
2

r
os locaais onde as medidaas não puderam seer realizadas por estar na área primáriia de irradiação ou estar sendo ocupaada por
As zonas quee apresentam NA representam
alguma parte doo equipamento móóvel gerador de radiiação X.
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A estimativa da exposição adicional causada pela radiação espalhada dentro da área de 2 m pode ser realizada segundo o modelo evidenciado na Equação 1 citada
anteriormente. Segue, como exemplo, na Tabela 5 a análise do caso de um trabalhador de uma área onde utilizam-se equipamentos móveis de raios X, que não mantémse a 2 m de distância do feixe central de radiação. Considerou-se que este trabalhador exerça sua atividade por 11 meses por ano. Cabe ressaltar que esta tabela foi gerada
através da aplicação da Equação 1 em cada um dos pontos da Tabela 4.
Tabela 5: Dados de dose absorvida em volume de ar, em mGy, gerados com base mapas de KERMA/mAs, considerando um trabalhador que atue na área pediátrica e esteja presente em todos
os exames realizados, tendo como fatores reais o mAs por exame de 3,16, número de exames por mês de 20,1 e 11 meses trabalhados em 1 ano (considerando que esse indivíduo tire férias).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

0.019534
0.023066
0.025905
0.028138
0.031923
0.033309
0.036170
0.043266
0.042156
0.020844
0.036461
0.033618
0.029345
0.026322
0.023564

0.023283
0.026284
0.030436
0.034739
0.039209
0.042421
0.045861
0.055614
0.055133
0.048660
0.045998
0.039394
0.034245
0.032065
0.025732

0.025629
0.030233
0.036826
0.044085
0.050793
0.057862
0.062188
0.075403
0.074743
0.071709
0.062805
0.048643
0.040897
0.038273
0.028910

0.028982
0.035000
0.043628
0.055515
0.068514
0.081757
0.090534
0.116488
0.113192
0.099910
0.083610
0.067726
0.053986
0.047181
0.035769

0.031129
0.040423
0.053024
0.070042
0.095668
0.128153
0.158532
0.213805
0.201029
0.157567
0.122343
0.087640
0.064274
0.053203
0.039984

0.030913
0.042538
0.061087
0.089328
0.136441
0.207903
0.350336
0.557582
0.438586
0.270857
0.167581
0.108454
0.075783
0.059173
0.043950

0.018889
0.095107
0.047161
0.073798
0.140609
0.390606
NA
NA
1.683809
0.408069
0.202458
0.121286
0.081396
0.061805
0.047201

0.015103
0.090217
0.119648
NA
NA
0.528526
NA
NA
NA
0.601416
0.239537
0.135684
0.084732
0.063191
0.046358

0.019742
0.087946
0.041309
0.066287
0.115107
0.356657
NA
NA
NA
0.389327
0.200030
0.117556
0.083014
0.057301
0.043736

0.030309
0.042130
0.058081
0.081326
0.124302
0.208221
0.372075
0.423826
0.392506
0.213760
0.134654
0.088821
0.062215
0.047203
0.041465

0.031126
0.041244
0.048607
0.065327
0.091012
0.117001
0.178648
0.182599
0.178282
0.155207
0.104343
0.074039
0.054799
0.043308
0.040084

0.027767
0.033412
0.041727
0.052543
0.069946
0.084542
0.103190
0.104587
0.101565
0.087996
0.074039
0.059492
0.047157
0.038301
0.036723

0.025623
0.028868
0.035221
0.041846
0.050595
0.058270
0.067484
0.076629
0.074351
0.065364
0.057735
0.049203
0.040444
0.034804
0.032085

0.022240
0.025355
0.029385
0.034326
0.040398
0.043836
0.048637
0.049269
0.046737
0.044077
0.040206
0.034620
0.030072
0.027430
0.024861

o
0.018823
0.021409
0.024440
0.026894
0.030908
0.032506
0.037530
0.038119
0.037198
0.034685
0.031933
0.027909
0.025652
0.023132
0.022085

As zonas que apresentam NA representam os locais onde as medidas não puderam ser realizadas por estar na área primária de irradiação ou estar sendo ocupada por
alguma parte do equipamento móvel gerador de radiação X.
Tabela 6: Dados de dose absorvida em volume de ar, em mGy, gerados com base mapas de KERMA/mAs, considerando um trabalhador que atue na área pediátrica e esteja presente em todos
os exames realizados, tendo como fatores reais o mAs por exame de 3,55, número de exames por mês de 40,5 e 11 meses trabalhados em 1 ano (considerando que esse indivíduo tire férias).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

0.048585
0.057370
0.064429
0.069985
0.079397
0.082845
0.089962
0.107610
0.104850
0.051842
0.090684
0.083613
0.072987
0.065468
0.058607

0.057908
0.065372
0.075699
0.086401
0.097519
0.105509
0.114065
0.138322
0.137126
0.121025
0.114405
0.097979
0.085174
0.079751
0.063999

0.063744
0.075193
0.091591
0.109647
0.126330
0.143912
0.154671
0.187541
0.185897
0.178351
0.156207
0.120983
0.101717
0.095191
0.071904

0.072083
0.087052
0.108509
0.138076
0.170405
0.203344
0.225173
0.289724
0.281528
0.248492
0.207952
0.168447
0.134271
0.117347
0.088964

0.077423
0.100540
0.131879
0.174207
0.237942
0.318739
0.394296
0.531769
0.499994
0.391896
0.304288
0.217976
0.159859
0.132325
0.099448

0.076885
0.105799
0.151934
0.222174
0.339353
0.517090
0.871345
1.386801
1.090836
0.673667
0.416801
0.269743
0.188486
0.147173
0.109311

0.046981
0.236548
0.117296
0.183547
0.349717
0.971503
NA
NA
4.187917
1.014937
0.503547
0.301658
0.202445
0.153720
0.117398

0.037565
0.224384
0.297585
NA
NA
1.314534
NA
NA
NA
1.495823
0.595768
0.337468
0.210743
0.157168
0.115301

0.049102
0.218736
0.102743
0.164867
0.286290
0.887065
NA
NA
NA
0.968322
0.497509
0.292381
0.206470
0.142516
0.108778

0.075384
0.104785
0.144456
0.202270
0.309161
0.517881
0.925414
1.054128
0.976229
0.531657
0.334907
0.220912
0.154740
0.117402
0.103130

0.077416
0.102581
0.120894
0.162480
0.226362
0.291000
0.444327
0.454155
0.443416
0.386025
0.259519
0.184148
0.136294
0.107714
0.099695

0.069061
0.083100
0.103783
0.130683
0.173968
0.210269
0.256650
0.260125
0.252609
0.218861
0.184148
0.147966
0.117287
0.095260
0.091337

0.063728
0.071798
0.087601
0.104077
0.125838
0.144928
0.167844
0.190589
0.184923
0.162572
0.143597
0.122376
0.100590
0.086564
0.079801

0.055315
0.063061
0.073086
0.085374
0.100475
0.109028
0.120970
0.122539
0.116244
0.109626
0.100000
0.086105
0.074793
0.068222
0.061834

o
0.046815
0.053247
0.060786
0.066891
0.076874
0.080848
0.093343
0.094809
0.092518
0.086268
0.079423
0.069415
0.063802
0.057533
0.054928

As zonas que apresentam NA representam os locais onde as medidas não puderam ser realizadas por estar na área primária de irradiação ou estar sendo ocupada por
alguma parte do equipamento móvel gerador de radiação X.
Com base na definição de Área Livre da portaria 453 essa é uma área isenta de controle especial de proteção radiológica, onde os níveis equivalente de dose ambiente
devem ser inferiores a 0,5 mSv/ano. Observando-se os dados da Tabela 5, que considera um trabalhador presente em todos os exames realizados em equipamentos móveis
na área pediátrica, somente 4 pontos (em vermelho) estão acima da recomendação para área livre, que estão localizados dentro do raio de 30 cm do feixe de radiação, ou
seja, alguém que esteja encostado na cama do paciente irradiado. Os pontos em Laranja representam pontos com dados limítrofes, ou seja, que poderia estar na área
limite da definição de área livre, dada as variações nos dados experimentais. Tá pata a tabela 6, que considera a média dos dados reais de uma área adulta, A área cima da
especificação de Área Livre normativa aumentou de 30 para 60 cm de distância entre o feixe central de irradiação e o ponto de observação da medida. Mas para os pontos
localizados a 2,1 m todas as medidas estão abaixo do recomendado como valor máximo para dose ambiente em Área Livre, ficando todos os pontos com valores inferiores
a 25% desse limite.
Considerando questões de segurança e proteção radiológicas comuns a áreas onde exames são realizados com equipamentos móveis em hospitais e clínicas, sugere-se
observar outra informação importante na definição de área livre, sendo ela, “área isenta de controle especial de proteção radiológica”. Assim sendo, com base nos dados
experimentais desse trabalho mostra-se que é segura a área acima de 2 m de distância do eixo central do feixe primário, não sendo necessário o uso de dosímetros ou
quaisquer outros tipos de monitores ou de blindagens, visto que esta área é classificada como Área Livre. Na verdade, para indivíduos que fiquem a 2 m do centro de
irradiação (valores em azul na Tabela 5), os dados evidenciam valores sempre inferiores a 10% do estipulado como valor máximo limite de dose ambiente para a definição
de área livre. Assim, pode-se afirmar ser seguro transitar na área acima de 2 m, sendo esta considerada como área livre pela definição da Portaria 453[1].
Logo, quando for impossível a remoção ou transporte dos pacientes para esta área, pode-se, com base nas curvas, definir regiões seguras, posicionando o equipamento
móvel de forma que esses indivíduos que não possam ser removidos para a área de segurança fiquem fora da área descrita pelos dados em vermelho e amarelo da Tabela
5, minimizando a exposição.
Entretanto, observa-se que esta tabela representa a média dos dados de exposição por mAs coletados em diferentes equipamentos e que cada um desses equipamentos
possui suas particularidades. Assim sendo, sugere-se que os dados da malha de exposição por mAs seja coletado para cada equipamento móvel de seu hospital, se
possível. Caso contrário, esta tabela nos dá uma boa aproximação das curvas para equipamentos em geral.
Assim, pode-se personalizar os dados obtidos em um hospital ou clínica e definir um risco associado a essa exposição na entrada da pele. Para transformar esta
exposição em dose em um órgão ou tecido e/ou em dose de corpo inteiro é necessário que se usem coeficientes de conversão da exposição em dose. Estes fatores de
conversão de KERMA ou exposição em dose efetiva são bem definidos para radiação primária, mas ainda não foram calculados para exposições provenientes de radiação
secundária. Sugere-se a determinação destes fatores de conversão para que se complete a análise.
CONCLUSÕES:
Constatou-se neste trabalho, através de dados experimentais, que a distância de 2 m do feixe central da área de irradiação é segura, tanto para pacientes internados em
áreas que utilizam equipamentos móveis de raios X para exames diagnósticos quanto para trabalhadores das mesmas. Isto considerando até mesmo um caso extremo, de
análise conservativa, de um trabalhador que esteja presente durante todas as irradiações geradas pelos procedimentos radiológicos.
Na situação de simulação de exame de tórax estudada neste trabalho, somente o raio dado pela distância de 30 cm apresentou valores acima da dose ambiente definida
como limite para a definição de Área Livre. Os pontos coletados a 2,1 m do centro do feixe primário mostraram valores sempre 10% inferiores ao limite máximo
estabelecido para determinar Área Livre [1].
Para que seja possível uma avaliação mais aprofundada dos riscos associados é fundamental que sejam determinadas as doses efetivas dos órgãos ou tecidos e a dose
efetiva de corpo inteiro para os pacientes e trabalhares. Para tanto, faz-se necessária a determinação de fatores de conversão de KERMA em dose efetiva, considerando
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radiação espalhada, para os casos mais comuns. Isso completaria o grupo de informações relevantes para avaliação do risco de radiação e segurança quanto à proteção
radiológica, possibilitando uma avaliação do risco associado a essa exposição adicional.
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Qualidade e Segurança

P_92_2011 - Farmácia Clinica em Assistência Domiciliar
Bruno Marcondes Louzada, Glaucia Antoniazzo Tejos

Resumo: As interações medicamentosas e eventos adversos em geral a medicamentos são sub-notificadas no ramo de assistência domiciliar, devido à falta de estudos e trabalhos nesta área,
além da dificuldade que o próprio ramo leva ao profissional farmacêutico, de estar distante do paciente. Este trabalho demonstra a implantação da assistência farmacêutica aos pacientes em
atendimento domiciliar, visando aumentar a notificação de eventos adversos, reduzir a incidência de interações medicamentosas, interações com alimentos, divulgação das vias de
administração dos fármacos, protocolo de medicamentos utilizados via sonda,com objetivo de aumentar a eficácia do plano terapêutico proposto.
Palavras-Chave: interações medicamentosas; atenção farmacêutica; medicamentos; reações adversas.

Introdução:
Eventos adversos podem ser classificados como “qualquer dano ou lesão causado ao paciente pela intervenção da equipe de saúde relacionada aos medicamentos”
segundo a OMS.
Segundo Mendes, W. et al. ; 2005, estes eventos causam mais mortes que a AIDS, câncer de mama e atropelamentos ou acidente de carros nos EUA, mesmo assim não
é considerado um risco sério e poucos trabalhos foram feitos sobre isso. A área de assistência domiciliar se assemelha com a hospitalar, diferenciando apenas na distância
do profissional com os pacientes e familiares, pois a acessibilidade ao paciente em assistência domiciliar é mais difícil que no ambiente hospitalar. Outro fator que difere
de hospitais é que os pacientes são crônicos e tomam diversas medicações, muitas vezes por toda a vida, podendo ser até dez medicamentos diferentes em um único dia.
Este fator aumenta a probabilidade de interações que podem comprometer a eficácia do tratamento. Em Assistência Domiciliar não há registro de trabalhos sobre este
tema, sendo este um trabalho pioneiro na área com o intuito de reduzir e alertar sobre este problema.
Justificativa:
Considerando que eventos adversos podem ocorrer devido a diversos fatores, como interações medicamentosas, nutricionais, eventos adversos relacionados à dosagem,
obstrução de sondas, flebite, farmacocinética e diluição/administração independente da assistência em saúde ocorrer no âmbito hospitalar ou domiciliar, sentimos a
necessidade de estruturar assistência farmacêutica na empresa.
Objetivo
Este trabalho tem por objetivo estruturar e implantar assistência farmacêutica em empresa de Assistência Domiciliar promovendo um maior controle das medicações
utilizadas nos pacientes em programa de Internação Domiciliar, divulgação das informações ao corpo assistencial, redução de interações medicamentosas, alérgicas e
eventos adversos em geral, além de erros de administração que podem levar a um agravamento do estado de saúde do paciente.
Métodos:
Anteriormente a este plano, os métodos de avaliação de prescrições eram muito limitados e não atingiam o nível operacional do corpo clinico, tomavam muito tempo
para serem desenvolvidas e continham poucas informações relevantes. Após análises, pesquisas e “benchmarketing” em hospitais de referência, o projeto de farmácia
clínica foi remodelado para analisar de forma mais completa o plano terapêutico do paciente, com a criação de indicadores que possam nos mostrar a eficácia das ações.
Sendo eles:





Farmacocinética: intervenções relacionadas com absorção, distribuição, metabolismo e excreção do fármaco
Interação medicamentosa: intervenções relacionadas a interações medicamentosas
Eventos adversos ao medicamento: intervenções relacionadas com a prevenção de efeitos adversos mais comuns à determinada medicação, como alteração da
dosagem, do horário e até a possível suspensão da medicação, caso esta gere muitos efeitos nocivos ao paciente.
Adaptação de forma farmacêutica para administração via sonda / alteração de via de administração

Uma das ações foi à criação de questionários para auxiliar no levantamento de dados importantes para garantia do tratamento adequado, um específico para a família e
auxiliares e outro para o médico assistencial, tendo início previsto para março de 2011, que serão aplicados em projeto piloto, antes de sua total implantação.
O questionário para a família e os auxiliares,foi desenvolvido com base nos padrões estabelecidos pelo CRF e estudos de Atenção Farmacêutica, onde constam itens
como o que se espera do tratamento, preocupações e grau de entendimento da farmacoterapia (caso a família ou o paciente não compreendam as dosagens e os motivos
de tomar específicas medicações) e comportamento do paciente em relação a farmacoterapia (caso paciente tenha dificuldade em tomar algum dos medicamentos). Serão
implantadas também, visitas do farmacêutico clínico nas residências de pacientes classificados como “critico”, ou seja, pacientes que fazem uso de diversos
medicamentos, e necessitam de orientações para melhoria da eficácia do plano terapêutico.
Um questionário médico também foi desenvolvido e é mais completo, tendo como pontos principais a farmacocinética, problemas com diluição e administração de
medicamentos, casos de paciente com utilização de sonda naso-enteral, pois diversas medicações possuem o risco de obstruir a sonda, eventos adversos mais comuns
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causados por medicamentos e interações medicamentosas. Este questionário será aplicado durante as reuniões técnicas com o corpo clínico uma vez ao mês, onde serão
expostas as interações medicamentosas e demais pontos críticos da prescrição médica, bem como sugestões de alterações para adequação das administrações.
Será implantada a busca ativa nos prontuários, a fim detectar reações sub notificadas e outros problemas que possam interferir no plano terapêutico do paciente.
Foi desenvolvido um manual farmacêutico para serem disponibilizados para o corpo clínico, para consultas rápidas que possam auxiliar na escolha da droga e na
prescrição de forma correta
 Descrição Técnica do Medicamento: contendo o nome do principio ativo do medicamento
 Indicação: informações sobre para qual enfermidade à medicação é indicada
 Dosagem: a dosagem padrão da empresa
 Posologia: Descrição para adultos e crianças
 Forma Farmacêutica: especificando se o medicamento é comprimido, cápsula, ampola, gotas, etc.
 Alertas: Relação de drogas que geram cuidados especiais na administração.
 Diluição / Estabilidade /Forma de Administração: contem informações sobre como a medicação deve ser administrada.
 Possíveis Interações Medicamentosas e Nutricionais: para que o médico fique ciente de que determinada medicação pode interagir com outra ou com um
alimento, gerando eventos adversos, redução da eficácia.
 Listagem de Medicamentos para Administração Via Sonda Naso-Enteral: Esta informação é enviada tanto no manual de Medicamentos quanto para as residências,
pontuando quais medicamentos podem ser macerados e quais devem ser substituídos por outras formas farmacêuticas, a fim de evitar obstrução da sonda.
Listagem de Eventos Adversos Gerais: Informações de todas as medicações e seus efeitos adversos mais comuns.
Resultados:
Desde a implantação do novo modelo de análise das prescrições médicas foram revisadas as prescrições de 150 pacientes classificados como “internação”. Destas 150
prescrições, 43 continham interações medicamentosas, ou seja, aproximadamente 30% dos pacientes desta modalidade apresentaram algum tipo de problema.
Um mês depois do início da apresentação das análises ao corpo clínico, 60% dos casos foram revistos e as alterações sugeridas pela farmácia clínica foram realizadas.
Os médicos que tiveram contanto com o novo processo aprovaram este projeto farmacêutico,pois reconheceram a importância deste conhecimento na sua rotina
clínica. A aceitação e adesão foi bastante satisfatória à medida que promoveram alterações espontâneas nas prescrições médicas, para que se adequassem aos alertas
gerados.
Conclusão
Os trabalhos sobre reações adversas a medicamentos e seus impactos são escassos e, se tratando de assistência domiciliar, muito mais restritos e difíceis de se encontrar.
Isto gera um risco altíssimo, pois pacientes que fazem uso deste tipo de programa são pacientes em sua maioria crônicos e debilitados, tornando-os mais propensos a
eventos adversos.
A implantação de farmácia clínica na assistência domiciliar é um desafio possível e importante de ser superado. Possibilita maior segurança assistencial ao paciente e
melhor qualidade no atendimento prestado
Referências
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P_93_2011 - Implantação de Remuneração por Desempenho do Corpo Clínico em Empresa de
Assistência Domiciliar
Ana Elisa Alvares Correa De Siqueira, Luciene Carvalho Mendes Giusti, Carlos Carelli, Kelly Cristina da Silva

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo demonstrar como a implantação de um programa de remuneração por desempenho pode agregar valor e impactar nos
resultados de uma empresa de assistência domiciliar. Com apoio da gerência médica, escritório da qualidade e alta administração, a empresa vem implantando desde
março de 2010 o sistema de remuneração por desempenho do corpo clinico, com o intuito de alcançar resultados assistenciais positivos, desenvolvimento e satisfação dos
seus profissionais. Pudemos perceber através dos resultados que o sistema de Remuneração por Desempenho pode impactar positivamente sobre os processos da empresa,
diminuindo custos e aumentando a satisfação dos profissionais.
Palavras chave: remuneração por desempenho, corpo clínico, indicadores.
INTRODUÇÃO
O capital humano é o grande diferencial de uma empresa e as organizações buscam cada vez mais mecanismos de atração e retenção de talentos, aprimorando sua
gestão de pessoas, tornando-as competitivas.
Segundo (CHIAVENATO-2003), a administração de recursos humanos está passando também por grandes mudanças e inovações. Sobretudo agora, no terceiro milênio,
com a crescente globalização dos negócios e a gradativa exposição à forte concorrência mundial, quando as palavras de ordem passaram a ser produtividade, qualidade e
competitividade. Nesse novo contexto, as pessoas deixam de ser o problema das organizações para ser a solução de seus problemas. As pessoas deixam de ser i desafio
tradicional para se tornar a vantagem competitividade das organizações que sabem lidar com elas. As pessoas deixam de ser o recurso organizacional mais importante
para se tornarem o parceiro principal do negócio.
Os métodos tradicionais baseados em cargos e funções estão perdendo espaço para sistemas mais modernos e condizentes com o dinamismo do mercado. Estes
sistemas baseiam-se em habilidades e competências e tem como foco as pessoas.
Para (SCARPI-2004) os mecanismos capazes de reconhecer os esforços e a participação dos colaboradores são a motivação e os incentivos, ambos com o objetivo de
evitar atitudes negativas.
O autor diz ainda que a motivação dos indivíduos orienta-se pelo desejo, pela necessidade de alcançar um objetivo ou vontade de realizar uma ação, ou seja, há um
motivo para a ação denominado motivação. A motivação depende da intensidade do motivo para realizar a ação, porém há duas características que diferenciam as
pessoas umas das outras: a vontade e a capacidade para fazer as coisas.
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Para (GEUS-2002 et al) no livro Estratégia e Planejamento, “O sucesso de uma empresa já não depende em primeiro lugar de sua capacidade de levantar capital. O
sucesso depende da capacidade de aprendizado conjunto das pessoas e da geração de novas idéias”.
O autor acrescenta que “algumas empresas acharão que o sucesso passa pela contratação de estrelas excessivamente bem remuneradas; outras resistirão a esta
tendência e buscarão o desempenho da equipe. As últimas têm mais chance de sucesso”.
Segundo (LEE-2010) muitos lideres de instituições de saúde sabem exatamente em que momento perceberam que seu mundo estava mudando; em geral, foi quando
alguem de fora da organização começou a medir seu desempenho. Embora poucas instituições aplaudam a mudança, ela arma o palco para uma nova geraçao de lideres.
Lideres tradicionais tentam ganhar tempo, recharçar mudanças e maximizar enquanto podem a receita sob o atual regime de pagamento. Já novos lideres se concentram
em resultados e usam a mensuração do desemepnho como ferramenta de motivação para organizar colegas e promover avanços.
Para (HALL-2010) na saúde, como em qualquer outro setor, é preciso incentivos financeiros para otimizar o desempenho das pessoas. Mas isso não basta. Se o incentivo
estiver ligado a metas demais ou a metas muito complexas por exemplo, ou se o parâmetro de desempenho for absurdamente elevado, o efeito se perde. No pior dos
casos, o médico simplesmente ignora as metas, pois o esforço para atingi-las é considerado maior que o ganho potencial.
Segundo (LEME; VESPA-2010) a implantação da avaliação e Gestão de Desempenho com foco em competências não pode ser vista como uma ferramenta ou como um
mero instrumento de medição e desempenho. Esta visão simplista e equivocada tem levado muitas empresas a se decepcionarem com os resultados, a engavetar o projeto
pouco tempo depois da sua implantação, a gerar descrédito e desconfiança internamente; e na quase totalidade das vezes a decepção foi fruto do descaso e da falta de
alinhamento do projeto com os maiores propósitos de presente e de futuro da organização.
Para (HIPÓLITO-2001), a prática remuneratória deve ser estruturada de tal forma que reforce valores, crenças e comportamentos alinhados com as atuais demandas da
organização e com seu direcionamento estratégico; que estimule a busca de aquisição e estruturação do conhecimento, bem como seu compartilhamento no contexto
empresarial; que sirva de elemento interveniente na capacidade da organização de atrair e reter talentos; e, ao demonstrar coerência, que sustente o comprometimento e
estimule ações que estejam de acordo com os objetivos da organização, mesmo sabendo que a prática salarial em si não funciona como elemento determinante desse
comprometimento – que ocorre em esferas mais elevadas, no âmbito das necessidades das pessoas na relação que mantêm com a organização – a ausência de coerência
nas ações remuneratórias podem levar ao efeito oposto, ao não-comprometimento.
OBJETIVOS
Os principais objetivos deste trabalho foram:
 Fidelizar o corpo clínico
 Manter uma assistência eficaz ao paciente
 Aperfeiçoar as rotinas administrativas
 Diminuir o turn over dos médicos na empresa
 Reforçar o alinhamento entre a estratégia da empresa e seus profissionais
JUSTIFICATIVA
A escolha deste trabalho consiste na importância do assunto, por ser este objeto de estudo e discussão entre os conhecedores do setor. Na área da saúde pouco se fala
sobre remuneração por desempenho e corpo clínico. Poucos estudos demonstram a relação entre esta modalidade e melhores resultados assistenciais. Apesar da enorme
quantidade de políticas que remuneram por “desempenho”, disseminadas em todos os setores de uma sociedade em desenvolvimento, notamos que o médico ainda vive à
margem desta realidade, sendo cobrado a motivar-se apenas pela crença que “cuidar” é seu maior desafio.
Reconhecemos que é de extrema importância o impacto destes programas na produtividade de uma empresa: estimulam profissionais, oferecem independência e
proporcionam aos mesmos o desenvolvimento de suas próprias estratégias para alcance metas e resultados. Desta maneira entendemos que o setor de saúde não pode
isolar-se e deve caminhar no sentido de desenvolver políticas que impulsionem as empresa e melhorem a qualidade da assistência à saúde no nosso país.
MÉTODO
Para definição dos critérios para o pagamento por desempenho levamos em consideração os seguintes aspectos:
Rotinas e processos que geram Impacto na assistência e segurança do paciente
 Rotinas e processos que geram retrabalho e aumento de custo.
 Rotinas e processos que geram insatisfação dos clientes
 Reclamações de diferentes setores
 Participação em todos os eventos do Corpo Clínico;
 Percentual de acionamentos de Atendimento Pré Hospitalar
 Número de pacientes reinternados, estratificando os diferentes modelos de atendimento
A cada critério cumprido pelo médico, adicionava-se um valor dentro da remuneração mensal.
Os profissionais médicos foram identificados com uma legenda, com o objetivo de manter a privacidade dos resultados individuais, e mensalmente os resultados foram
divulgados na forma de gráficos para todos os envolvidos e discutidos em reuniões do corpo clínico
RESULTADOS
Gráfico 1: Número médio de acionamentos do pronto atendimento médico por paciente
Número médio de acionamentos do pronto atendimento
médico por paciente
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Houve uma redução no número médio de chamados no pronto atendimento médico. Deve-se isto a maior fidelização dos pacientes aos médicos visitadores, reforçando
o elo básico da medicina: a relação médico paciente.
Gráfico 2: Custos com exames
Custos com exames
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Dentre alguns indicadores de custo, nota-se a redução nas taxas de coleta para realização de exames. A redução acontece sem prejuízo à condução dos casos e
condutas refletindo a conscientização da importância dos mesmos e o reforço na relação médico paciente.
Gráfico 3: Percentual de pedidos de exames entregue sem justificativa
Percentual de pedidos de exames médicos entregues sem
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Percebe-se uma diminuição no numero de solicitações de exames sem justificativas, facilitando o processo de agendamento e reforçando o modelo de Gerenciamento
de Risco (um dos pilares da empresa), onde a clínica baseada em evidências é primordial.
Gráfico 4: Numero médio de atendimento pré Hospitalar por paciente
Numero médio de atendimento pré Hospitalar por paciente
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%

no
v/
09
de
z/
09
ja
n/
10
fe
v/
10
m
ar
/1
0
ab
r/1
0
m
ai
/1
0
ju
n/
10
ju
l/ 1
0
ag
o/
10
se
t/1
0
ou
t/1
0
no
v/
10

0,00%

A fidelização do profissional médico com paciente e cuidadores abre um canal direto para discussão das necessidades clinicas e detecção de possíveis intercorrências,
possibilitando uma intervenção médica precoce e redução dos acionamentos de urgência e emergência médica.
Os médicos trabalham motivados e re escrevem a história da medicina, onde a preservação da relação médico paciente é primordial para alcance de resultados
assistenciais. Como indicador que norteia este processo, conceituamos a redução de reinternações, como uma melhora na assistência domiciliar.
CONCLUSÃO
O pagamento por “performance” implantado junto ao corpo clínico melhorou toda a cadeia que reflete a relação médico-paciente-cuidador, resultado este, observado
através da melhora de resultados assistências: redução de reinternações e altas precoces. Também observamos melhora na eficiência operacional da empresa que depende
essencialmente de pedidos e rotinas médicas para o andamento de outros processos. Exemplos: marcação de exames, dispensação de medicamentos, alteração de
programações, definição de escalas de logística, consumo padrão de medicamentos, seguimento de protocolos de risco, qualidade na prescrição médica, qualidade na
descrição da evolução dos pacientes, etc.
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Em relação aos médicos observamos que o retorno a ponto de partida, o gatilho que os motiva a cuidar de pessoas, passa a ser novamente validado. Quando se sentem
valorados por aquilo que mais prezam: atender, cuidar, planejar a assistência, automaticamente reduzimos o turn-over, fidelizamos o médico e apresentamos resultados de
excelência. Este novo olhar para o corpo clínico traz um incremento no valor agregado dos serviços prestados pela empresa, mantendo qualidade dos nossos serviços e
gerando um espaço de diferenciação.

Gráfico 5: Variação percentual das reinternações em assistência domiciliar
Variação percentual das reinternações em assistência
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P_94_2011 - A importância da Santa Casa de Suzano na redução da mortalidade infantil municipal
Marco Antonio Grandini Izzo, Maria do Carmo Rodrigues dos Santos Camis

Resumo: A presente análise, realizada com o objetivo de comparar as ações ofertadas pela Santa Casa de Misericórdia de Suzano, antes e após a intervenção, utilizando como parâmetro a
portaria nº 1067 de 4 de julho de 2005 do Ministério da Saúde, que instituiu a política nacional de atenção obstétrica e neonatal, teve como resultado um percentual de cumprimento de
diretrizes e critérios de implantação de ações e procedimentos bem mais elevado no período pós intervenção, podendo se concluir que as ações implantadas resultaram na melhora dos
indicadores de mortalidade infantil hospitalares, efeito desejado no planejamento estratégico realizado.
Palavras-chave: mortalidade infantil; atenção obstétrica e neonatal;

INTRODUÇÃO
A Saúde da Mulher e da Criança tem sido objeto de atenção especial do Sistema Único de Saúde (SUS), que com diretrizes claras de implantação de serviços da
atenção ao pré-natal, parto, puerpério e ao recém-nascido (RN), apresentaram avanço significativo nas últimas décadas. A linha de cuidado integral foi enfatizada nesta
área programática, inclusive com orientação e incentivo para que se intensificasse a integração dos serviços de baixa e média complexidade.
Sem que se desvalorize a importância dos determinantes sociais na composição das taxas de mortalidade infantil e materna em todo o País, o aspecto cultural dos
modelos de atenção influencia diretamente nos resultados desta atenção, sendo fundamental observar que os resultados desses importantes indicadores estão vinculados à
forma de como se organiza regionalmente a assistência materno-infantil, especialmente no que diz respeito a média complexidade.
Em 2009, na comparação dos indicadores de mortalidade infantil nos municípios do Alto Tietê com os do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, observa-se que
apresentam uma diferença significativa no desempenho, refletindo a qualidade regional da assistência materno-infantil. Com exceção de Guarulhos, as cidades médias do
Alto Tietê mantêm uma taxa de mortalidade em torno de 16/ mil nascidos vivos (NV), bem acima da taxa do Estado de São Paulo, que é de 12,5/mil NV e da Grande São
Paulo, que apresenta taxa de 12,3/mil NV.
Verifica-se também, que a principal causa de mortalidade infantil nesta faixa etária está relacionada a afecções do período perinatal, dado importante para melhor
interpretação dos indicadores, representando no Alto Tietê praticamente 60% dos óbitos. Isto reflete a qualidade de atenção durante o último mês de gravidez e da
atenção ao parto e ao recém-nascido.
A portaria ministerial número 1.067 de 4 de julho de 2005, que institui a política nacional de atenção obstétrica e neonatal, estimula o aprimoramento do sistema de
atenção orientando as medidas a serem adotadas para organizá-la e qualificá-la.
OBJETIVO
Este trabalho se propõe a realizar uma análise comparativa das ações ofertadas pela Santa Casa de Suzano, antes e após a intervenção, utilizando como parâmetro a
portaria nº 1067 de 4 de julho de 2005 do Ministério da Saúde, que instituiu a política nacional de atenção obstétrica e neonatal.
JUSTIFICATIVA
Suzano é uma cidade de médio porte, localizada na Grande São Paulo, pertencente à região do Alto Tietê que engloba 11 municípios. Possui aproximadamente 300
mil habitantes e apresenta uma rede de serviços de saúde na atenção básica representada por 18 Unidades Básicas de Saúde, sendo 20% delas Unidades de Saúde da
Família, um Ambulatório de Especialidades, dois Centros de Atenção Psicossocial, um SAE-CTA, entre outros serviços, e na média complexidade possui um hospital
filantrópico, a Santa Casa de Misericórdia da cidade, como única unidade hospitalar pública do município.
A Santa Casa de Suzano é um hospital com 119 leitos, predominantemente leitos obstétricos, 35% do total, atendendo também pacientes em média complexidade nas
áreas de clínica médica e clínica cirúrgica, sendo que o atendimento de pediatria se restringe ao berçário.
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Até 2007 realizava apenas partos de baixo risco, obrigando o encaminhamento da maior parcela dos RN de risco para a referência regional. Durante os anos de 2008 e
2009, o hospital apresentou altas taxas de mortalidade infantil neonatal: 11,6/mil NV em 2008 e 16,3/mil NV em 2009, que colaborou para a elevação das taxas de
mortalidade infantil do município, que ficaram em 17,6/mil NV e 17,1/mil NV respectivamente.
Como a maioria dos hospitais filantrópicos, a Santa Casa de Suzano também apresentava problemas na sua organização. A dificuldade no desenvolvimento de uma
assistência de qualidade refletiu na piora dos indicadores hospitalares de mortalidade infantil nos últimos anos, tendo então sido decretada, em agosto de 2009, uma
intervenção pelo Poder Público Municipal, por recomendação do Ministério Público.
METODOLOGIA
Na análise inicial foram comparados os princípios e diretrizes I, III, IV, VI e VIII do Artigo 2º da portaria, que dizem respeito ao atendimento hospitalar, cujos resultados
estão apresentados na tabela abaixo (Tabela 1):
Tabela 1
Princípios / Diretrizes
I - Toda gestante tem direito ao acesso
a atendimento digno e de qualidade no
decorrer da gestação, parto e
puerpério;

Anterior intervenção
Todo processo de trabalho de parto era
acompanhado apenas por Enfermeira obstetra
Apenas um médico no plantão para realização de
cesáreas, urgência/emergência obstétricas e
intervenção em abortamentos

Posterior intervenção
Manutenção de uma equipe mínima de dois médicos
obstetras/dia, para atendimento à urgência/emergência
obstétrica, realização de cesáreas, intervenção em
abortamentos e acompanhamento do processo de trabalho de
parto.
Contratação de número mínimo de enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, respeitando os parâmetros desta
mesma portaria.
Implantação do Programa Aconchego: parceria com a
Secretaria de Saúde, onde as gestantes da rede básica, no
início do 3º trimestre, são agendadas para participarem de uma
ação educativa, no hospital, com os profissionais envolvidos na
atenção ao parto: Obstetra, Anestesista, Neonatologista,
Obstetriz, Enfermeira, Assistente Social, Psicólogo,
Fonoaudióloga, Nutricionista e Fisioterapeuta. As gestantes
recebem um kit e fazem uma visita para conhecerem o local do
parto.
Implantação do protocolo de Assistência ao Parto que atende a
todas as recomendações da política nacional de atenção
obstétrica e neonatal.
Garantia de recursos humanos, físicos materiais e técnicos
necessários a assistência ao parto, e ao RN e à atenção
puerperal: equipe médica e de enfermagem composta através
de parâmetros de qualidade de atendimento; aquisição de
equipamentos e profissionais habilitados para garantir
diagnóstico adequado (aparelho de ultrassonografia, para UTI
neonatal, triagem auditiva entre outros, garantia do exame do
reflexo vermelho.
Implantação de protocolo para garantia da consulta de
puerpério na Unidade Básica de Saúde, com consulta
agendada pelo hospital.
Consulta de retorno ao hospital, de sete a dez dias, para
pacientes submetidas a cesárea.
Contratação de equipe de Neonatologistas, mínimo dois
médicos/dia, para atenção ao berçário e à sala de parto. Os
profissionais contratados já atendiam as exigências para o
futuro credenciamento da UTI neonatal.
Implantação de protocolo de Assistência ao RN que atende a
todas as recomendações da política nacional de atenção
obstétrica e neonatal.
Implantação de protocolo para garantia da consulta do RN,
especialmente o de risco, na Unidade Básica de Saúde, com
consulta agendada pelo hospital.

III - Toda gestante tem direito de
conhecer e ter assegurado o acesso à
maternidade em que será atendida no
momento do parto;

Não existia visita antecipada e somente estava
garantido o acesso por referencias regionais e não
pelo hospital

IV - Toda gestante tem direito à
assistência ao parto e ao puerpério e
que essa seja realizada de forma
humanizada e segura, de acordo com
os princípios gerais e condições
estabelecidas no Anexo I desta
Portaria;

Não existia protocolo de parto humanizado e nem
profissionais capacitados para esse atendimento
Recursos humanos insuficiente. Aproximadamente 11
enfermeiros para 119 leitos, que cobriam todo o
hospital: UTI adulto, enfermarias, berçário,
maternidade e centro cirúrgico. Conforme o plantão
eram dois enfermeiros para todo o hospital. Na área
médica, também a precariedade existia.
Não era garantida a atenção ao puerpério, não
existindo referência para a rede básica.

V - Todo recém-nascido tem direito à
assistência neonatal de forma
humanizada e segura;

Neonatologistas, em número insuficiente (apenas 2
profissionais respondendo 24 horas do dia durante
toda a semana), não atuavam na sala do parto
apenas no berçário no atendimento a crianças mais
graves. O RN era recebido na sala de parto por uma
enfermeira do berçário, sem treinamento para esta
ação. Todos os RN eram encaminhados para o
berçário e não recebiam aleitamento materno.
Não era garantida a primeira consulta do RN, não
existindo referência para a rede básica.

VI - toda mulher e recém-nascido em
situação de intercorrência obstétrica e
neonatal tem direito a atendimento
adequado e seguro de acordo com os
princípios gerais e condições
estabelecidas no Anexo I desta
Portaria;

Urgência obstétrica condicionada a gestantes em
trabalho de parto com mais de 28ª semana de
gestação, com triagem realizada por uma enfermeira
obstetra. As gestantes com menos de 28ª semana
eram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal,
sendo atendida por um médico clínico ou cirurgião.

Garantia de atendimento de toda e qualquer intercorrências e
em qualquer período da gestação.
Garantido também o atendimento das urgências ginecológicas.

VIII - toda gestante tem o direito à
presença de acompanhante durante o
trabalho de parto e pós-parto imediato
de acordo com a Lei nº 11.108/05;

Não era permitida a presença de acompanhante,
justificando estrutura física inadequada no pré-parto,
sem justificativas no parto e no pós-parto.

Após sensibilização dos profissionais, a Santa Casa tem
atualmente cerca de 10% de partos realizados com presença
de acompanhante no pré-parto, parto e pós parto imediato.
Atualmente a justificativa para a forte resistência de
profissionais são as condições de risco de nascimento do
bebê.

Posteriormente a esta análise, foi feita uma comparação sobre a existência de uma rede de serviços organizada da atenção obstétrica e neonatal, analisando os critérios
para caracterização dos mecanismos de referência e contra-referência, constantes no ANEXO 1 da portaria ministerial.
Dos 11 critérios, apenas cinco estão relacionados com a assistência hospitalar. Anterior a intervenção, nenhum deles era cumprido e com a intervenção todos os
critérios são cumpridos, inclusive tendo sido constituída uma rede integrada de serviços, com contratação de profissionais para formar equipe do Projeto Terapêutico
Singular, que promove o cuidado dentro de uma visão holística de atenção a mulher e ao RN, projetando a linha do cuidado para além dos muros do HOSPITAL. Esta
equipe mantém contato com os profissionais da rede básica, alem de outras instituições como Segurança Alimentar, Pastorais da Saúde e da Criança, Serviços de
Assistência Social, assim como relação com o Conselho Tutelar.
Dentre as ações e procedimentos da atenção ao parto e da atenção ao RN, apresentados no ANEXO 1 da portaria ministerial, foram analisadas, comparativamente,
somente as ações onde havia diferença na atuação, pois as demais não apresentavam divergência em sua efetivação. A seguir apresentamos as comparações (Tabela 2 e
Tabela 3):
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Tabela 2
Ações/procedimentos Atenção ao parto
Desenvolver atividades educativas visando a
preparação das gestantes para o parto,
amamentação do RN e contracepção pós-parto

Anterior intervenção
Ação não realizada pelo hospital

Garantir a visita do pai ou de familiares sem
restrição de horário

Visita restrita a 30 minutos no período da tarde

Garantia do direito a acompanhante durante o préparto, parto e pós-parto,segundo demanda da
mulher.

Não havia garantia

Esforço para cumprimento da lei. Hoje 10% das
mulheres em atenção ao pré-parto, parto e pósparto tem garantido este direito.

Garantir o apoio diagnóstico necessário

Não havia garantia de apoio diagnóstico necessário

Todo apoio é garantido, exceto aos finais de
semana para o ultrassom.

Não era garantido o monitoramento e promoção do
bem-estar físico e emocional da mulher. Não havia
analgesia ao pré-parto e parto.

A equipe do Projeto Terapêutico Singular atua
nesta área. Também foi introduzida a analgesia ao
parto por anestesistas, conforme protocolo.

Não era garantido o preenchimento do partograma,
não executava procedimentos pré-anestésicos e
anestésicos quando pertinentes e não havia
protocolo de restrição ao uso de episiotomia e não
se garantia a presença do pediatra na sala de parto.

Garantido o partograma, realizada analgesia
quando
indicado.
Há
indicadores
de
acompanhamento de uso de episiotomia e está
garantida a presença do pediatra na sala de parto
em 100% dos partos

Acompanhar as mulheres em trabalho de parto com
monitoramento e promoção do bem-estar físico e
emocional da mulher;

Prestar assistência qualificada e humanizada à
mulher no pré-parto e parto;

Uma das características principais da organização
anterior era o retardo freqüente de avaliação de
distócias no pré-parto, o que, por diversas vezes,
promovia uma piora no estado de sofrimento fetal
por ocasião do parto, muitas vezes evoluindo para o
óbito. Nas gestantes onde a indicação cirúrgica, por
distócia, estava presente, causava danos
irreparáveis à vitalidade fetal pela demora do
atendimento.

Após intervenção
Ação educativa, realizada na palestra do 3º
trimestre de gestação, no hospital, bem como
durante a estadia no pré-parto e pós-parto pela
equipe do Projeto Terapêutico Singular.
Introduzida a visita aberta no hospital, com horário
ampliado: das 11 ás 20:00 horas diariamente.

Garantia da presença de profissional médico para
definição de resolutividade cirúrgica imediata, em
caso de distócia.

No que diz respeito às ações e procedimentos da atenção ao RN apresentados no ANEXO 1, as comparações são (Tabela 3):
Tabela 3
Ações/procedimentos Atenção ao RN
Inicia-se o momento da interação mãe-filho,
estimulando a aproximação e contato pele a pele,
além de permitir e estimular a amamentação na
primeira meia hora após o parto.
Realização da credeização:

Anterior intervenção
Esta ação não existia. RN era separado da mãe
imediatamente após o parto e permanecia em
observação no berçário. Introduzia-se aleitamento
artificial
Realizada a credeização com medicação
inadequada

Estabelecer a permeabilidade das vias aéreas
Profissionais da área médica e de enfermagem
devem ser capacitados a fim de avaliar o quadro
clínico do RN e tomar medidas imediatamente.

Não havia profissional habilitado para esta ação.
Não havia capacitação de profissionais

Administrar condutas para a reanimação

Não realizada

Proceder a intubação antes da aspiração

Anestesista de plantão produzia esta ação nos
momentos críticos. Em outros momentos a criança
era transportada até o berçário, distante do centro
obstétrico, para realizar a reanimação.
Não era permitida.

Garantir a presença de acompanhante ao RN
quando esse necessitar de internação
Garantir que o RN saudável siga com a mãe para o
alojamento conjunto, quando da saída da sala de
parto (não se deve utilizar berçário de observação)
Garantir a assistência ao RN com bases no manual
de assistência ao RN do Ministério da Saúde.
Garantir a abertura e o preenchimento da
Caderneta de Saúde da Criança na maternidade
Garantir o alojamento conjunto desde o nascimento,
favorecendo a relação precoce mãe/bebê

RN era encaminhado ao berçário de observação,
isolado da mãe.

Após a intervenção
Cumpre-se este princípio inclusive com o estimulo
ao aleitamento materno na primeira meia hora. Mãe
e filho dirigem-se ao alojamento conjunto após a
saída da sala de parto ou cesárea.
Realizada a credeização, conforme protocolo, com
solução de nitrato de prata a 1% em ambos os
olhos.
Neonatologista presente a sala de parto.
Realizada regularmente pelo menos uma vez ao
ano, a capacitação com profissional credenciado
junto a sociedade brasileira de pediatria.
Capacitação de médicos, enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem.
Equipe treinada e habilitada com Neonatologista
presente na sala de parto.
Protocolo cumprido. Equipe treinada e presença de
pediatra na sala de parto.
Procedimento garantido de acompanhante do RN.

Não era garantido o preenchimento integral

Procedimento garantido, mãe e criança quando da
saída da sala de parto são encaminhados juntos ao
alojamento conjunto.
Cumprido todos os protocolos da portaria de
assistência ao RN do MS.
Garantido o preenchimento adequado da Caderneta

Não havia alojamento conjunto

Introduzido alojamento conjunto precoce

Não havia garantia

RESULTADO
Ao final das análises podemos afirmar que com relação à política nacional de atenção ao parto e ao recém-nascido, portaria 1067 do MS, três das diretrizes são
cumpridas integralmente após a intervenção, a I, III e IV e já atende parcialmente outras três, V, VI e VIII, sendo que no período anterior não se cumpriam nenhuma delas.
Apuramos também que dos critérios que caracterizam a existência de uma rede de serviços organizada da atenção obstétrica e neonatal, a gestão anterior não cumpria
sequer um deles e após a intervenção podemos dizer que a atenção oferecida faz parte de uma rede integrada de serviços.
Quanto as ações e procedimentos da atenção ao parto e ao RN, elencados no ANEXO 1 da portaria, as comparações apontam a enorme diferença existente entre os
períodos analisados, com cumprimento de aproximadamente 10% antes da intervenção, sendo que esse percentual atinge 90% no período posterior.
Para que fosse realizado o monitoramento das ações, foram constituídos, através do departamento de informação em saúde e do SAME do hospital, indicadores
quantitativos e qualitativos, abaixo relacionados (Tabela 4 e 5):
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Tabela 4
Indicador Quantitativo
Número de partos realizados
Numero de partos cesárea realizados
Número de recém nascidos de baixo peso (menor
de 2.500 gramas)
Número de óbitos nascidos mortos
Número de óbitos de recém nascidos até 6 dias de
vida
Número de óbitos de RN de mais de zero dias até
11 meses e 29 dias (< 1 ano)
Número de nascidos vivos

2009
3032
1501
165

2010
3475
1610
266

42
43

29
22

49

28

2989

3446

Tabela 5
Indicador Qualitativo
Taxa de cesáreas
Taxa de mortalidade perinatal
Taxa de mortalidade neonatal precoce
Taxa de mortalidade infantil (< 1 ano)

2009
49,50%
28,2

2010
46,30%
14,6

14,4
16,3

6,4
8,1

Atualmente os indicadores do hospital são mais criteriosos que os apresentados, entretanto, a indisponibilidade de dados anteriores, impossibilitou a utilização dos
mesmos na análise comparativa.
CONCLUSÃO
O cumprimento das diretrizes da política nacional de atenção obstétrica e neonatal teve como reflexo a melhora dos indicadores de mortalidade infantil hospitalar, que
anterior à intervenção na Santa Casa de Suzano não eram atendidos na sua íntegra, com indicadores hospitalares de 16,3/mil NV em 2009, tendo uma redução de 50,3
pontos percentuais, indo para 8,1/mil NV em 2010, quando a instituição passou a realizar as ações propostas pela portaria. Portanto, o sucesso do planejamento
estratégico realizado, que teve como eixo norteador a portaria ministerial de julho de 2005, proporcionou uma assistência hospitalar de qualidade.
Referências
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.067/GM. Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal. Brasília, jul-2005.

Qualidade e Segurança

P_95_2011 - Análise de Erros de Medicação Ocorridos em um Hospital Privado da Serra Gaúcha
Fabiano de Faveri, Fernanda Dutra de Mendonça, Diego Gnatta, Cíntia Rech Brando

Resumo: Trata-se de um estudo descritivo exploratório retrospectivo realizado no período de janeiro de 2009 a agosto de 2010 abrangendo 371 fichas de notificações de erros de medicação
com o objetivo de analisar a prevalência dos erros de medicação de um hospital. Os tipos de erros com maior freqüência foram: omissão em 182 (49,0%) notificações, dose errada em 68
(18,3%) e medicamento errado em 47 (12,7%). Com a abordagem sistêmica dos erros de medicação é possível implementar melhorias, diminuindo, assim, a ocorrência desses eventos e por
conseqüência aumentando a segurança do paciente e uso de recursos financeiros desnecessários.
Descritores: Erros de medicação, tipos de erros, administração de medicamentos.

INTRODUÇÃO:
Sabe-se que erros de medicação são definidos como: “qualquer evento previsível que pode ser causado ou surgir do uso inconveniente ou falta de uma medicação ou
causar prejuízo (dano ou injúria) ao paciente, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais da saúde, pacientes ou consumidores. Tais eventos podem estar
relacionados à prática profissional, aos produtos para o cuidado à saúde, procedimentos e sistemas, incluindo a prescrição, comunicação da prescrição, rótulo do produto,
embalagem e nomenclatura, à composição, à distribuição, à administração, à educação dos profissionais, à supervisão e ao uso”.14
Observa-se que cerca de 30% dos danos durante a hospitalização estão associados a erros na medicação, os quais trazem também, sérias conseqüências econômicas às
instituições de saúde. O custo anual de morbidade e mortalidade referente a erros na medicação nos EUA tem sido estimado em torno de US$ 76,6 bilhões.12 No entanto,
as repercussões para os pacientes são as mais preocupantes, uma vez que podem agravar suas condições clínicas e causar injúrias temporárias, permanentes e até a
morte.15 Dentro de unidades hospitalares é provável que muitos erros de medicação não sejam detectados, porém, alguns erros podem provocar conseqüências graves e
por isso devem ser estabelecidos sistemas eficazes de prescrição, dispensação e administração de medicamentos para sua prevenção.2
O presente estudo teve por objetivo analisar os erros de medicação a partir da documentação desses erros em uma instituição hospitalar privada onde se estabeleceu um
sistema de registro dos mesmos através de fichas de notificações.
MÉTODOS:
Trata-se de um estudo descritivo exploratório por meio do levantamento retrospectivo de dados para identificar os erros de medicação descritos na ficha de Notificação
de Erros de Medicamentos (NEM) de uma instituição hospitalar privada na cidade de Caxias do Sul, com 144 leitos. A amostra analisada foi baseada nas notificações
preenchidas no período de janeiro de 2009 a agosto de 2010, sendo analisadas fichas de pacientes adultos e pediátricos com as mais variadas patologias.
Os dados foram digitados, revistos e desenvolvidos no programa SPSS 14.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois). Serão utilizadas as estatísticas de freqüências. As variáveis foram
expressas em número absoluto e porcentagens. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa institucional em 05 de outubro de 2010, sob número 77.
RESULTADOS:
O preenchimento das NEM foi realizado pelo enfermeiro responsável de cada setor de internação, sendo encaminhadas à Comissão de Gerenciamento de Riscos, onde
são analisadas, armazenadas e servem de informação para a elaboração de indicadores e adoção de medidas preventivas para a instituição. A ficha de NEM considera a
unidade de internação, o registro do paciente, o turno de ocorrência da notificação, a descrição da não-conformidade, o horário de ocorrência, o tipo de erro, nome do
medicamento, a conseqüência para o paciente, a evolução do paciente e quais medidas foram adotadas no momento da ocorrência. Durante o período de janeiro de
2009 a agosto de 2010 foram preenchidas 371 fichas de NEM.
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A prevalência de erros se mostrou diferenciada nos diversos setores de internação (Tabela 1). O setor de internação 300, destinado a internação cirúrgicotraumatológica, foi o que mais apresentou notificações de erros de medicamentos, representando um total de 22,4%, seguido dos setores 200 e 350, com 16,2% e 14,3%
respectivamente.
Tabela 1. Distribuição das ocorrências de erros de medicação por setor de internação do hospital.
Setor de internação
UTI adulto
UTI neo-pediátrica
Pronto Atendimento
Sala Recuperação Anestésica
Setor 200 (Unidade Clínica)
Setor 250 (Unidade Clínica)
Setor 300 (Unidade Cirúrgica)
Setor 350 (Unidade Cirúrgica)
Setor 400 (Unidade Pediátrica)
Setor 450 (Unidade Gineco-obstétrica)
Total

n
52
22
9
4
60
48
83
53
21
19
371

%
14,0
5,9
2,4
1,1
16,2
12,9
22,4
14,3
5,7
5,1
100,0

Fonte: Notificações de Erro de Medicação.

Em relação à UTI adulto e neo-pediátrica pode-se observar que a adulto apresentou 30 (8,1%) notificações a mais que a pediátrica, isto pode ser explicado por diversas
razões, entre elas a de possuir maior complexidade dos pacientes, maior número de pacientes internados e também maior número de medicamentos utilizados durante o
período analisado. A sala de recuperação (SARE), destinada a recuperação dos pacientes do pós-operatório, foi o setor que apresentou menos notificações de erro de
medicação, em um total de 4 (1,1%). Nos setores de pronto atendimento e ambulatório, 400 e 450, as notificações de erros de medicação foram menos freqüentes e
representaram um total de 13,2%.
A tabela 2 apresenta a distribuição dos vários tipos de erros de medicação ocorridos. Mostra que o tipo de erro mais freqüente foi omissão de dose(s) (49,0%), seguido
de dose errada (18,3%), medicamento errado (12,7%) e horário errado (8,9%). Os demais erros de medicação ocorridos na instituição no período representam um total de
11,1%.
Tabela 2. Distribuição dos tipos de erros de medicação identificados
Tipo de erro
Medicamento errado
Horário errado
Omissão
Erro de preparo, diluição
Dose errada
Monitoramento
Erro de via
Paciente errado
Outro
Total

n
47
33
182
15
68
1
8
14
3
371

%
12,7
8,9
49,0
4,0
18,3
0,3
2,2
3,8
0,8
100,0

Fonte: Notificações de Erro de Medicação.

Em relação ao turno de acontecimento do erro de medicamento, observa-se que o turno diurno (manhã e tarde) foi o mais prevalente (56,6%). No período noturno
ocorreram 41,2% dos erros. Foram comuns a ambos os turnos a ocorrência de 2,2% de erros, sendo esta situação preocupante, pois o erro de medicação perdurou por
mais de 24 horas sem ser resolvido ou mesmo notado pelos profissionais envolvidos.
Quanto à classe terapêutica envolvida no erro (figura 3), pode-se perceber que os fármacos utilizados para tratar doenças do sistema cardiovascular (19,9%) e os
antimicrobianos (19,7%) são os que mais causaram erros de medicação. Essas duas classes envolvem medicamentos amplamente prescritos no âmbito hospitalar.
Quanto aos desfechos clínicos, das 371 notificações, em 327 (88,1%) não foram relatados danos aos pacientes, 40 (10,8%) não causaram danos, mas necessitaram de
monitoramento após o erro e 4 notificações (1,1%) necessitaram de intervenção.
DISCUSSÃO:
Considerando os erros de medicação quanto ao tipo, do total das 371 notificações, foram encontrados 49% de erros por omissão de dose(s), seguidos de 18,3% por
dose errada, 12,7% medicamento errado e 8,9% de horário errado.
A presente investigação revelou uma alta prevalência de erros de medicação por omissão, observando-se que mesmos podem ter ocorridos por esquecimento, falta de
atenção, erro de aprazamento da prescrição e alteração dos horários prescritos. O erro de omissão é significativo para o paciente e alguns fatores se evidenciam para que
ele ocorra: excesso de pacientes, excesso de medicamentos, número de profissionais insuficiente, medicação não disponível quando necessário, paciente ausente do leito
no momento da administração, transferência de leito ou até mesmo o esquecimento.9 A importância de se seguir rigorosamente os intervalos de tempo entre as doses
administradas está relacionada aos eventos farmacocinéticos e à farmacodinâmica que fundamentam a necessidade da dosagem seguir uma certa seqüência no tempo,
para que a ação do medicamento seja mantida.12
Quanto ao horário em que ocorreram os erros de medicação, verificou-se uma distribuição maior no período diurno (56,6%) em relação ao período noturno (41,2%).
As diferenças entre os períodos diurno e noturno talvez se justifiquem pelo excesso de atividades realizadas durante o dia, acarretando ao profissional de enfermagem
acúmulo de atividades com conseqüente cansaço e desatenção.
Foi observado que a maioria dos erros envolvem fármacos utilizados para o tratamento de doenças do sistema cardiovascular, representando 19,9% e em seguida estão
os antimicrobianos com 19,7% de erros. Devido ao significativo número de pacientes apresentarem patologias relacionadas com o sistema cardiovascular e a variedade de
fármacos utilizadas para o tratamento dessas doenças, muitos erros de medicação ocorreram com esta classe de medicamentos.
Da mesma forma encontram-se os antibióticos que estão entre os medicamentos mais prescritos em hospitais, sendo responsáveis por 20% a 50% dos gastos com
medicamentos. Estima-se que seu uso seja inapropriado em cerca de 50% dos casos e vários estudos apontam os antibióticos como um dos grupos medicamentosos que
mais causam eventos adversos, tanto por erro de medicação como por reação adversa.11 O uso inadequado dos antimicrobianos acaba por gerar resistência microbiana,
decorrente da capacidade infinita de muitos microrganismos desenvolverem mecanismos de defesa. O uso racional, a escolha correta e a adesão ao tratamento podem
minimizar o problema da resistência aos antimicrobianos. Por isso é de extrema importância o estabelecimento de um protocolo de tratamento que seja cumprido
corretamente para que sua eficiência seja alcançada.5
Os erros de medicação podem causar desfechos indesejáveis para os pacientes, aumentar os custos hospitalares e gerar repercussões entre os profissionais envolvidos.16
Desta forma, 327 (88,1%) erros de medicação não causaram danos aos pacientes, 40 (10,8%) necessitaram de monitoramento e apenas 4 casos (1,1%) necessitaram de
intervenção.
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CONCLUSÃO
O sistema de notificação como meio de detecção de erros e eventos adversos tem se configurado de extrema importância, por permitir um relato detalhado das
circunstâncias que envolvem o evento pelos profissionais diretamente envolvidos na atividade em questão.4 , sendo que a preocupação com os erros de medicação é cada
vez maior, devido ao alto número de ocorrências e altas taxas de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados, além do impacto econômico que esta situação
causa nas instituições de saúde.13
Os erros de medicação também podem estar relacionados a alguns fatores, como por exemplo: deficiências na formação acadêmica, inexperiência, negligência,
desatenção ou desatualização quanto aos avanços tecnológicos e científicos; manejo de equipamentos, como bombas de infusão, cateteres entre outros; manutenção
preventiva dos equipamentos, por meio de calibrações e procedimentos desenvolvidos como um todo.18
De fato, o sistema de medicação tem início com a prescrição médica e uma falha nessa etapa pode refletir-se, direta ou indiretamente, em problemas nas fases
subseqüentes, aumentando as estatísticas de erros de medicação e afetando a segurança do paciente. A implantação da prescrição eletrônica é uma forma de modernizar,
simplificar e tornar o sistema de medicação mais seguro. Em parte, porque elimina a questão da ilegibilidade, reduzindo os erros e promovendo maior segurança.19
Entretanto, é um sistema caro, mesmo para os padrões internacionais e, assim, nem todas as instituições podem contar com a sua implementação.3 Nesse caso, algumas
providências podem ser padronizadas na instituição como por exemplo, evitar o uso de abreviações, utilizar letra clara e legível e não misturar nas prescrições nomes
genéricos e comerciais de medicamentos.
Outra medida que pode ser adotada no intuito de reduzir os erros de medicação é a maior atuação do farmacêutico nos processos que envolvem a dispensação dos
medicamentos e materiais, isto para garantir que os erros não sejam introduzidos nesta etapa. Antes da dispensação, o farmacêutico deve avaliar a prescrição ou mesmo
rever a transcrição e ainda, se houver qualquer dúvida, o médico deve ser consultado antes da dispensação. O enfermeiro também tem um papel fundamental neste
processo, por estar envolvido diretamente com o paciente. Apresenta condições para prevenir, detectar e registrar os erros. Geralmente ele é a ponta final da tríade
(médico, farmacêutico, enfermeiro) do processo do uso do medicamento, possuindo grande importância na redução dos riscos de erros.9
Frente às considerações expostas fica a tarefa de encontrarmos alternativas que sejam satisfatórias quanto à eliminação e/ou redução da ocorrência dos erros de
medicação. Algumas medidas são mais trabalhosas e teriam um custo maior para a instituição, no entanto, pode-se sugerir: implantação de prescrição eletrônica dos
medicamentos, revisão do número do quadro de funcionários dos setores que apresentaram maior incidência de erros, implantação de um sistema de dispensação de
medicamentos por horários, realização de checagem dos medicamentos no momento da entrega nos setores e treinamento contínuo dos funcionários envolvidos.
Os resultados evidenciam a necessidade da constante avaliação e monitoramento das notificações dos erros de medicação, garantindo a prevenção dos mesmos, maior
segurança e sucesso na terapêutica do paciente.
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Indicadores Assistenciais

P_97_2011 - Análise de um Programa de Assistência Domiciliar de um hospital de ensino sob a
ótica de cuidadores
Luis Antonio Francisquetti, Elisabete Finzch Sportello, Daisy Maria Rizatto Tronchin, Marta Maria Melleiro

Resumo: Objetivo: verificar a satisfação do cuidador de usuários do Programa de Assistência Domiciliar do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Método: participaram 37
sujeitos. A coleta de dados ocorreu de julho a agosto de 2010 e a análise deu-se segundo a estatística descritiva. O Alpha de Cronbach do questionário foi 0,92. Resultados: relativo ao grau
totalmente satisfeito, na dimensão de estrutura 86,5% referiram os aspectos organizacionais; na de processo 78,4% apontaram a atuação dos profissionais e na de resultado 83,8% citaram a
privacidade e os efeitos dos cuidados recebidos. Conclusão: Houve correlação estatisticamente significante entre as três dimensões.
Descritores: Assistência domiciliar, Satisfação de usuários, Enfermagem

Introdução
A satisfação de usuários no setor saúde é constituída pela percepção frente a um produto, a decisão da experiência de compra e consumo, ao desempenho de um dado
atributo ou aos serviços prestados por uma instituição.
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A percepção é conceituada como um processo pelo qual as pessoas organizam e interpretam suas impressões sensoriais, com o intuito de dar sentido ao ambiente onde
estão inseridas e sua importância reside no fato de que o comportamento das pessoas baseia-se na percepção dessa realidade (Robbins, 2002). Ainda, para esse autor,
inúmeros fatores concorrem para moldar ou distorcer a percepção, os quais podem concentrar-se no observador como as atitudes ou motivações e as expectativas; no
objeto ou alvo da percepção representado pelo cenário, proximidade, movimentos, sons e, finalmente, no contexto da situação constituído pelo ambiente de trabalho ou
social.
O conceito de satisfação é multidimensional, uma vez que engloba inúmeros fatores como o modo de viver, as experiências adquiridas, as expectativas e os valores,
tanto para o indivíduo como para a sociedade. No trabalho é vista como uma atitude que guarda estreita relação com os fatores de desempenho.
A satisfação do usuário é caracterizada como uma avaliação de resultados, estando associada à efetividade do cuidado ou a um ganho específico de um determinado
tipo de intervenção (Donabedian,1984).
No setor público, a avaliação realizada sob a ótica dos usuários envolve uma interação mais complexa de elementos, incluindo os que influenciam as percepções sobre
os serviços. O sentimento de gratidão, muitas vezes, se sobrepõe a uma visão mais critica do atendimento. Desse modo, os usuários evitariam criticar os serviços tanto
pelo medo de perder o acesso como pela relação de dependência que mantêm com os profissionais de saúde (Vaistsman e Andrade, 2005).
Donabedian (1992) relata que a qualidade da assistência não se constitui num atributo abstrato e é construída pela avaliação assistencial abrangendo a análise dos
componentes de estrutura, de processo e de resultado.
O componente de estrutura refere-se aos recursos disponíveis, abrangendo o financeiro, os recursos humanos, os físicos, os materiais, os medicamentos, a
implementação de protocolos assistenciais e da estrutura organizacional. O de processo corresponde ao conjunto de atividades na produção, e no setor saúde, nas
relações estabelecidas entre os profissionais e os usuários, incluindo a busca pelo diagnóstico e a terapêutica. E o de resultado, o qual consiste na obtenção das
características desejáveis dos produtos ou serviços, retratando os efeitos da assistência à saúde do usuário e da população, o custo mensurado e se esses são compatíveis
com a sustentabilidade da organização (Donabedian, 1992).
Acredita-se que independente da modalidade de atendimento – internação, ambulatorial ou domiciliar, a busca pela qualidade é imperativa. Todavia, a produção de
conhecimento na área de qualidade e a avaliação dos serviços prestados na assistência domiciliar é, ainda, escassa e na maioria das vezes, não está sedimentada em
relação ao emprego de ferramentas que permitam avaliar a qualidade do atendimento.
A Organização Mundial de Saúde (OMS,1999) descreve o sistema de atendimento domiciliar como a provisão de serviço de saúde às pessoas de qualquer idade em
seus lares, tendo os seguintes objetivos: substituir a hospitalização não prevista, por necessidade aguda de cuidado ou substituir uma longa internação institucional pela
manutenção dos indivíduos em seu próprio domicílio e comunidade.
Segundo definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2006), o termo assistência domiciliar é genérico, e representa diversas modalidades de
atenção à saúde desenvolvidas no domicílio, com destaque para o atendimento e a internação domiciliar.
O atendimento domiciliar é conceituado como um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas por meio de ações preventivas e
assistenciais com participação de equipe multiprofissional; o termo internação domiciliar representa um conjunto de atividades caracterizadas pela atenção em tempo
integral para usuários com quadros clínicos mais complexos e com necessidade de tecnologia especializada, de recursos humanos, de equipamentos, de materiais e de
medicamentos. E quando necessário atendimento de urgência/emergência e transporte.
Nesse sentido, a enfermagem representa um dos pilares de sustentação dessa modalidade de atenção. Para Oguisso e Schimidt (2010), o desempenho da prática de
enfermagem na assistência domiciliar exige conhecimento relacionado à responsabilidade ética, profissional e suas implicações legais no exercício da enfermagem.
Frente a essas considerações e acreditando na importância dessa modalidade de atenção à saúde, é que se optou, neste estudo, em avaliar o atendimento prestado por
um programa de assistência domiciliar na percepção de cuidadores, tendo o objetivos de verificar o grau de satisfação do usuário/cuidador/trabalhador acerca da
qualidade assistencial.
Método
Estudo exploratório-descritivo de abordagem quantitativa, realizado no Programa de Assistência Domiciliar (PAD) do Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo (HU-USP).
O PAD-HU-USP foi implantado nessa instituição em 2000, sendo adotada como modalidade de atenção à assistência domiciliar (ANVISA, 2006).
Para integrar o PAD do HU-USP foram estabelecidos critérios clínicos para a inclusão dos pacientes, a saber:
 Portadores de doenças crônicas com dificuldade de locomoção e acesso aos serviços de saúde;
 Portadores de doenças que exijam investigação das condições ambientais para a consolidação de uma proposta assistencial adequada;
 Usuários com reinternações hospitalares frequentes;
 Usuários em cuidados paliativos;
 Crianças portadoras de síndromes neuromusculares, congênitas ou genéticas, ou sequelas de doenças como meningite, paralisia cerebral, entre outras, passíveis de
AD.
Além desses, é necessário que o usuário esteja matriculado no HU-USP e pertença a comunidade USP e/ou Butantã. É preciso ter indicação e pedido da equipe que
assiste o paciente, reunir condições clínicas para ser atendido no domicílio e ter cuidador domiciliar eleito pela família..
A equipe de profissionais de saúde, do referido programa, é constituída por cinco médicos (dois clínicos, dois pediatras e um psiquiatra), três enfermeiras, duas
fisioterapeutas, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Conta, também, com apoio de uma secretária e um motorista, além de psicólogos do
Instituto de Psicologia da USP.
O usuário e a família matriculados, no citado programa, recebem a visita da equipe de saúde no domicílio, onde são avaliadas a área física da residência, as condições
sociais e econômicas da família e definida a periodicidade das visitas. Cada profissional programa a assistência de acordo com as necessidades de cada indivíduo.
O projeto foi aprovado pela Câmara de Ensino e Pesquisa e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HU-USP, protocolo 997/10, SISNEP CAAE – 0015.01.98.196-10.
Atendendo às normas presentes na Resolução 196/96 que versa sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos (Conselho Nacional de
Saúde, 1996), foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi entregue aos sujeitos da pesquisa.
A amostra foi por 37 cuidadores dos usuários matriculados no mínimo há um mês no PAD e que fossem alfabetizados.
Os dados foram coletados nos meses de julho e agosto por meio de um questionário composto de duas partes, sendo que a primeira continha os dados
sociodemográficos e clínicos dos usuários/cuidadores e a segunda com 15 questões avaliativas de estrutura, de processo e de resultado da a medir atitudes, opiniões e
percepções por meio de uma escala de Likert com cinco graus sendo um extremo (grau 1) o desacordo total e o extremo oposto (grau 5) o total acordo; o ponto
intermediário (grau 3) representa uma posição de neutralidade ou indiferença.
A confiabilidade do instrumento foi verificada por meio do teste de Alpha de Cronbach, o qual aponta a relação entre covariâncias e variâncias internas das medidas e
assume valores entre 0 – 1.
Os questionários eram entregues pelo pesquisador, por ocasião das visitas periódicas realizadas pelos profissionais do PAD-HU-USP, sendo estabelecido um prazo de
15 dias para a sua devolução.
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Os dados foram armazenados em planilha eletrônica e analisados por meio de estatística descritiva e de teste estatísticos específicos.
Resultados
Neste estudo o coeficiente de consistência interna do questionário realizado pelo teste de Alpha de Cronbach obteve o valor de 0,92, o que significa medir 92% do
processo real, resultado este considerado confiável para a amostra.
Em relação à caracterização dos cuidadores houve o predomínio do sexo feminino 94,6%; a média de idade foi de 52,8 anos; 37,8% possuíam ensino médio completo
e 90,6% eram filhas dos usuários atendidos.
No que tange as dimensões de estrutura, processo e resultado constatou-se os seguintes achados.
A dimensão de estrutura contemplou proposições concernentes aos recursos materiais, humanos, recursos de infra-estrutura e ao modelo assistencial. Relativo ao grau
totalmente satisfeito, 86,5% referiram os aspectos organizacionais e 78,4% o tempo de espera para a primeira visita no domicílio dos profissionais de saúde.
Quanto à dimensão de processo foram analisados aspectos acerca da atuação e do relacionamento dos profissionais, a execução de procedimentos, bem como as
orientações realizadas e o apoio dado pela equipe. Assim, verificou-se que 73% apontaram como favorável as orientações que foram ministradas e 78,4% o apoio
recebido dos profissionais do programa.
No que diz respeito à dimensão de resultado, na qual foram abordados os itens referentes ao respeito e à privacidade do atendimento e aos efeitos dos cuidados
prestados. Desse modo, 83,8% estiveram totalmente satisfeitos com a privacidade e com os resultados dos cuidados recebidos.
A Tabela 1, a seguir, demonstra as medidas de tendência central nas três dimensões avaliativas.
Tabela 1: Distribuição das medidas de tendência central dos escores das dimensões de estrutura, de processo e de resultado, HU-USP, São Paulo 2010
Dimensão

N

Média

dp

Média

Mínimo

Máximo

Estrutura

37

5,35

0,65

5,35

3,83

6,00

Processo

37

5,58

0,43

5,58

4,67

6,00

Resultados

37

5,76

0,45

5,76

4,33

6,00

Teste de correlação de Pearson: estrutura p=1, processo=0,53 e resultado=0,45.

Pelos achados constatou-se que o melhor índice esteve na dimensão de resultado 5,76, de um limite máximo de 6,00. Houve correlação estatisticamente significante
entre as três dimensões.
Conclusão
O presente estudo possibilitou conhecer a percepção dos cuidadores dos usuários atendidos no PAD do HU-USP e constatar que esses demonstraram elevados índices
de satisfação com o atendimento recebido.
Por conseguinte, acredita-se que a atenção domiciliar é uma área emergente a ser investigada, visto que se trata de uma estratégia de gestão em saúde e que o emprego
de indicadores de satisfação propiciará a identificação de problemas reais e potenciais, contribuindo para melhorar os processos de trabalho no referido programa.
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Resumo:
Os avanços na área de logística levam as organizações de saúde à busca de qualidade e eficiência no gerenciamento de todo seu estoque. O presente trabalho teve como objetivo
analisar a gestão do estoque de medicamentos em três farmácias descentralizadas que distribuem medicamentos para as áreas de internação de um hospital público terciário na cidade de São
Paulo. Para isso, foram coletadas informações sobre a transferência de medicamentos do estoque central para as farmácias. O estudo sugere centralização das farmácias, com ampliação da
área física, alteração da rotina de abastecimento de medicamentos e adoção de métodos de gestão de estoque.
Palavras-chave: farmácia, medicamentos, custo, gestão de estoque, distribuição de medicamentos, informatização, processos

Introdução
A logística é o conjunto de atividades voltadas para administrar o fluxo de materiais e das informações relacionadas ao longo da cadeia de suprimentos (1). A logística
assume papel primordial na minimização do custo da operação sendo um importante processo na disponibilização dos materiais para atender às necessidades de consumo
no espaço e no tempo requeridos. A gerência de estoque adquire importância por ser um processo com enfoque financeiro, já que todo e qualquer armazenamento de
materiais gera custos (2). No caso dos hospitais, os materiais e medicamentos desempenham um papel importante, de forma que a sua administração se tornou uma
necessidade, independente do seu porte ou tipo (1). Com isso, os hospitais têm se preocupado cada vez mais com a logística hospitalar, pois o controle do estoque e o
abastecimento de materiais e medicamentos movimentam um volume considerado de recursos dentro do hospital chegando a significar, financeiramente, até 75% do que
é consumido em um hospital geral (3). Planejar e controlar custos são mecanismos que podem garantir a sobrevivência das instituições hospitalares, já que tratamentos
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médicos onerosos podem inviabilizar a prestação de serviços (4). Com isso, a administração de materiais tecnicamente bem aparelhada é, sem dúvida, uma das condições
fundamentais para o equilíbrio econômico e financeiro de qualquer organização (5).
Os recentes avanços nas áreas de logística e de tecnologia da informação levam as organizações de saúde à busca de qualidade e eficiência, adotando modernas
técnicas de logística, pois menores estoques relacionam-se a menores custos e sua redução agrega benefícios tanto internos como externos à organização (4). A farmácia
hospitalar depende de rigoroso controle de estoque e distribuição de medicamentos, pois necessita ter em estoque e disponibilizar medicamentos adequados ao
receituário prescrito (5). Como é extremamente complexa a determinação do tipo de paciente e com que necessidades terapêuticas o mesmo será admitido no hospital, a
demanda dos remédios é aleatória, o que dificulta sobremaneira a gestão de seus estoques. O Hospital precisa adequar-se à complexidade do tema necessitando, ainda,
gerenciar características intrínsecas como os prazos de validade curtos, a multiplicidade de apresentações, o seu alto valor unitário e a facilidade de furtos (1).
Os ciclos de demandas e ressuprimentos dos estoques de medicamentos nos hospitais se caracterizam por flutuações significativas e é necessário um controle rígido
para que não haja a possibilidade de, em situações extremas, a ocorrência de óbito de pacientes (6). Com essa preocupação e pela complexidade logística da farmácia
hospitalar, as unidades hospitalares, ao organizarem seu processo produtivo, são levadas a estocarem insumos de forma a garantir a não interrupção do processo de
produção gerando, muitas vezes, excesso de estoque e aumento de custos (7).
Observa-se que a quantidade de produtos armazenados e o tempo de permanência
dos mesmos nos estoques são as duas variáveis responsáveis diretas pelo aumento do custo dos medicamentos abrigados nas farmácias hospitalares, sendo que quanto
maior o grau dessas duas variáveis, maior será o custo final dos estoques (3). Portanto, o desafio do gestor de estoques do hospital consiste em manter o estoque disponível
na mesma proporção da demanda, objetivando a redução de custos e a correta prestação de serviços (8,9), pois, recursos escassos bem gerenciados podem render mais,
levando a inserção de mais pacientes no sistema público de saúde (10).
Justificativa
Um hospital público terciário da cidade de São Paulo propôs a adoção de práticas para obtenção do certificado de qualidade, sendo descritas algumas oportunidades de
melhoria relacionadas à gestão do estoque dos medicamentos. Para sanar os problemas apontados, propor melhorias no controle do estoque e otimizar a forma de
trabalho, promovendo redução de custos e melhoria da qualidade da assistência aos pacientes, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise do sistema de
distribuição de medicamentos do hospital.
Métodos
O presente estudo foi realizado em três farmácias descentralizadas que distribuem medicamentos para as áreas de internação de um hospital público terciário com
especialidades na cidade de São Paulo. Cada farmácia descentralizada deste hospital dispensa medicamentos para, aproximadamente, 260 leitos de internação com
pacientes de diferentes níveis de complexidade. No presente trabalho as farmácias descentralizadas foram denominadas “A”, “B” e “C”.
Para realizar o estudo foram coletadas informações sobre a transferência de medicamentos do estoque central para as farmácias descentralizadas no período de Janeiro a
Dezembro de 2009. Como o abastecimento da farmácia descentralizada é feito após requisição eletrônica enviada ao estoque central, foram coletados os relatórios
disponibilizados no programa de administração de materiais do hospital. Os relatórios analisados continham informações sobre o número da requisição de medicamentos,
data da movimentação, código e descrição do medicamento e quantidade de unidades solicitadas.
Os dados dos relatórios eletrônicos gerados foram utilizados para elaboração de parâmetros de requisições de medicamentos para cada uma das farmácias satélites,
caracterizando o tipo e periodicidade de solicitações realizadas ao estoque central. Para analisar a periodicidade de abastecimento do estoque das farmácias
descentralizadas foram analisadas as médias de requisições de medicamentos por dia da semana e a porcentagem de unidades solicitadas por dia da semana.
Para o cálculo da média de requisições de medicamentos por dia da semana, a soma das requisições anuais em cada dia da semana foi dividida pelo total de dias desta
mesma semana em que foram realizadas requisições de medicamentos, no ano analisado. Da mesma forma, foi feita a média de unidades de medicamentos por dia da
semana.
Para caracterizar o abastecimento do estoque foi feita a média de requisições por dia dividindo-se o número total de requisições de medicamentos no ano pelo número
total de dias do ano em que foram realizadas solicitações de medicamentos. A análise das requisições foi completada com a média de especialidades farmacêuticas em
cada requisição e média de unidades de medicamentos em cada requisição.
Para complementar o estudo e sugerir alterações no fluxo de trabalho das farmácias, foi feita, ainda, análise das atividades realizadas pelas farmácias descentralizadas
mediante acompanhamento dos processos de trabalho junto aos colaboradores nos meses de abril e maio de 2010.
Resultados
A tabela 1 apresenta a média de requisições de medicamentos realizadas por dia da semana pelas farmácias satélites.
Tabela 1. Média de requisições de medicamentos realizadas segundo o dia da semana pelas farmácias satélites do hospital em 2009.
Farmácias
Descentralizadas
Farmácia A
Farmácia B
Farmácia C
Total das Farmácias

Dias da semana
Segunda
6,0
7,2
9,8
22,8

Terça
15,2
7,0
5,2
27,2

Quarta
12,9
9,8
5,9
28,5

Quinta
4,1
12,4
7,8
23,5

Sexta
5,9
8,1
15,2
29,0

Nota-se concentração das solicitações das farmácias satélites em dois dias da semana. Na Farmácia “A” as requisições de medicamentos concentram-se na terça e
quarta-feira. Já na Farmácia “B” na quarta e quinta-feira e na Farmácia “C” na segunda e sexta-feira.
A análise da distribuição semanal das solicitações pelas farmácias satélites também foi feita através da porcentagem de unidades solicitadas por dia da semana,
visualizada na tabela 2.
Tabela 2. Porcentagem de unidades solicitadas, segundo o dia da semana pelas farmácias satélites do hospital em 2009.
Farmácias Descentralizadas
Farmácia A
Farmácia B
Farmácia C
Total das Farmácias

Dias da semana
Segunda
6,4%
9,7%
27,7%
14,9%

Terça
48,9%
8,0%
3,5%
19,3%

Quarta
38,5%
29,2%
3,7%
23,4%
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Quinta
3,1%
47,9%
8,4%
20,2%

Sexta
3,1%
5,2%
56,7%
22,3%

Total
100%
100%
100%
100%
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A distribuição das unidades de medicamentos solicitados foi semelhante ao padrão de requisições semanais. Aproximadamente metade do volume do abastecimento
semanal concentra-se em um dia da semana. Na Farmácia “A” o abastecimento do estoque concentra-se na terça-feira, na Farmácia “B” na quinta-feira e na Farmácia “C”
na sexta-feira.
A tabela 3 apresenta os dados da média de requisições de medicamentos por dia da semana e a caracterização das requisições.
Tabela 3. Média de requisições de medicamentos por dia, média de especialidades farmacêuticas em cada requisição e unidades de medicamentos em cada requisição solicitadas pelas
farmácias satélites do hospital em 2009.
Parâmetros
Farmácias Descentralizadas

Farmácia A
Farmácia B
Farmácia C
Total das Farmácias

Requisições por
dia*
9,3 ± 7,2
9,2 ± 5,8
9,0 ± 6,1
26,9 ± 10,4

Especialidades
Unidades
de
farmacêuticas em cada medicamentos em cada
requisição*
requisição**
6,2 ± 5,5
895 (9.445)
6,1 ± 5,9
977 (12.419)
5,8 ± 5,7
950 (8.946)
6,1 ± 5,7
941 (12.419)

* Valores expressos em média ± desvio padrão
** Valores expressos em média (valor máximo)

Nota-se que as farmácias satélites realizam um número relativamente alto de solicitações diárias para reposição do estoque com poucas especialidades farmacêuticas
em cada uma das solicitações. Houve bastante variabilidade na quantidade de medicamentos solicitados em cada requisição, variando de uma até 12.419 unidades de
medicamentos solicitados pelas farmácias descentralizadas. Os parâmetros analisados mostram que as farmácias possuem padrão semelhante de volume, itens e unidades
de medicamentos solicitados.
Através da observação do ambiente de trabalho notou-se que o espaço físico para abastecimento das farmácias descentralizadas é bastante restrito para o grande
volume da demanda de trabalho. Observou-se que o gerenciamento de estoque é baseado em análise visual do nível de medicamentos em estoque. Foram notados ainda
excesso de estoque de algumas especialidades farmacêuticas, bem como relatadas faltas frequentes de alguns medicamentos.
Discussão e Conclusão
Para atender às necessidades do hospital, o gestor de suprimentos pode adotar a distribuição de medicamentos de forma centralizada ou descentralizada. É chamada
centralizada quando o setor de distribuição está concentrado em uma única área física e atende a todas as unidades assistenciais. Por outro lado, é feita de forma
descentralizada quando existe mais de uma área de distribuição situada em locais estratégicos destinados a uma demanda diferenciada de medicamentos. Tais unidades
são chamadas de farmácias satélites e estão ligadas à farmácia central por normas e rotinas operacionais e técnicas (11). No hospital estudado, o método de trabalho
baseado em farmácias descentralizadas foi estruturado de forma a facilitar a entrega dos medicamentos. Este modo de trabalho foi adotado devido à falta de
informatização que havia na cadeia de distribuição de medicamentos, sendo realizadas prescrições e solicitações em papel. Desta forma, o controle do consumo e o
processo de distribuição eram melhor geridos quando as farmácias se situavam mais próximas dos leitos dos pacientes.
Durante a realização deste trabalho o hospital estava realizando a informatização do processo de distribuição de medicamentos visando agilizar o trabalho e melhorar o
controle de seu estoque. A informatização do sistema permitiria, então, a criação de uma base de informações gerenciais que serviria de suporte à tomada de decisões
para melhoria do nível de serviços prestados.
Com base nas alterações que estavam sendo implantadas, sugeriu-se que a tarefa de distribuição dos medicamentos deveria ser feita por uma única unidade de
farmácia, uma vez que não havia a necessidade de uma demanda diferenciada de medicamentos entre as farmácias analisadas, adotando-se, assim, o modo de trabalho de
farmácia central.
A variabilidade semanal e as características de requisições de medicamentos adotadas pelas farmácias descentralizadas devem-se, em grande parte, à restrição do
espaço físico, obrigando a realização de vários pedidos com poucas unidades de medicamentos. Devido à impossibilidade imediata de expansão das farmácias
descentralizadas sugere-se, ainda, a centralização das atividades em um espaço físico mais amplo. Tal ampliação facilitaria o atendimento da grande demanda por
medicamentos, concentrando ainda mais a solicitação de medicamentos ao estoque central em um dia da semana, com consequente aumento do volume de
medicamentos em cada uma das requisições.
Com a concentração das solicitações de abastecimento do estoque em um dia da semana, a centralização das farmácias seria importante, também, para que houvesse
otimização dos recursos humanos do hospital, promovendo maior disponibilidade para que os farmacêuticos possam realizar atividades de farmácia clínica e não somente
elaboração de requisições de medicamentos.
A informatização e centralização das atividades em um único espaço físico seriam importantes, além disso, para melhorar o controle dos medicamentos, evitando
desvios. Sugere-se ainda a adoção de técnicas de gerenciamento de estoque como Ponto de Pedido e Classificação ABC, para evitar a falta ou o excesso de medicamentos.
Desta forma o hospital promoveria redução dos erros de previsão de demanda com consequente redução de custos financeiros e operacionais.
Por fim, conclui-se que as farmácias descentralizadas do hospital realizam a reposição do estoque concentrada em dois dias da semana através de um número
relativamente alto de solicitações diárias com poucas especialidades farmacêuticas em cada uma das solicitações. Sugere-se a alteração da rotina de abastecimento e
distribuição de medicamentos, adoção de métodos de gestão de estoque e centralização das atividades das farmácias do hospital com ampliação da área física.
Espera-se que, com as propostas de modificação do modelo de reposição de estoque, o hospital tenha ganhos significativos e a logística de abastecimento de
medicamentos possa ser otimizada. Seria um passo importante para melhoria da qualidade da assistência prestada, garantindo eficiência no atendimento do serviço
público, possibilitando aumento do acesso da população com a economia gerada, e, por fim, maior segurança aos pacientes atendidos.
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Qualidade e Segurança

P_99_2011 - Diretriz Assistencial para a Segurança do Paciente com Fratura de Femur
Juliana Cardozo Fernandes Bastos, Rodrigo Damião Maia Graciano

INTRODUÇÃO
A fratura do colo do fêmur é encontrada freqüentemente em mulheres acima de 60 anos(1) e sua incidência vem aumentando em várias partes do mundo devido ao
aumento da expectativa de vida nessa faixa etária(2-10). Os mecanismos de trauma são: queda do mesmo nível, estresse mecânico de repetição associado à osteoporose
nos idosos e traumas de alta energia em pessoas jovens vítimas de acidentes(11,12,6,13-15).
A pré-disposição para lesões pode estar associada ao processo de senescência, ou seja, o envelhecimento fisiológico. Ocorrem alterações em vários sistemas as quais
diminuem a funcionalidade dos idosos. Este envelhecimento também pode estar associado a patologias, sendo caracterizado como senilidade.
Existem muitas definições para trauma. No “Webster’s Third New International Dictionary” trauma é definido como um ferimento ou ferida e um corpo vivo causado
pela aplicação de violência externa (16). Já a fratura consiste em quebra na continuidade do osso. Ocorre quando o estresse colocado sobre um osso é maior que aquele
que o osso consegue absorver, sendo que, músculos vasos sanguíneos, nervos, tendões, articulações e outros órgãos podem ser lesionados decorrente da fratura(17).
Os fatores de risco para fratura de fêmur incluem menor índice de massa corporal, dieta pobre em cálcio, menopausa, baixa atividade física, menor grau de instrução e
pacientes com pouca atividade física no trabalho (14 18,19). Mulheres com fratura de fêmur proximal são relacionadas em 10% dos casos a dependência funcional para
atividades diárias e, em 19%, a cuidados domiciliares de enfermagem por longo período (10,20).
A pré-disposição para lesões pode estar associada ao processo de senescência, ou seja, ao envelhecimento fisiológico. As alterações que ocorrem em vários sistemas
diminuem a funcionalidade dos idosos. Este envelhecimento também pode estar associado a patologias, como caracterizado como senilidade (21).
O aumento crescente da expectativa de vida da população mundial tem contribuído para o aumento das doenças crônico-degenerativas na população idosa. A
osteoporose assume especial atenção por se tratar de uma doença com alta prevalência entre os idosos, pelo risco maior de fraturas e pelo alto custo relacionado ao
tratamento clínico-cirúrgico, tornando-a um grave problema de saúde pública (22). Sendo que a prevalência da osteoporose está aumentando em todos os países, em
conseqüência do envelhecimento populacional. A estimativa de osteoporose em mulheres de origem caucasiana, na fase pós-menopausa, era de 20% na população dos
Estados Unidos no início da década de 90, segundo critério diagnóstico da Organização Mundial de Saúde (23).
A complicação mais temida da osteoporose é a fratura proximal de fêmur. Esta fratura resulta em mortalidade 15% maior no primeiro ano pós-fratura comparativamente
ao grupo não afetado de idade similar (24). Este tipo de fratura representa perda significativa da autonomia dos pacientes. Cerca de metade dos pacientes torna-se incapaz
de deambular e um quarto necessita de cuidado domiciliar prolongado (25).
Dentre todos os sítios de fratura, as que ocorrem no fêmur são as que apresentam importante causa de mortalidade e de incapacidade em idosos (22). A fratura proximal
de fêmur nessa faixa etária ocorre na ordem de 4% (26), a incidência de fraturas do fêmur aumenta exponencialmente com a idade. Os pacientes com fratura prévia são
duas a cinco vezes mais susceptíveis a fraturas futuras do que indivíduos sem fraturas (27) e sua incidência tem aumentado, dado o crescente aumento da expectativa de
vida (28,29). De todas as fraturas ocasionadas por queda, são as mais graves, pois causam as complicações de saúde mais sérias e o maior número de mortes (30,31).
A enfermagem deverá prestar assistência adequada para sua reabilitação, prevenindo possíveis complicações, realizando a sistematização da assistência de enfermagem
de acordo com o plano de cuidado deste paciente, garantindo sua segurança em todo o processo de reabilitação.
2 OBJETIVO
Elaborar proposta de Diretriz Assistencial para pacientes com fratura de fêmur que subsidiará os planos de cuidados de enfermagem específicos.
3 METODO
Para a elaboração deste estudo foi realizado uma revisão integrativa da literatura, descritiva, com abordagem quantitativa, sobre o tema Fratura de Fêmur. A
conceituação teórica foi realizada nos bancos de dados informatizados SCIELO, DEDALUS e LILACS no período de 1998 a 2008, bem como em livros relacionados com a
área, com os seguintes descritores de assunto: Fratura de Fêmur, Assistência de Enfermagem e Fatores Associados.
3.1 Critérios de inclusão:
Artigos publicados em inglês, português e espanhol; artigos indexados nas bases de dados SCIELO, DEDALUS e LILACS; livros e periódicos produzidos entre 1998 a
2008; artigos que retratam o cuidado de enfermagem ao paciente com fratura de fêmur; artigos que mostram a atuação do enfermeiro com paciente com fratura de fêmur;
artigos publicados sobre enfermagem perioperatório ao paciente com fratura de fêmur.
3.2 Critérios de exclusão:
Artigos não encontrados no meio físico ou eletrônico na cidade de São Paulo; artigos sem resumo; artigos que retratam as técnicas cirúrgicas.
4 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados coletados foram analisados buscando as recomendações que comporão a proposta da Diretriz Assistencial.
5 RESULTADOS
No Brasil, identificaram-se apenas dois estudos sobre incidência de fraturas de fêmur. Foram desenvolvidos com pessoas acima de sessenta anos de idade e realizadas
em cidades do interior das regiões sudeste e nordeste do país, ambos de natureza retrospectiva. Na cidade de Marília, São Paulo em 1995, a taxa for de 50,03/10 mil para
o sexo feminino e de 18,73/10 mil para o sexo masculino (32). Em Sobral, Ceará, entre os anos de 1996 e 2000, as taxas anuais de pessoas acima de sessenta anos foram de
20,7/10 mil para mulheres e 8,9/10 mil para homens (33).
Existe uma alta incidência de fratura de fêmur entre as pessoas idosas que apresentam ossos quebradiços devido à osteoporose (principalmente as mulheres) e que
tendem a cair com freqüência. Os músculos quadríceps fracos, a fragilidade geral devido à idade e as condições que produzem perfusão arterial cerebral diminuída (crises
isquêmicas transitórias, anemia, embolias, doença cardiovasculares e efeitos de medicamentos) contribuem para a incidência de quedas, levando às fraturas de fêmur(34).
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Sabe-se que em pacientes com fratura de fêmur que já sofreram algum tipo de complicação, há um aumento nas taxas de mortalidade (35). As taxas de mortalidade
variam de 15,0 a 50,0% no primeiro ano, com maior número de óbitos ocorrendo nos primeiros seis meses após o evento (36-37).
Assistência de Enfermagem na Fratura de Fêmur
A equipe de enfermagem que vai prestar assistência aos pacientes a serem submetidos à cirurgia de fratura de fêmur deve estar conscientizada da necessidade do
treinamento de todo pessoal, bem como do preparo específico e preventivo da unidade de internação através de desinfecção ambiental, dos materiais, equipamentos e
aparelhos a serem utilizados no paciente. Deve-se realizar o histórico do paciente a fim de detectar o estado de hidratação, história medicamentosa atual e possível
infecção. Com base nos dados do histórico de enfermagem, os principais diagnósticos de enfermagem pré-operatórios do paciente relacionados com o estado ortopédico
podem incluir os seguintes: Dor aguda relacionada com a fratura, problema ortopédico, inchação e/ou inflamação; Risco de disfunção neurovascular periférica
relacionada com inchação, aparelhos constritivos ou retorno venoso prejudicado; Risco de tratamento com regime terapêutico ineficaz relacionado com o conhecimento
insuficiente ou falta de suporte e recursos disponíveis; Mobilidade física prejudicada relacionada com a dor, inchação e possível presença de um aparelho de
imobilização; Risco de baixa auto-estima situacional: distúrbio da imagem corporal e/ou comprometimento funcional relacionados com o impacto do distúrbio músculoesquelético.
As principais metas para o paciente antes da cirurgia ortopédica podem incluir o alívio da dor, função neurovascular adequada, promoção da saúde, comprometimento
da mobilidade e auto-estima positiva (34).
A perfusão tecidual deve ser rigorosamente monitorada, pois edema e o sangramento nos tecidos podem comprometer a circulação e resultar em síndrome
compartimental. A inatividade contribui para a estase venosa e para o desenvolvimento da trombose venosa profunda (TVP), além do risco de úlcera por pressão. Anestesia
geral, analgesia e imobilidade podem resultar em funcionamento alterado dos sistemas reparatório, gastrintestinal e urinário (34).
Com a cirurgia ortopédica importante, há um risco de choque hipovolêmico por causa da perda sanguínea. Com freqüência, a dissecção muscular produz feridas em
que a hemostasia é ruim. As feridas que são fechadas sob controle do torniquete podem sangrar durante o período pós-operatório. A enfermeira (o) deve ficar alerta para
detectar os sinais de choque hipovolêmico (34).
A doença tromboembólica é uma das complicações mais comuns e mais perigosas que podem ocorrer com o paciente ortopédico pós-operatório. Deve-se avaliar
diariamente quanto à inchação da panturrilha, dor, calor, rubor e sinal de Homans positivo (34).
Deve-se manter a posição do membro operado em abdução, posição neutra, ligeira flexão do joelho, colocar coxim abdutor entre as pernas, pequeno coxim feito com
lençol sob o joelho e na extensão lateral externa da perna, luvas d’água sob o calcanhar (38).
Elevar o decúbito até 60º, assim que o paciente estiver consciente. Solicitar o mesmo a movimentação dos pós (flexão e extensão). Manter constantemente a posição do
membro operado em abdução e posição neutra (38).
Os drenos de sucção devem ser avaliados e observados quanto à sua inserção, funcionamento e durabilidade. A retirada do mesmo se faz quando apresenta secreção
serosa em sua extensão ou 48 horas após a cirurgia, ou se estiver drenando menos que 30 ml(38).
O primeiro curativo deve ser trocado após 24 horas. Observar características da ferida cirúrgica e da secreção. O curativo pode ser mantido aberto se a ferida cirúrgica
estiver com as bordas unidas, integras e sem secreção (38).
Sentar o paciente a partir do terceiro dia de pós-operatório, se não houver nenhuma contra indicação médica; e iniciar a deambulação a partir do quarto dia ou quinto
dia, sempre com a presença do fisioterapeuta (38).
Após o sexto dia, se o paciente estiver em condições hemodinâmicas estáveis, realizando as atividades de vida diária, sugere-se alta hospitalar. Quando existe o
planejamento para alta hospitalar, a enfermagem deve acionar os familiares para orientação domiciliar com relação à terapêutica de autocuidado e medicamentosa (38).
As complicações mais freqüentes no pós-operatório são as luxações antes de completar uma semana de pós-operatório. A incidência é em cerca de 4% dos pacientes
antes de completar um mês de pós-operatório (38).
Além disso, a embolia gordurosa pode ocorrer com a cirurgia ortopédica, e ficar alerta para detectar as alterações na respiração, nível de consciência que sugerem o
desenvolvimento da embolia gordurosa (34).
Com base nos dados do histórico de enfermagem, os principais diagnósticos de enfermagem do paciente após a cirurgia ortopédica podem incluir os seguintes: Dor
aguda relacionada com o procedimento cirúrgico, inchação e imobilização; Risco de disfunção neurovascular periférica relacionada com inchação, aparelhos constritivos
ou circulação prejudicada; Risco de controle ineficaz do regime terapêutico relacionado com o conhecimento insuficiente ou suporte e recursos disponíveis; Mobilidade
física prejudicada relacionada com a dor, edema ou presença de um aparelho de imobilização (p. ex., tala, aparelho gessado ou calha); Risco de baixa auto-estima
situacional: distúrbio da imagem corporal ou do desempenho de função relacionados com o impacto do distúrbio musculoesquelético.
O uso do trapézio é importante para fortalecer a musculatura do braço, auxiliar na movimentação para execução de vários procedimentos, como higiene corporal,
eliminação intestinal, mudança de decúbito e outras ações de autocuidado. Quanto ao uso da comadre, o procedimento parece ser simples, porém, na situação pósoperatória, sua utilização inadequada pode levar ao risco de causar uma subluxação ou luxação. A mudança de decúbito é um procedimento adotado para prevenção de
lesões nas regiões de proeminências ósseas e nas áreas de maior atrito. Para sentar no leito este procedimento deve ser realizado a partir do terceiro dia de pós-operatório.
É um momento crítico para o paciente, pois necessita de segurança, confiança e ajuda.
9. CONCLUSÃO
Por prestar assistência durante 24 horas, a enfermagem tem condições de estar atenta aos fatores que interferem no bem estar do paciente e, a partir daí, criar formas de
amenizar seu sofrimento. Este trabalho buscou contribuir para a melhoria da assistência de enfermagem aos pacientes em pós-operatório de fratura de fêmur. Apesar dos
resultados satisfatórios desse tipo de cirurgia, a incidência de doenças degenerativas poderia ser diminuída por meio de medidas profiláticas aplicadas precocemente. A
profilaxia das doenças é muito difícil porque não há condições em que podemos detectar moléstias que posteriormente possam evoluir para o procedimento cirúrgico.
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INTRODUÇÃO
O Hospital X é uma Instituição Pública que presta atendimento exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pelo treinamento em serviço “pós
graduação latu senso” de 36 médicos ginecologistas e obstetras, e 9 em neonatologia. No segundo semestre de 2007, foi observada a queda gradual em cirurgias
ginecológicas, apesar da pactuação já existente entre as Unidades Básicas de Saúde –UBSs da região e esta Instituição no encaminhamento de pacientes que necessitam
de atendimento em nível secundário. Além desta observação, os médicos residentes estavam descontentes em relação ao número reduzido de cirurgias que vinham
realizando durante sua formação, sinalizando uma deficiência de aprendizado no campo cirúrgico ginecológico.
A partir destas constatações, foi observado que, apesar do número de consultas ginecológicas agendadas no ambulatório da instituição, muitas destas consultas eram
derivadas de queixas sem necessidade de resolução cirúrgica e outras não apresentavam necessidade de acompanhamento por especialistas, devendo ser mantidas em
nível de atendimento ambulatorial primário. Muitas pacientes referiam falta de médicos ginecologistas nas UBSs. Neste momento, procurou-se a Coordenadoria de Saúde
da Região Y para se obter informações sobre esta situação, para que alternativas viáveis pudessem ser oferecidas.
Entre os problemas encontrados, foi visto que em algumas UBSs havia dificuldade de marcações para atendimento pelo especialista ginecologista, porém não pela falta
de médicos, mas em decorrência de que estes profissionais estavam com agendamento completo de consultas de pré-natal. Nestas unidades, as pacientes realizavam
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apenas os exames de prevenção, como a coleta de citologia oncótica que é feito nas UBSs por enfermeiras, num amplo projeto de cobertura para a detecção de alterações
citopatológicas de material colhido de colo de útero e fundo de saco posterior.
A consequência desta situação é que, possivelmente, pacientes com doenças mais complexas, como tumores abdominais, tumores mamários, citologias alteradas,
anemias crônicas por irregularidades menstruais e queixas de distopias pélvicas com incontinência urinária, ficavam sem o encaminhamento para centros de nível
secundário.
Foi proposto um projeto de maneira que as enfermeiras, no momento da coleta de citologia oncótica, pudessem realizar perguntas direcionadas às pacientes. Desta
forma, aquelas que respondessem afirmativamente ao questionário, e que desejassem seriam encaminhadas ao Pronto Atendimento no ambulatório do Hospital X, aonde
seriam examinadas pelo médico residente do terceiro ano e seu preceptor. Com esta intervenção, era esperado atender os anseios dos médicos residentes, com o
atendimento a pacientes portadoras de necessidades cirúrgicas.
JUSTIFICATIVA
Objetivo Geral : Aumentar o número de cirurgias ginecológicas.
Objetivo Especifico: Avaliar o número de pacientes com queixas potencialmente cirúrgicas, encaminhadas por meio de questionário aplicado por enfermeiras da rede
básica, e o impacto sobre o aumento de cirurgias ginecológicas.
MÉTODOS
Fase de Elaboração do questionário, que contaria com as seguintes informações:
1) Unidade de origem e Data de atendimento na UBS;
2) Nome da paciente, Idade e Data da Última Menstruação;
3) Seu fluxo normal está aumentado (mais de dez dias ou sinais de anemia);
4) Histórico de miomas (Sim ou Não);
5) Ultrassonografia nos últimos dois anos (Sim ou Não); Alguma alteração? Mioma (Sim ou Não); Tumor anexial maior que 6 cm (Sim ou Não);
6) Queixa de perda de urina aos esforços (Sim ou Não);
7) Queixa de bola na vagina (Sim ou Não);
8) Citologia alterada (Sim ou Não);
9) Caroço nas mamas (Sim ou Não)
10) OBS. Na resposta afirmativa para um dos itens demandará encaminhamento para o Pronto Atendimento de Ginecologia do Hospital X;
11) Nome do entrevistador com o local da entrevista (Visita Domiciliar ou coleta de citologia oncótica);
12) Data da consulta agendada
13) Local e endereço com telefone
14) Data do encaminhamento
RESULTADOS :
No período de um ano (22/07/2008 a 30/07/2009), 5.329 pacientes foram agendadas no Ambulatório do Hospital X por esse sistema de captação. O índice de
absenteísmo foi de 1343 (25,06%), o número de pacientes contra-referenciadas foi de 1.368 (35,19%) e as pacientes que abriram prontuário para atendimento no
ambulatório ginecológico foi de 2.520, o que corresponde a 64,81%.
O projeto foi formalizado para o atendimento a 24 UBS da Região A e quatro UBS da Região B, bem como a demanda do Pronto Socorro do Hospital X. Nas UBS seria
aplicado o questionário pelas enfermeiras no momento da coleta de citologia oncótica. Já no Pronto Socorro do Hospital X, os profissionais foram orientados para, ao
identificarem pacientes que necessitassem de acompanhamento em nível secundário, cirúrgico ou não, poderiam solicitar o agendamento destas pacientes no Pronto
Atendimento.
No levantamento efetuado observamos que 59% das pacientes foram provenientes destas regiões A e B. Se somado aos casos identificados no Pronto Socorro da
instituição (2,31%) teremos o total de 61,36% dos atendimentos feitos segundo o projeto inicial. Foi observado um número expressivo de procura espontânea, tal fato se
deu, no decorrer do projeto, em decorrência das diretrizes tomadas pela Diretoria, na não recusa de pacientes que procurassem agendar espontaneamente a consulta no
pronto atendimento ginecológico. Essa demanda espontânea representou 21,90% das pacientes atendidas. Além disso, houve agendamento de outros locais da região,
utilizando essa porta de entrada, como “triagem” de outras UBSs, sem o encaminhamento de enfermagem.
Em relação ao número cirúrgico, foram comparados os períodos de Fevereiro a Julho dos anos de 2008 e 2009, de forma a poder analisar o impacto no aumento
cirúrgico, que foi de 771 para 1.063 cirurgias, ou seja, 37,8%. Observa-se que o aumento ocorreu predominantemente nas cirurgias de portes pequenos e médios, sendo
esta uma das características do atendimento em nível secundário. Deve ser salientado que o número de cirurgias não corresponde ao número de pacientes, uma vez que
as pacientes podem ser submetidas a mais de uma cirurgia no mesmo ato anestésico ou ainda submeter-se a dois procedimentos em datas diferentes no período levantado.
Das 1.063 cirurgias realizadas de fevereiro a julho de 2009, foram levantados 752 prontuários, onde se analisou os seguintes dados:
Registro Hospitalar, nome da paciente, data de abertura do prontuário, data da consulta no PA, data da consulta na especialidade encaminhada, data de internação,
data da cirurgia, diagnóstico inicial no PA, cirurgia realizada, e o diagnóstico pós cirúrgico.
No levantamento dos prontuários das pacientes operadas, 176 apresentavam o formulário preenchido e foram levantadas as queixas das pacientes relatadas à
enfermeira, ao serem questionadas.
Deve-se salientar que das 176 pacientes encaminhadas, 15,34% (27) das pacientes submetidas a cirurgia houve a confirmação de lesões precursoras de patologias
malignas ou que já apresentavam patologia maligna.
O tempo médio entre as consultas da UBS e o Pronto Atendimento foi de 33 dias, e entre a consulta do Pronto Atendimento e Ambulatório de Patologia Ginecológico
(PG) 35 dias, o que reflete indiretamente a questão de oferta e demanda. Já o tempo para a marcação de cirurgia média foi de 120 dias.
Na relação entre faixas etárias foi observado que as lesões precursoras e casos de câncer de colo ficaram mais prevalentes entre 20 e 45 anos, o que coincide com a
literatura (VEIGA FR., 2006) enquanto as neoplasias mamárias acima dos 50 anos, consonante com a literatura nacional e internacional (GUERRA MR., 2005).
Em relação às patologias benignas notamos que a faixa etária mais prevalente para os leiomiomas foi entre 35 e 50 anos, as patologias do trato urinário acima dos 45
anos e os nódulos mamários entre os 17 e 50 anos. A análise destes dados tem sua importância podendo permitir montar uma linha de cuidado para cada uma destas
patologias.
CONCLUSÕES
Este trabalho demonstra toda a importância de um gestor presente e atuante, que perceba as dificuldades do sistema como um todo. Há necessidade do conhecimento
além de suas fronteiras, o entendimento da proposta macro.
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A missão, enquanto servidores públicos é de oferecer o melhor padrão de assistência, e elaborar políticas públicas de atendimento condizentes com o SUS, além de
incorporar a sabedoria humanitária refletindo sobre os valores de nossa educação, como ferramenta do atendimento ao público. Isso é parte do que é chamado,
genericamente, de “Humanização”.
Este trabalho trouxe: planejamento organizacional; trabalho em campo com a integração de múltiplos agentes; um processo de como oferecer melhores serviços e como
otimizar a produtividade hospitalar.
Referências
MENDES, E.V. (org.) Distrito Sanitário: o processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. 2. ed. São Paulo, HUCITEC, 1994. cap. 1, p. 19-91: As políticas de
saúde no Brasil nos anos 80: a conformação da reforma sanitária e a construção da hegemonia do projeto neoliberal.
MERHY, EE.; MAGALHÃES, HM.; RIMOLI, J.; FRANCO, TB.; BUENO, WS.; O Trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano, 2a Ed. São Paulo: EditoraHucitec, 2004.
296 pp, pg 126.
NEWMAN DK – causes of incontinence and identification of risk factors in: K Managing treating urinary and incontinence – 1a ed Baltimore-Health Professions Press 2002; p 29-51
ALVAREZ, R.B. Remission de pacientes en una unidad regional de salud, Colombia. Bol.Of.Sanit.Panam., v. 99. n.1, p.10-24, 1985.
BRAVO, A. L. Regionalizacion: organizacion y funcionamiento coordinado de los servicios de salud en zonas rurales yurbanas. Bol.Of. Sanit.Panam. v. 77, n. 3, p. 231-46, 1974.
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde: PREV-SAÚDE. Brasília, 1980.
BRASIL. Ministério da Saúde. Informações de saúde [dados na Internet]. Brasília: Ministério da Saúde. [acessado 2010 jan, 22]. Disponível em: http://www.saude.gov.br/datasus 48
BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social – Decreto 94657/87 de 20 de julho de 1987. Diário Oficial da União, Brasilia, 21 de Julho de 1987.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica da Saúde da Mulher. Manual dos Comitês de Mortalidade Materna. 2a ed. Brasília; 2002.
BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE Portaria Interministerial número 2400, de 02 de outubro de 2007.
FRANCO, TB.; Processos de trabalho e a mudança do modelo tecno assistencial em saúde;Tese de Mestrado; Campinas (SP); Unicamp, 1999.
FRANCO, TB.; Processos de trabalho e transição tecnológica na saúde; Tese de Doutorado, Campinas (SP); Unicamp, 2003.
JULIANI, CM; CIAMPONE, MHT.; Organização do sistema de referência e contra referência no contexto do sistema único de saúde : a percepção de enfermeiros. Revista da Escola de
enfermagem USP, v.33 n.4p.323-333, dez. 1999.
MAGALHÃES JR.; GARIGLIO, M.T.; TEIXEIRA, O.G.S. et al.; Proposta de estruturação da atenção secundária para o SUS-BH.; Belo Horizonte, SMSA/BH, 2002. (mimeo).
MERCADANTE OAET AL. Descentralizacion y municipalizacion de los serviios de salud em São Paulo, Brasil. Bolo f Sanit PAnam 116: 381-396, 1994
GUERRA, MR., GALLO, CVM., MENDONÇA, GAS., Risco de câncer no Brasil: tendências e estudos epidemiológicos mais recentes; Revista Brasileira de Cancerologia, 51(3); 2005
GUTEREEZ, MR. Sistema Único de Saúde e Demanda ambulatorial – Os pacientes dos Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, revista medicina Ribeirão
Preto, 31: 81-98, jan/mar 1998
MERHY, E.E.; QUEIROZ, M.S. Saúde pública, rede básica e o sistema de saúde brasileiro. Cad. Saúde Públ., v. 9, n. 2, p. 177-84, 1993 49
MÜLLER NETO, J.S. Políticas de saúde no Brasil: a descentralização e seus atores. Saúde Deb., n. 31, p. 54-66, 1991
OLIVEIRA, J.A.de A.; TEIXEIRA, S.M.F. (Im) Previdência social: 60 anos de história da previdência social no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1985
LAURENTI, 2001. Medindo a Mortalidade Materna, disponível em portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/med_mort_matern.pdf
LOBO, L.C.G. Sistema de saúde: análise e propostas. Educ.Med.Salud, v. 20, n. 2, p. 222-34, 1986.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – Protocolos assistência médica em ginecologia para a região Norte do Município de São Paulo, 2005. Disponível em:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretaria/saude/saude_da_mulher
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), disponível em: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/infocidade/
RIBEIRO, JM.; Desenvolvimento do SUS e racionamento de serviços hospitalares. Clinica & Saúde Coletiva. 14(3): 771-782, 2009.
ROCHA, J.S.Y. O movimento da reforma sanitária no Brasil. Prey. Dados, v. 3, n. 2, p. 5-11, 1986.
SOUZA, MKB; MELO, CM. Atuação de enfermeiras macrofunções gestoras em saúde. p.198* Revista enfermagem Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009
abr/jun;17(2):198-02
THEME-FILHA MM, SILVA RI, NORONHA CP. Mortalidade materna no Município do Rio de Janeiro, 1993-1996. Cadernos de Saúde Pública 1999;15(2):397-403
VEIGA, FR., RUSSOMANO, F., CAMARGO, MJ., Prevalência das lesões intra-epiteliais de alto grau em pacientes com citologia com diagnóstico persistente de ASCUS; Revista Brasileira de
Ginecologia Obstetrícia, volume 28; no 2; Rio de Janeiro, 2006

Indicadores Assistenciais

P_101_2011 - O Protocolo Institucional de Manipulação Mínima no Recém-Nascido Pré-Termo de
Muito Baixo Peso e seu Impacto no Indicador Assistencial da Fisioterapia.
Raphaella Ferreira Cintra, Lucimeire de Fátima Cortinovis Vieira, Edna Yaemi Hirota, Renata Fukugava

Resumo: Objetivos: Demonstrar os valores de indicador de qualidade da fisioterapia para gerenciar ocorrências, avaliar medidas de melhoria e verificar os cuidados na prevenção das
obstruções de cânula orotraqueal. Métodos: Análise retrospectiva, através de arquivos da fisioterapia e banco de dados institucionais de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Resultados:
Analisados 407 recém-nascidos prematuros extremos durante o período de dois anos, com ocorrência de dez trocas de cânula por obstrução de secreção, nesse mesmo período. Conclusão: O
trabalho de uma equipe multidisciplinar em conjunto e a monitorização adequada permitem que se cumpram as recomendações do protocolo na unidade neonatal.
Palavras-chave: Indicador; Fisioterapia; Prematuridade; Protocolo; Manipulação Mínima.

INTRODUÇÃO
Com o aumento do número de nascimentos de recém-nascido pré termo (RNPT) extremo, fez-se necessário a gestão de procedimentos e a criação de protocolos nas
unidades de terapia intensiva (UTI’s) Neonatais.2
Os recém-nascidos (RN`s) são manipulados várias vezes ao dia, na maioria das vezes sem agrupamento de procedimentos que, além de muito cansativos, interrompem
seu sono, desencadeando estresse.2
Quanto mais prematuro for o recém-nascido (RN), maior será a incidência de problemas como desconforto respiratório, infecções, hemorragia intracraniana, crises de
apnéia, entre outros. 2
Apesar dos avanços nas áreas de ventilação mecânica, diálise, terapia antimicrobiana e monitorização hemodinâmica muitas vezes o conhecimento vigente não é
adequadamente traduzido para a prática. Diversos estudos demonstram que a não adesão a padrões de tratamento estão associadas à mortalidade e morbidade. A
implementação de iniciativas de qualidade melhorando os cuidados a pacientes e sua segurança são objetivos necessários.3
Um dos protocolos médicos existentes na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital, refere-se à manipulação mínima de recém-nascidos pré-termo de muito
baixo peso.
Esse protocolo tem como objetivos diminuir a morbidade neonatal em recém-nascido pré-termo de muito baixo peso (RNPT MBP); diminuir a incidência de hemorragia
intracraniana (HIC); diminuir a incidência de infecção neonatal e diminuir o nível de estresse para RNPT MBP na UTI neonatal.1
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Com
m relação à manippulação respiratóriaa, recomenda-se nesse
n
protocolo insstitucional, não reaalizar aspiração dee rotina, evitar o uuso do AMBÚ®, manter
m
adequada
umidifficação e aquecimeento do circuito dee ventilação, cuidados com aumento de fração inspirada de oxigênio (FiO
O2), não realizar maanobras fisioterapeeuticas e solicitar
avaliaação e autorização médica para realizar as intervenções necessárias nas prim
meiras 72 horas dee vida do recém-nasscido. 1
A aspiração
a
endotraqueal de secreções é um procedimennto realizado com o intuito de remoover as secreções que se acumulam
m nas vias aéreas. Classicamente é
realizaada com a desconnexão entre o pacciente e ventiladoor mecânico, seguiido pela introduçãão de um cateter de sucção no intterior do tubo enddotraqueal. Esse
proceddimento gera hipooxemia nos pacienttes ventilados mecanicamente, o quee pode ser preveniido através do uso de um sistema dee aspiração fechaddo.4 No setor da
neonaatologia do hospitall é usado de rotina para todos os recém
m-nascidos intubaddos o sistema de aspiração fechado.
Juntto com a preocupaação em gerenciar todos
t
os fatores quee influenciam na quualidade do atendim
mento prestado ao paciente, vieram oos indicadores de quualidade. 5
Indicadores são instrum
mentos elaborados e usados para avalliar o cumprimentoo dos objetivos e metas estabelecidos.5
Meddir qualidade e quaantidade em prograamas e serviços de saúde é imprescinndível para o planeejamento, organizaçção, coordenação e avaliação/controle das atividades
desenvvolvidas, sendo alvvo dessa medição os
o resultados, bem como
c
as influênciass e repercussões prromovidas no meio ambiente.2
O indicador assistenciial discutido nesse trabalho refere-se à incidência de trooca de cânula orotrraqueal por obstruçção de secreção. Essse indicador contaabiliza o número
de trocas de cânula orotrraqueal de todos reecém-nascidos interrnados na UTI neonnatal, porém é posssível, através de banco de dados armaazenados, verificar de todos recémnasciddos contabilizados quais deles podem ser incluídos no protocolo.
OBJJETIVOS
 Demonstrar os vaalores de indicador de qualidade criaado pela fisioterapiia para gerenciar as
a ocorrências, avaliar medidas de meelhoria e melhorar a assistência ao
paciente.
 Verificar os cuidaados tomados na prrevenção das obstruuções de cânula orootraqueal, do RN muito
m baixo peso suubmetido ao protoccolo de manipulaçãão mínima.
JUSSTIFICATIVA
Um
ma das principais caaracterísticas dos reecém nascidos prematuros é a imaturridade de todos os órgãos e sistemas,, como conseqüênccia disso temos um
m recém-nascido
com grande
g
instabilidadee hemodinâmica e muito susceptível a complicações.
Dessta forma as instituiições buscam criar protocolos e indicadores de qualidadde, que direcionem
m as pessoas envolvvidas nos cuidados aos pacientes paraa padronização e
melhooria na assistência.
Assim apresentaremoss os valores do indicador, salientandoo o sucesso de um trabalho de equipe multidisciplinar, na segurança paraa prevenção de seqqüelas ao recémnasciddo.
MÉTTODO
Anáálise retrospectiva, feita através de arqquivos da fisioterapiia e banco de dadoos institucionais no período de janeiro de 2009 a dezembbro de 2010. Foram
m analisados 138
recém
m-nascidos abaixo dde 1250 gramas que estavam submetidos à intubação orrotraqueal (IOT) durante as primeiras 72
7 horas de vida, nna UTI neonatal doo Hospital, sendo
127 RN`s com sobrevidaa superior à 72 horaas, 5 RN`s com até 48 horas/vida e 6 RRN`s com até 24 hooras de vida.
Essees valores foram traansformados em RN
N/dia totalizando 3997 pacientes intubaados/mês.
Foraam anotados todoss os episódios de trroca de cânula doss RN`s durante o peeríodo da internação, sendo separadoos como troca por obstrução de secreeção e troca por
outross motivos. Posteriorrmente foram separrados os casos que ocorreram com os RN’s durante o peeríodo da manipulaação mínima. Todaas as ocorrências fooram descritas no
relatório de análise criticca da instituição.
O valor
v do indicador ffoi obtido através do
d número total de pacientes intubadoos/mês ÷ (número de
d ocorrências × 1000)
A meta
m estabelecida para o serviço é <= 0,5% de incidência.
RESSULTADOS E CONCLUSÕES
Atraavés do banco de dados da fisioterappia, levantamos um
m total de 5552 RN
N`s IOT/mês, destees 2683 no ano de 2009 e 2869 em 2010. Porém apennas 397 RN`s se
enquaadraram nos critérioos de RNPT MBP IO
OT/mês, sendo 194 em 2009 e 203 em
m 2010. Como podde ser verificado no gráfico abaixo.

Fig. 1: Total de RN`s
R intubados X totaal de RN`s do protocoolo de manipulação mínima.
m

A análise
a
dos dados nnos permite verificaar que no período definido,
d
os RNPT MBP que se enquaadram no protocoloo de manipulação mínima da instituição representam
7,23%
% do total de RN`s ssubmetidos à IOT/VVM durante o ano de
d 2009 e 7,08% n o ano de 2010. Coonforme Fig. 2.
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Fig. 2: RNPT MBPP incluídos no protoccolo de manipulação mínima.

Verificamos 10 ocorrências de troca de COT por obstrução de secreeção, sendo seis em
m 2009 e quatro em
m 2010. Destas, appenas quatro episóódios ocorreram durante o
período da mannipulação mínima, dos quais 1 (um) ocorreu no ano de 22009 e 3 (três) ocorrreram durante 2010. O gráfico abaixoo demonstra esses valores.
v

O
de troca dee COT no período dee manipulação mínima em 2009 e 2010.
Fig.3 Ocorrência

Os gráficos ddos indicadores dee qualidade “Inciddência de troca dee cânula endotraquueal por obstrução de secreções” doos anos de 2009 e 2010 mostram ass metas
mantidas no deecorrer dos anos. Coonforme fig.4 e 5 a seguir.

Fig.4. D
Demostrativo de trocas de COT em 2009.

Fig. 5 D
Demostrativo de trocas de COT em 2010.

Durante os aanos de 2009 e 2010 observa-se umaa baixa incidência dde troca de cânulaa por obstrução de secreção durante o período de manipulação mínima. Pode-se
P
verificar nesses dois anos, que as causas das trocas ocorreram
o
por moti vos variados, comoo obstrução durante administração dee surfactante, recém
m nascido secretivoo porém
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sem autorização médica para manipulação, obstrução de cânula com calibre muito pequeno (mais suceptível a formação de “rolha”). A constante avaliação das equipes
envolvidas nos cuidados direto aos recém-nascidos, como avaliação clinica, monitorização adequada, umidificação e aquecimento do sistema de ventilação, previnem a
ocorrência frequente de obstrução de cânula por secreções, mostrando que pode-se trabalhar, seguindo o protocolo de manipulação mínima, com segurança respeitando
os critérios definidos pela instituição.
Referências
Protocolo de Manipulação Mínima da UTI Neonatal do Hospital e Maternidade São Luiz – Unidade Itaim. Criado em 25/10/2005.
Sousa M. W. C. R. Quantificação das manipulações em RNPT em UTI: Uma proposta de elaboração de protocolo. Conscientiae Saúde, 2008; 7 (2): 269-274.
Bittar O. J. N. V. Indicadores de qualidade e quantidade em saúde. Ver Ass Med, 2001; 3 (12): 21-28.
Sarmento, G. J. V. O ABC da fisioterapia respiratória. Ed. Manole. 2009; 1ª Ed.; (9): 125-126.
Correa, I. R. S.; Caixeta, L. R. Barros, T. B. Indicadores de qualidade do serviço de enfermagem. Adm. Enfermagem. 2009; UNIUBE. Em www.webartigos.com Pesquisado em 18/01/2011.
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P_102_2011 - Efeitos da Intervenção no Processo de Terapia Nutricional
Angélica Moitinho Rodrigues de Souza, Rosemeire Lima Lessi, Débora Pazin Leão, Sandra Adas, Daniele Dal Médico, Juliana Stockl Fígaro

Resumo: A Nutrição Enteral é a primeira opção de escolha para a prevenção de desnutrição hospitalar, na impossibilidade da ingestão oral. O estudo demonstrou que o treinamento da equipe
para a utilização da Terapia Nutricional Enteral, acompanhado da gestão do processo, permite a aplicação da melhor tecnologia, sem impacto financeiro.
Palavras-chaves: Nutrição Enteral, Não Infusão, Treinamento, Sistema Fechado.

Introdução
A Resolução RDC Nº 63/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), define nutrição enteral (NE) como sendo: “(...) alimento
para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada e combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para
uso por sondas ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou
não, conforme suas necessidades nutricionais em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.“
A difusão da terapia nutricional enteral (TNE) se deve à precocidade na indicação de seu uso, sendo a primeira opção de escolha na prevenção da desnutrição
hospitalar, na impossibilidade de se implementar a ingestão oral (MATSUBA, 2003).
Estudos demonstram que a desnutrição hospitalar é a responsável direta por maiores índices de morbidade e mortalidade (BRAUNSHWEIG, et al., 2000; HEYLAND et
al., 2003). Conseqüentemente, o impacto dessa situação é o maior custo para o sistema de saúde (NIGHTINGALE et al., 1996; TAN et al., 1992).
Apesar do notável avanço ocorrido nos últimos trinta anos, os cuidados aos pacientes graves continuam sendo o maior desafio para todos os profissionais que atuam em
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (VASCONCELOS et al., 2002).
Entre os avanços tecnológicos no tratamento de pacientes graves internados em UTI, o suporte nutricional pode ser apontado como uma das importantes inovações da
medicina no século XX pelo seu potencial para interferir no curso das doenças, atuar em mecanismos patogênicos ou estimular a resposta imunológica (MATSUBA, 2003).
Contudo, não se trata do acesso a esta tecnologia, mas gestão deste recurso, para alcançar melhores resultados.
Estudos econômicos em Saúde fornecem ferramentas aos administradores para o gerenciamento dos procedimentos adotados, tomada de decisões administrativas,
determinação de novos métodos de trabalho, elaboração de treinamento de pessoal, entre outros (SILVA & MURA, 2007).
Justificativa
No final do ano de 2007, a partir da percepção do volume elevado de sobra de NE, a equipe de Nutrição Clínica realizou um levantamento retrospectivo do volume
não infundido ao paciente naquele ano.
Detectou-se que a maior concentração de utilização e retorno estava na UTI Adulto, o que poderia ampliar a proporção do problema tendo em vista a ampliação de 07
para 20 leitos, prevista para dezembro.
Diante do exposto, foram definidas estratégias de intervenção no processo de dispensação e infusão, com o acompanhamento do volume de retorno da NE, na UTI
Adulto.
Objetivo
Demonstrar a importância do treinamento de equipe e gestão no processo de nutrição enteral, para melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
Metodologia
a. Coleta de dados
Em novembro de 2007 foi realizado o levantamento retrospectivo de dados do retorno de nutrição enteral (NE) não infundida na UTI Adulto.
Para fins de contabilização de dados, foram considerados os frascos de dietas desprezados no expurgo da Unidade pela enfermagem, com volume de sobras superiores
a 50 ml.
Os frascos eram recolhidos pela equipe da nutrição e levados ao lactário onde passavam por triagem, sendo verificado o volume da sobra de NE, o horário da infusão e
a causa deste retorno.
b. Intervenção
As primeiras ações foram reorientar, pontualmente, a equipe de enfermagem no preenchimento das informações de não infusão no rótulo do frasco, para melhor
qualificar as causas do problema e sensibilizar a equipe quanto à importância da atuação multiprofissional para a seqüência do trabalho.
Após o compartilhamento das taxas de retorno de NE com a gestão local, foram definidas as seguintes intervenções:
Criação, no início de 2008, de indicador de percentual do volume de retorno de dieta enteral. Os resultados eram divulgados mensalmente em reuniões da Equipe
Multiprofissional e com a gestão local.
Treinamento formal, em outubro de 2008, aplicado pela Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) para todos os profissionais de enfermagem da UTI
adulto. O treinamento abordou aspectos importantes da NE: prevenção da desnutrição hospitalar, importância da TNE no tratamento do paciente em terapia intensiva,
além da necessidade de melhor uso do recurso.
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ma ao painel dos Indicadores Estratégi cos da Instituição (BSC),
(
ampliando o escopo dos dadoss para todo o hospittal.
Incorporaçãoo do indicador acim
Acompanham
mento do processo de melhoria atravéés da ferramenta PD
DCA.
Participação da EMTN, a partir de março de 20099, na integração dee novos colaboradoores da equipe de Enfermagem,
E
com aapresentação dos conteúdos
c
ministraddos nos
treinamentos.
Introdução dda tecnologia de sisstema fechado de infusão da NE, em março de 2010, coom treinamento de toda a equipe de ssupervisão da enfeermagem para o maanuseio
deste sistema, toornando-a multiplicadora para as equuipes de enfermeiroos assistenciais e téccnicos.
Auditorias diárias, pela equipe de
d Nutrição, iniciadda em julho 2010, em todos os pacienntes com TNE, posssibilitando intervennções precoces.
Resultados e Discussão

Fonte: Nutriçãão-HGIS

Até o primeiro semestre de 20008 havia uma tendência de crescime nto das sobras de dietas, demonstrando que a ampliaçãão do número de leitos da UTI Adultto, com
incremento signnificativo de pessoal pode ter contribbuído para o aumennto do retorno dass dietas. Uma vez que
q estes novos coolaboradores precissavam ser sensibilizzados e
treinados sistem
maticamente para o uso racional da NE.
Diante deste cenário, foi elaboorado um treinamennto mais específicoo, com carga horárria mínima para garantir que os princcipais conteúdos reelacionados à TNE fossem
contemplados aadequadamente.
A partir dos ddados de 2009, verrificamos que este treinamento e a aboordagem deste na integração dos novoos colaboradores dee enfermagem mosstraram-se eficazes.

Fonte: Nutrição-HGIS

A introduçãoo do sistema fechaado de infusão da NE resultou em maaior segurança, aggilidade, qualidade e economia para o processo, além de diminuir o voluume de
retorno. Esta dim
minuição deve-se, principalmente, aoo maior tempo de vvalidade após o iníccio da infusão, minimização de sobrass nas pausas (não infusão) e possibiliddade de
devolução ao eestoque quando nãoo utilizada, já que permite
p
o armazenaamento em temperratura ambiente.
O sistema fecchado melhorou o trabalho da Nutrição, pois dispensou a manipulação préévia, permitiu a reddução da freqüênciaa de dispensação para
p dois turnos, ennquanto
que no sistema aberto eram necesssários de seis a oitoo turnos, devido aoo menor tempo de validade
v
da dieta.

2007

2008

2009

2010

Dieta Utilizada R$

R$ 104.4882,80

R$119.547,665

R$133.595,10

R$ 134.121,45

Retorno Dieta R$

R$

7.6665,00

R$ 13.855,667

R$ 4.760,32

R$

Investimentoo R$

R$ 112.1447,80

R$133.403,332

R$138.355,42

R$ 135.750,45

1.629,00

Tabela 1. Investimento e Rettorno de Dieta, em Reeais
Fonte: Nutriçção-HGIS

O aumento ddo valor investido em NE em 2008 deve-se
d
à ampliaçãoo de leitos e, por conseguinte,
c
ao número de pacientess, já que cerca de 90%
9 dos internadoos nesta
unidade utilizam
m esta dieta.

QUALIHOSP 20
011 » 165

PAPERS

Todo este esforço multiprofissional resultou em melhor utilização do recurso de TNE, pois há uma significativa queda no valor em reais do retorno da dieta (34,3%,
entre 2008 e 2009) ainda que não tenhamos diminuído o valor investido.
A introdução do sistema fechado, ao contrário do que se imagina, não significou maior investimento financeiro. Na Tabela 1, estão expressos somente o custo da dieta e
dos frascos, uma vez que neste trabalho optamos por não quantificar as horas destinadas ao manuseio e envase do sistema aberto, o que teria maior significado no valor
economizado.
Vale ressaltar, que a opção pelo sistema fechado foi garantir maior segurança para o paciente, já que minimiza riscos de contaminação.
Conclusão
O treinamento iniciado na unidade e ampliado para todos os colaboradores de enfermagem ingressos na instituição e a gestão do processo no período foram eficazes
para a redução do volume de retorno de NE, com conseqüente racionalização do uso deste recurso.
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Qualidade e Segurança

P_103_2011 - Avaliação das condições de saúde e nutricional do profissional que atua em hospital
público
Maria Angela Psssos Sartin, Maria Angela de Souza

Resumo:
Projeto realizado com os colaboradores do Hospital Municipal Irmã Dulce – Praia Grande no período de 13 a 17 de setembro de 2010, visando conhecer o estilo de vida e as
suas condições de saúde através da aferição da Pressão Arterial, levantamento do Índice de Massa Corpórea e da coleta dos seguintes exames: Hemograma completo, TGO/TGP, Colesterol
total e frações, Triglicérides e Glicemia.
Palavras-chave: Saúde, nutrição, profissional, cuidador, prevenção, qualidade

Introdução
O trabalho em saúde impõe aos profissionais da área uma rotina carregada de alto grau de tensão que envolve toda a equipe. Trânsito intenso de pessoas, sons variados,
queixas constantes, odores nem sempre agradáveis, ansiedade, fortes emoções e sucessivos plantões constituem o cotidiano da maioria desses profissionais e, em
particular, a do enfermeiro. Segundo REMEN (1993, p.180):
“Um profissional de saúde é uma pessoa que sofreu profundas modificações como resultado de treinamento especializado, do conhecimento e da experiência; são
pessoas diariamente expostas à dor, à doença e à morte, para quem essas experiências não são mais conceitos abstratos, mas sim, realidades comuns. De muitas maneiras,
é como estar sentado na poltrona da primeira fila no teatro da vida, uma oportunidade inigualável para adquirir um profundo conhecimento e maior compreensão da
natureza humana”.
Às inúmeras atribuições a serem aprendidas pelo profissional da saúde, somam-se as expectativas frente à liderança, humanização da assistência, competência,
motivação e desenvolvimento de relações terapêuticas. Nesse sentido, o cuidado com o profissional que cuida é imprescindível sob vários aspectos.
Na área corporativa, cuidar do cuidador reflete a preocupação do gestor com seus colaboradores, seus funcionários. Sentindo-se amparado sob uma instituição que com
ele se preocupa, onde não se veja como uma peça nas engrenagens de vários serviços, o funcionário tem elevada sua autoconfiança e a própria estima. Como resultado,
colhemos motivação e engajamento.
Na área assistencial, um funcionário saudável lida melhor com os desafios contínuos da área da Saúde Pública, principalmente aqueles que atendem diretamente os
clientes do Hospital. Para ouvir pacientemente, sorrir frequentemente e ser cordial também é preciso, além de educação, estar bem no âmbito físico e emocional.
Objetivos
Com o objetivo de conhecer e melhorar a qualidade de vida dos colaboradores do HMID, como uma medida de prevenção de doenças, a diminuição do número de
absenteísmo e a melhoria das condições de trabalho.
Justificativa
No último ano observamos um significativo aumento do número de absenteísmo por motivos de saúde e também muitos colaboradores com peso acima do limite
adequado para uma vida saudável.
A obesidade é considerada uma das mais graves doenças que a humanidade terá que enfrentar no século XXI. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), tratase de uma doença crônica, caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que causa muitos prejuízos à saúde como hipertensão, diabetes, câncer e doenças
cardiovasculares, que são a primeira causa de morte no mundo. Mais de um bilhão de pessoas no mundo têm excesso de peso e esse número poderá chegar a 1,5 bilhão
antes de 2015, prevê a OMS. No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresce o número de obesos. Conforme dados divulgados, a
frequência do excesso de peso atinge 40,6% da população adulta.
Considerando estas estimativas, se fez necessário a avaliação de nossos colaboradores. Idealizado pela Gerência Administrativa, responsável pelo RH da instituição e
realizado pela equipe de Gestão de Pessoas, foi desenvolvido o Projeto Cuidando do Cuidador, que teve como proposta um levantamento do estilo de vida e as condições
de saúde e posterior medidas que proporcionem a diminuição de suas enfermidades, melhorando seu desempenho pessoal e profissional, medidas estas de máxima
importância para a instituição que tem como valor prestar assistência qualificada e humanizada a seus clientes.
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Método
Através de uum questionário soobre estilo de vida, prevenção de ddoenças e condiçõões de saúde e, juunto uma pesquisaa de satisfação prrofissional distribuíído aos
colaboradores, o projeto foi iniciaado. A entrega do questionário
q
e da ppesquisa eram requisitos para que o coolaborador pudessee passar para a fasee seguinte das conssultas e
da coleta dos exxames.
O evento aconteceu em três faases consecutivas: primeiramente o ccolaborador passouu por um consultórrio onde o enfermeeiro aferiu a pressãão arterial e averigguou os
batimentos carddíacos. Em seguidaa, passou por outro consultório onde o auxiliar de enferm
magem fez a coletaa de sangue para oss exames solicitadoos (Hemograma com
mpleto,
TGO/TGP, Coleesterol total e fraçõões, Triglicérides e Glicemia). O colabborador foi orientado para que viesse em jejum de 8 hooras para a coleta de
d glicemia. E, por último,
passou em outtro consultório com
m presença das nutricionistas da em
mpresa terceirizadaa, fornecedora da alimentação aos pacientes e funcioonários do hospitaal, para
verificação do ppeso e altura para o cálculo do Índicee de Massa Corpóreea – IMC.
O horário addotado foi das 07:hh00 às 15:h00, para que todos os tur nos de trabalho puudessem ser contem
mplados. Os colabooradores do plantãão noturno puderam
m fazer
seus exames noo final de sua jornaada e os que chegaavam para o turno dda manhã faziam a coleta ao chegar. Para os colaboraddores que fazem o horário da tarde, taambém
puderam fazer os exames ao iniciar a sua jornada. Para
P os colaboradorres do setor adminiistrativo – período de
d 8 horas – pudera
ram escolher o horáário que melhor conviesse
ao seu trabalhoo.
A adesão ao evento foi espontânea, não havendo qualquer
q
obrigatoriiedade por parte daa chefia, apenas a orientação
o
da impoortância da participação.
Resultados
Tivemos umaa adesão de 193 coolaboradores repressentando 55% do tootal de funcionários ativos do hospital.
Exam
mes coletados = 193
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Observou-se
O
que ddos 193 exames coletados, 98 tiveram
m os resultados alteerados – representando 50,77% do tottal e 95
exaames apresentaram
m os resultados norm
mais, totalizando 499,23%. Vide Ilustraação 1
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Dos examess alterados, 76 aprresentaram alto índdice de Colesterol e Triglicérides, reepresentando 77,555% dos
casos, 18 de Heemograma, represeentando 18,37%, 3 de Glicemia e 3 dde TGO/TGP, fazenndo 3,06% cada um
m deles.
Vide ilustraçãoo 2.
Ilustração 2 - Fonte: HMID

Quanto
Q
ao sexo, 1 63 colaboradores são do sexo feminnino, o que equivaale a 84,45% e 300 são do sexo massculino,
reppresentando 15,55%
% do total. Vide ilustração 3.
Ilustração
I
3 - Fontee: HMID

Ilustração 4 - Fonte: HMID
Quanto à faaixa etária, enconttramos 51 colabooradores com a idade entre 30-355 anos,
equivalendo a 28,49%, 45 coolaboradores entree 24-29 anos, perfazendo
p
25,14%, 24
e
entre a faixa etária
e
de 36-41 annos, representando112,43% do total, 21 entre
colaboradores estão
42-47anos, 10,888% do total, 19 colaboradores
c
estãoo na faixa entre 188-23 anos, equivalendo a
9,8% do total, 9 entre 48-53 annos (4,66%), 7 enttre 54-59 (3,62%)) e 3 acima de 60 anos
(1,55%do total). Constatou-se que os nossos colaboraadores são jovens e se encontram, em média,
na faixa de 24 a 35 anos. Vide ilusttração 4.
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Quanto à Pressão Arterial aferida, notou-se que
q 119 colaboraddores apresentaram
m a P.A. normal,
representanndo 61,66% dos casos, 14 apresentaram a pressão alteerada > ou = 8,5 e > ou = 13,5 representanndo 7,25% e 60 nãão aferiram a P.A., perfazendo
p
um totaal de 31,09%. Vide ilustração 5.
Ilustraçãoo 5 - Fonte: HMID

Quanto ao Índicce de Massa Corpóórea - IMC, notou-sse que 68 colabora
radores apresentaraam peso normal,
representando
r
45,995% do total, 43 apresentaram sobbrepeso, representaando 29,05% e 37
3 apresentaram
obesidade,
o
perfazenndo 25,00% do total. Verificamos 33 colaboradores quee não fizeram o IMC
C, representando
18,00%.
1
Ilustração 6. Ilusttração 6 - Fonte: HM
MID

Com relação ao fumo encontramoos 148 colaboradorres não fumantes, perfazendo 81,77% do total e 33
colaboradores
c
fumaantes, sendo 18,23%
% do total. Ilustraçãão 7
Ilustração 7 - Fonnte: HMID

d fumantes 28 sãão do sexo femininoo – 84,8% e 5 fumaantes são do sexo m
masculino – 15,2% do total.
Do total dos
Ilustraçãoo 8 - Fonte: HMID

Connclusão
Poddemos concluir quee nossos colaboraddores são jovens: faixa
f
etária entre 2 4 a 35 anos (54%); a maioria do sexxo feminino (84%)); com relação ao Índice de Massa
Corpóórea a maioria encoontra-se entre a obbesidade e sobrepeeso (54%); dos exaames coletados 51% estão alterados e, do total dos exaames alterados, 788% são casos de
índicees de colesterol e trriglicérides elevadoos; com relação a P.A.
P aferida 89% esttão dentro da norm
malidade.
Com
m este levantamennto consideramos que
q nossos colabooradores, embora ssendo jovens, já se
s encontram denttro de uma faixa dde risco para enfeermidades como
hipertensão, diabetes, câânceres, doenças caardiovasculares entre outras doenças ccrônicas se não fizeerem rapidamente uma
u prevenção adeequada.
mbora esteja cuidando da saúde dos ppacientes, não cuidda de sua própria
Conncluímos que as insstituições de saúde devam dar atençãoo especial ao seu pprofissional, que, em
saúde e não trabalha a prevenção. Não está
e incutido no profissional da saúdde a ideia de prevvenção de doençass e promoção de ssua própria saúde, portanto se faz
necesssário cuidar do cuiddador.
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Considerações finais
Com relação a esta constatação, implantamos uma outra ação. Programamos uma série de palestras sobre alimentação saudável com as nutricionistas da instituição. As
palestras aconteceram também em três horários distintos para que colaboradores de todos os turnos pudessem participar.
No dia da palestra foi oferecida a possibilidade do colaborador aderir a uma dieta balanceada em nosso refeitório, através de um termo de compromisso, com validade
de um mês. O colaborador terá um cartão diário que servirá para o controle e validação das refeições consumidas no refeitório, para a avaliação final e também para que
ele possa dar continuidade a sua dieta, conforme sua frequência no mês.
Tivemos uma adesão de 49% do funcionários com os exames alterados ou com sobrepeso/obesidade à dieta proposta pela empresa fornecedora das refeições da
instituição, número considerado bom, visto que boa parte do profissional da enfermagem (maior número dentro do nosso quadro de funcionários) fazem turno de 6 horas e
não se alimentam em nosso refeitório.
Para que a dieta pudesse ser complementada com atividade física, a instituição disponibilizou um espaço para montagem de uma academia.
Após uma avaliação final constatamos que o resultado foi muito bom, tivemos o apoio e divulgação da imprensa local, que deu atenção especial e também adesão dos
funcionários que reconheceram a importância do cuidado com a sua própria saúde e, tudo com custo baixo para a instituição.
Referencias
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Acreditação

P_105_2011 - Acreditação Hospitalar: A Comunicação como Ferramenta de Viabilização de
Processos e Segurança do Paciente
Fábio Campos Aguiar, Vera Lúcia Peixoto Mendes

Resumo: Este artigo objetiva discutir a importância da Comunicação na Acreditação Hospitalar e segurança do paciente. Realizou-se estudo qualitativo, descritivo, com revisão bibliográfica e
estudo de caso, utilizando-se entrevistas com informantes-chave para coleta de dados, em dois hospitais baianos. Os resultados indicam que mesmo favorecendo a segurança do paciente e
viabilizando os processos, a Comunicação ainda é entendida como uma atividade de menor importância. Os resultados deste trabalho visam a contribuir com esta área do conhecimento ao
possibilitar uma análise dos efeitos de uma política de Comunicação orientada à Acreditação como veículo para o sucesso da iniciativa e segurança do paciente.
Palavras-chave: Acreditação Hospitalar, Segurança do Paciente, Comunicação, Informação.

INTRODUÇÃO
Acreditação hospitalar é o procedimento de avaliação dos recursos organizacionais, voluntário, periódico, reservado e sigiloso que objetiva assegurar a qualidade da
assistência mediante seguimento de padrões previamente estabelecidos. Estes padrões podem ser mínimos (definindo o piso ou a base) ou mais sofisticados e exigentes,
definindo diferentes níveis de satisfação e qualificação, e objetivam manter a organização hospitalar à frente dos últimos progressos técnicos (FELDMAN; GATTO;
CUNHA, 2005). Desta forma, empreende-se um trabalho de análise dos processos para verificar se a organização consegue ou não atingir níveis de qualidade aceitos
como desejáveis na prestação de todos os serviços.
Inicialmente são descritos os procedimentos adotados pela organização hospitalar que se prepara para ser avaliada no sentido de obter a Acreditação, considerando que
o comprometimento com a Comunicação e com a Informação é parte fundamental no planejamento estratégico orientado à Acreditação. Posteriormente, destacam-se a
importância da Acreditação e comunicação na segurança do paciente, apresentando-se os resultados do estudo empírico.
Quando uma organização prestadora de serviços de saúde inicia o processo de Acreditação, indica a sua responsabilidade e o seu compromisso com segurança e com a
ética envolvidas nos procedimentos que realiza e com a garantia da qualidade no atendimento aos pacientes/usuários, seus familiares, equipe de saúde, fornecedores e
demais parceiros, observando-se desde já a importância da Comunicação.
Conforme Nassar (2004) é a partir da Comunicação que se desenvolvem os demais processos organizacionais, pois esta se relaciona diretamente com a organização do
trabalho, permitindo a realização de seus objetivos. Esta idéia encontra, ainda, suporte na teoria de Bittar (2000), para quem a Comunicação é fator de viabilização dos
processos, demandando assim, a coleta e a divulgação constantes de informações decorrentes de fluxos previamente definidos, banco de dados alimentados e canais
abertos de Comunicação com o público, sendo estas atividades consideradas pelo autor como indispensáveis ao sucesso nos Processos de Acreditação.
Parte-se do pressuposto de que o sucesso no Processo de Acreditação Hospitalar demanda profundas modificações na cultura organizacional deste tipo de organização,
e que a Comunicação figura entre alguns dos atributos culturais de uma organização que contribuem para a segurança do paciente (MALIK, 2008).
Dentre todas as organizações prestadoras de serviços de saúde, o Hospital é, sem dúvida, a mais complexa de todas, em razão da existência de processos paralelos de
produção: o assistencial e o administrativo (MENDES, 1994), e da extensa rede de atividades e serviços que engloba: hotelaria com serviços de lavanderia, nutrição,
segurança patrimonial, etc., e serviços assistenciais como: centros cirúrgicos, centros de materiais esterilizados, ambulatórios farmácia, dentre outros (NASSAR, 2004).
Portanto, uma administração eficiente envolve modelos de gestão diferenciados, por exemplo: Organizações Sociais, terceirizações, etc. O que significa, também, planejar
estratégias de Comunicação diferenciadas para os diversos públicos com os quais se dialoga diariamente, facilitando a eficaz implantação de ações que reflitam a missão,
a visão e os objetivos organizacionais.
JUSTIFICATIVA
Dada a complexidade do processo de produção em uma organização hospitalar e a adoção de diferentes modelos de gestão, são muitos os canais através dos quais
podem ocorrer a troca de informações e cada um deles merece ser atentamente analisado de modo a assegurar a manutenção da qualidade da informação, sob pena da
criação de barreiras ou restrições à organização e até mesmo a observância de equívocos na administração de medicações ou falhas de diagnóstico, comprometendo
assim a segurança do paciente.
Para Bittar (2000) o simples contato com a recepcionista ou telefonista já é um processo que pode facilitar ou dificultar o relacionamento do público com os
profissionais da organização. De acordo com Bernardes et al (2007),a falta de Comunicação entre as várias unidades de um hospital é um fator negativo observável nas
organizações hospitalares da atualidade, que se contrapõe ao desafio de operacionalizar um modelo de gestão aberto e flexível, que incorpore a dimensão comunicativa e
uma distribuição mais homogênea do poder. Portanto, seria possível pensar em Acreditação em uma organização incapaz de promover uma Comunicação eficiente entre
os profissionais e as diversas unidades de produção? Como um hospital, cujo ambiente informacional é confuso e truncado, pode prestar real esclarecimento ao usuário e
aos seus familiares sobre a assistência prestada?
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Neste cenário a relevância do desenvolvimento do presente trabalho se destaca por tecer uma abordagem da Comunicação como fator facilitador nos processos de
Acreditação Hospitalar e na segurança do paciente tomando por base as experiências de dois hospitais situados no município de Salvador – BA, além de contribuir para
ampliar o conhecimento disponível na literatura sobre o assunto.
Ao tomar por ponto de partida o processo de Acreditação Hospitalar, busca-se refletir sobre o papel da Comunicação no cotidiano deste tipo de organização,
reforçando o quanto é importante para a mesma comunicar-se com clareza e eficiência, de forma a otimizar seus processos com vistas à melhoria contínua na qualidade
dos serviços que oferece à população.
METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se estudo de caso de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, uma vez que o que se busca é uma
compreensão interpretativa da ação social (MINAYO et al, 2005).
Os loci definidos para a pesquisa de campo foram: um hospital filantrópico, de grande porte, aqui denominado de Hospital “A”, em razão da obtenção recente da
Acreditação em Nível 2 pela metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA); e outro, um hospital militar de médio porte, aqui denominado de Hospital
“B”, que se encontra em processo de Acreditação, também utilizando a metodologia ONA. Os sujeitos da pesquisa foram: no hospital “A”, a coordenadora do processo de
Acreditação e no hospital “B”, as responsáveis pelo Setor de Qualidade da organização militar.
A pesquisa de campo se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas, tendo os roteiros de entrevistas como instrumentos de coleta de dados, aplicados pelo primeiro
autor deste trabalho e gravadas. Foi preservado o anonimato das participantes, para que assim fosse possível responder aos questionamentos com maior fidedignidade.
Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos citados na resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996).
Os dados foram analisados mediante análise de conteúdo (BARDIN, 2004), utilizando-se as seguintes categorias: a) importância da comunicação e da informação para a
Acreditação; b) grau de comprometimento dos profissionais das áreas de saúde e administrativa com a Comunicação; c) grupos mais envolvidos no Processo de
Acreditação Hospitalar; d) cuidados com a Comunicação em uma organização hospitalar que pleiteia a Acreditação; e) medida em que a Cultura Organizacional
orientada para a Comunicação contribui para a segurança do paciente e a relação entre Comunicação, segurança do paciente e Acreditação; f) possibilidade de uma
estratégia de Comunicação Integrada orientada à Acreditação Hospitalar; g) principais facilidades e dificuldades observadas durante o processo de Acreditação.
RESULTADOS
As realidades organizacionais são distintas no que se refere ao fato de que o hospital “A” é de natureza jurídica filantrópica e civil e o hospital “B” é uma organização
militar, impactando assim na maneira como ambos lidam com a Comunicação e a Informação como insumos estratégicos no processo de Acreditação Hospitalar. No que
se refere à importância da Comunicação e da Informação para a Acreditação, obteve-se consenso que a Comunicação desempenha papel fundamental no processo de
Acreditação, conforme afirmam as entrevistadas do Hospital “B”:
O poder econômico da organização não é capaz, por si, de determinar a qualidade do serviço prestado, mas a integração dos setores e a padronização dos serviços
viabilizadas por uma Comunicação de excelência garantem uma assistência melhor e mais segura tanto para pacientes quanto para os profissionais envolvidos nos
processos.
De acordo com a entrevistada do hospital “A”:
A Comunicação é o pilar de sustentação da Acreditação, uma vez que os processos são interdependentes assim como as relações que se desenvolvem no ambiente
hospitalar. Portanto, somente mediante um alto grau de comprometimento com a Comunicação seria possível suprir as diversas demandas de informações verificáveis no
contexto das organizações hospitalares: interpessoais (entre os profissionais), externas (operadoras, sindicatos), setoriais (entre os processos) e relativas aos usuários e suas
famílias. [...] falhas de Comunicação levam a falhas no ambiente hospitalar e só uma Comunicação concebida com vistas à integração intersetorial promove uma
assistência realmente segura.
A Coordenadora da Acreditação do Hospital “A” enfatiza, ainda, que: “a Comunicação deve constituir a base de um planejamento estratégico organizacional orientado
à Acreditação, de modo a prestar uma assistência segura ao usuário”.
Benevides e Passos (2005) asseguram que não há como mudar as formas de relacionamento nas práticas de saúde sem que haja um aumento significativo nos graus de
comunicação, de conectividade e de intercessão intra e intergrupos nos serviços e nas outras esferas do sistema. Estes autores denominam de transversalidade o grau de
abertura que garante às práticas em saúde a possibilidade de diferenciação e inovação, a partir de uma tomada de posição que transforme os vários atores em sujeitos do
processo produtivo da realidade no qual estão envolvidos. A importância desta definição se apresenta quando os autores revelam os motivos pelos quais uma organização
hospitalar deve investir, também, no aumento do grau de transversalidade:
Aumentar os graus de transversalidade é superar a organização do campo assentada em códigos de comunicação e de trocas circulantes nos eixos da verticalidade e
horizontalidade: um eixo vertical que hierarquiza os gestores, trabalhadores e usuários e um eixo horizontal que cria comunicações por estames. Ampliar o grau de
transversalidade é produzir uma comunicação multivetorializada construída na intercessão dos eixos vertical e horizontal (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 393).
Desta forma, fica claro o quanto é importante que a Comunicação nas organizações prestadoras de serviços de saúde se dê através de diversos fluxos de informações
que circulem no ambiente hospitalar, interna e externamente, atingindo a maior parte possível de seu público e assegurando assim o bom entendimento dos processos que
se desenvolvem dentro da organização por todos os envolvidos e, principalmente, garantindo a continuidade da assistência.
Conforme as entrevistadas do Hospital “B”: “[...] boas práticas de Comunicação no ambiente hospitalar previnem, ainda, a ocorrência de eventos sentinelas,
favorecendo a segurança do ambiente, do profissional e do paciente”.
Uma vez que o corpo clínico esteja integrado em torno das informações acerca do paciente, do momento da sua admissão à sua alta, é de se esperar que diminuam os
incidentes aos quais os pacientes estariam expostos em caso de eventuais faltas de comunicação ou ruídos nos canais de difusão de informações, a exemplo de troca de
medicação, equívocos de diagnóstico, intervenções em órgãos errados, etc. Da mesma forma, o correto entendimento das normas sobre processos e segurança por parte
dos profissionais envolvidos na assistência é indispensável para que se atinjam os graus desejáveis de conformidade com os padrões estabelecidos para a Acreditação.
Quanto ao grau de comprometimento dos profissionais das áreas de saúde e administrativa com a Comunicação, observa-se que para a entrevistada do Hospital “A”:
Muito embora o total comprometimento com a Comunicação seja uma postura esperada de uma organização hospitalar que pretende a Acreditação em todas as
circunstâncias, existem momentos da passagem do paciente pela organização que demandam maiores cuidados com o registro e troca de informações, de forma a evitar
eventos nocivos e promover uma assistência realmente segura. Estes momentos seriam: a admissão do paciente, a emissão dos boletins sobre seus momentos críticos, a
elaboração do plano de alta (que demanda o trabalho de uma equipe multidisciplinar) e a alta. A passagem de plantão também é um momento no qual os profissionais
devem observar princípios excelentes de Comunicação, já que uma equipe integrada em torno das informações relativas ao paciente favorece a continuidade da
assistência.
As entrevistadas do Hospital “B” afirmam que:
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[...] no ambiente das organizações hospitalares militares, espera-se que o engajamento dos profissionais nas políticas de Comunicação
orientadas à Acreditação se dê sem a intervenção do poder hierárquico, de forma a que todos se sintam motivados pela real importância do
bem comunicar, estimulando assim o comprometimento consciente e o conseqüente incremento na qualidade das informações registradas.
Todavia, estas profissionais admitem que o engajamento da alta direção favorece o estreitamento dos laços entre os setores e possibilita a resolução de problemas
recorrentes, observados no cotidiano da organização.
Em relação aos grupos que mais se envolvem com o processo de Acreditação, os depoimentos convergem para o consenso de que para que haja sucesso é necessário
unir todo o efetivo da organização em torno deste objetivo. As entrevistadas do Hospital “B” informam que: “da alta direção à equipe de serviços gerais, é preciso haver
uma mobilização geral em função da Acreditação; porém encontram ainda grande resistência da equipe, principalmente por parte do corpo clínico, que em razão do
turnover1 não demonstra disposição para aderir às normas”. No contexto da organização filantrópica estudada, a entrevistada do Hospital “A” afirma que: “o corpo clínico
foi grande parceiro durante todo o processo e é importante que a Comunicação para este público seja pensada de forma a trazê-los para perto da inovação, detalhando os
processos e esclarecendo as razões pelas quais se deve apostar na mudança”.
No que tange à medida que uma Cultura Organizacional orientada para a Comunicação contribui para a segurança do paciente, e a relação entre Comunicação
segurança do paciente e Acreditação, no Manual Brasileiro de Acreditação (ONA, 2006), a identificação, o registro e o gerenciamento das informações referentes a riscos
de segurança, ambientais e ocupacionais são itens de avaliação presentes na quase totalidade das Normas Orientadoras para Acreditação em Nível 1, demandando
tratamento progressivamente mais refinado destes dados à medida que se muda de nível, o que inclui a definição de indicadores de qualidade e o benchmarking dos
resultados obtidos. O Manual ainda deixa claro o papel estratégico da Informação para o sucesso em processos de Acreditação, já que é possível notar a importância do
registro e do gerenciamento dos mais diversos tipos de informação de modo a garantir a prestação de uma assistência segura, bem como a padronização dos processos e a
manutenção e disseminação das boas práticas no ambiente hospitalar.
Embora o manual da ONA (2006) não se refira especificamente à comunicação, observa-se na fala da entrevistada do hospital acreditado que:
Acreditação, comunicação e segurança do paciente são áreas totalmente correlatas, já que a Comunicação é o vetor de promoção de uma política institucional de
segurança do paciente, indispensável no processo de Acreditação, constituindo-se em um dos seus pilares.
Quanto à possibilidade de se conceber uma estratégia de Comunicação Integrada orientada à Acreditação Hospitalar, as evidências observadas indicam que sim. De
acordo com a entrevistada do Hospital “A”, para o alcance deste objetivo as vertentes a serem trabalhadas são:
Os profissionais da organização, tratando adequadamente conteúdos de interesse específicos para as áreas de assistência e administrativa, bem como os de interesse
interdepartamental; a comunicação sobre os processos que se desenvolvem, atingindo todos os indivíduos que com eles se relacionam; o paciente e sua família e o
ambiente externo, objetivando o bom relacionamento e a constante avaliação da relação com fornecedores, operadoras, sindicatos e demais parceiros.
As entrevistadas do hospital “B” afirmam que:
A possibilidade de uma estratégia de Comunicação Integrada orientada à Acreditação Hospitalar no ambiente das organizações assistenciais militares, além de
promover a conscientização do corpo clínico quanto à importância de sua participação no processo de Acreditação, faz circular entre a comunidade militar (que se
estende aos cônjuges dos militares, seus filhos e demais dependentes) os esforços e investimentos constantes na melhoria dos serviços, e ainda possibilita o registro das
informações que permitem a padronização dos processos e a avaliação permanente dos resultados, itens de avaliação em processos de Acreditação.
Embora as entrevistadas do Hospital “B” reconheçam que a natureza do serviço prestado em uma organização hospitalar militar não necessite de uma Comunicação
para a sociedade como um todo, atestando a qualidade do trabalho realizado, no âmbito da assistência militar a Comunicação fortalece o reconhecimento da organização
perante a comunidade, agregando valor não só à organização, mas a todos que nela trabalham.
Na visão da entrevistada do Hospital “A”, já acreditado:
A Comunicação cada vez mais se distancia dos domínios da área administrativa, e se aproxima da assistência. Só através de uma Comunicação pró-ativa é possível
estabelecer e difundir uma política institucional de segurança, que agrupe todos os profissionais em torno do mesmo objetivo: a qualidade do cuidado. [...] A tendência é o
fim da divisão entre as áreas administrativas e assistenciais, com toda a equipe trabalhando para a assistência.
Isto posto, observa-se que na Sociedade da Informação, a Comunicação torna-se o elo integrador dos diversos processos produtivos, principalmente em organizações
complexas, a exemplo dos hospitais. Contudo, isto vem à tona no bojo do Processo de Acreditação.
A literatura fortalece as idéias defendidas pelas entrevistadas, como é possível perceber em Vilaça e Pereira (2008), que afirmam que em processos de certificação2 a
Comunicação tem o papel de despertar consciências, para que isto se reflita em mudança de comportamento. Os mesmos autores asseguram que a Comunicação é capaz
de alinhar a equipe, possibilitando à mesma, compreensão e conhecimento sobre as normas. De acordo com Collina (2006), em processos de certificação, a Comunicação
assume papel fundamental, pois auxilia na disseminação de uma nova cultura organizacional, voltada para a qualidade. A autora identifica, ainda, que em situações de
Acreditação, as principais preocupações nesta área se voltam para o acompanhamento dos indicadores e para a mensuração de resultados.
Sobre as principais facilidades e dificuldades observadas ao longo do processo, a entrevistada do Hospital “A” aponta que: “um dos principais desafios foi desenvolver
um entendimento da importância da interface entre os processos produtivos para a certificação”; fenômeno também observado pelas entrevistadas do Hospital “B”, que
vão além e indicam que: “em uma organização militar existe um grave empecilho à Acreditação que é a falta de motivação para a padronização por parte de funcionários
mais antigos no serviço, acostumados com o modus operandi de seus setores e que não compreendem a necessidade da mudança”.
A entrevistada do Hospital “A” acrescenta que:
A Comunicação cada vez mais se distancia dos domínios da área administrativa, e se aproxima da assistência. Só através de uma Comunicação pró-ativa é possível
estabelecer e difundir uma política institucional de segurança, que agrupe todos os funcionários em torno do mesmo objetivo: a qualidade do cuidado. [...] A tendência é
o fim da divisão entre as áreas administrativas e assistenciais, com toda a equipe trabalhando para a assistência.
Nestas situações, todas as entrevistadas são categóricas ao reafirmar o papel da Comunicação como mitigadora destes conflitos, uma vez que possibilita o bom
entendimento das normas e estimula a troca de experiências. Em ambas as organizações, o engajamento da alta direção é visto como decisivo na implantação das ações
que visam o aperfeiçoamento das rotinas e a padronização dos processos, julgando-se que, sem este, seria impossível investir esforços e recursos em um processo de
Acreditação. Isso coaduna com o encontrado na literatura sobre esta temática.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, é possível afirmar que a Comunicação exerce papel fundamental no processo de Acreditação Hospitalar, pois viabiliza os processos organizacionais
que culminam com a Acreditação, atestando a qualidade da assistência prestada. Na construção do planejamento estratégico orientado à Acreditação, o entendimento da
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Comunicação e da Informação como engrenagens do sistema de funcionamento das organizações hospitalares possibilita ganhos em qualidade, em espaços de tempo
menores, uma vez que estas viabilizam o entendimento das normas e das razões das modificações nos processos, a motivação para o engajamento nas mudanças e o
embasamento para a definição de indicadores e para a discussão e avaliação dos resultados.
As entrevistas realizadas deixam claro que a gestão organizacional orientada para a Comunicação resulta na sinergia interdepartamental, indispensável ao alcance dos
objetivos de padronização dos processos e homogeneização da linguagem, necessários ao sucesso de uma organização hospitalar em processo de Acreditação. Os dados
coletados encontraram apoio na literatura, o que oferece suporte à afirmação de que a Comunicação é vetor de transformações no ambiente organizacional. Estas
propiciam melhorias nos serviços assistenciais e administrativos, acumulando funções que passam, também, pelo gerenciamento do cuidado, o que deveras auxilia na
segurança do paciente.
Todavia, é necessário observar que este entendimento não é unânime entre os profissionais da área de saúde, que ainda mantêm um distanciamento quanto à
importância da Comunicação e Informação para a tomada de decisões. Nestes casos, ainda mais difícil será para a organização que mantiver gestores resistentes à adoção
de inovações organizacionais que facilitam a conquista da Acreditação. O envolvimento multidisciplinar e intersetorial que se requer evidencia a necessidade de
informações claras e completas, que circulem facilmente entre todos os indivíduos implicados no processo, atestando o poder da Comunicação como ferramenta capaz de
padronizar informações, interesses e facilitar o trabalho das pessoas em torno do objetivo de garantir a segurança do paciente e melhorar, continuamente, a qualidade dos
serviços de saúde prestados.
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Acreditação

P_106_2011 - Un Sistema de Acreditación de Calidad como Camino de Mejora Continua: Modelo
de los Institutos de Investigación Sanitaria en España
José Antonio Souto Ibáñez

Resumo em português: Espanha tem definido um sistema de avaliação de centros e institutos de pesquisa biomédicos com a finalidade de promover uma pesquisa de qualidade e de um alto
nível científico. Estes institutos denominados institutos de pesquisa em saúde, estão inseridos no âmbito de um hospital universitário em parceria com outros centros ou institutos de pesquisa
no âmbito da saúde. O objetivo é obter uma trabalho em equipe da pesquisa básica e a pesquisa clínica, e a obtenção de resultados aplicáveis na pratica clinica. No documento se faz a
descrição do sistema de avaliação estabelecido e os resultados obtidos até o 2010.

Introducción:
España, como miembro de la Unión Europea, debía adaptar su política científica en biomedicina al Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico de la
Unión Europea (2002-2006), en el que se contemplaban y potenciaban las denominadas redes científicas de excelencia. España debía participar de forma activa en estas
redes, de modo que era absolutamente necesario y prioritario ejercer acciones internas específicas que facilitaran un protagonismo máximo de los mejores y más activos
grupos y centros de investigación del Sistema Nacional de Salud.
España se encontraba en esos años ante la oportunidad de estructurar más adecuadamente las actividades y grupos de investigación biomédica de excelencia, en el
entorno del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo estratégico de alcanzar un mayor y más sólido protagonismo en el futuro espacio europeo de investigación.
La acreditación de institutos de investigación biomédica como institutos de investigación sanitaria se define en ese momento como una herramienta para fomentar y
garantizar en el Sistema Nacional de Salud un nivel de excelencia de calidad de los servicios I+D+I e incentivar la mejora continua de la calidad de los resultados de
I+D+I.
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Objetivos:
La acreditación de institutos de investigación biomédica busca promover los siguientes objetivos:
la constitución de institutos de investigación sanitaria con la participación de diferentes centros de investigación
desarrollar e integrar armónicamente la investigación básica, clínica y de salud pública
potenciar la investigación traslacional con una mejor transferencia de los avances científicos obtenidos en la prevención y tratamiento de los problemas de salud más
prevalentes
impulsar el uso eficiente de los recursos y su acoplamiento multidisciplinar con grupos de excelencia de otras instituciones, universidades y otros centros de
investigación
promover las líneas de colaboración entre centros del Sistema Nacional de Salud y con los de otras instituciones públicas o privadas con objetivos I+D+I en
Biomedicina y Ciencias de la Salud
posibilitar la competencia y comparabilidad para dinamizar las organizaciones y elevar el prestigio de los centros que componen el instituto
ampliar y consolidar la calidad y cantidad de las líneas de investigación y la coherencia y consolidación de los equipos, e implicar a los profesionales en la mejora
continua de la calidad a través de la motivación e incentivación para mantener la acreditación de sus actividades.
Justificación:
La introducción de un sistema de de acreditación de calidad se considera una herramienta eficaz para el logro de los objetivos de calidad y excelencia de los institutos
de investigación biomédica que se pretendían promover.
La certificación de un centro u organización bajo parámetros de una acreditación de calidad, se ha venido demostrando a lo largo de las últimas décadas, como un
motor de cambio y de transformación en el seno de las organizaciones donde se ha decidido aplicar alguno de los modelos existentes.
Tanto el desarrollo e implantación del modelo EFQM en Europa, como el modelo FUNDIBEQ en Iberoamérica, el modelo de la FNQ en Brasil, o el método MALCOLM
BALDRIGE en EE.UU., han permitido y logrado generar profundos cambios no sólo en las organizaciones que se implantado dichos modelos, sino que también en la
sociedad en su conjunto.
Es con esta experiencia y con las perspectiva de influir de manera práctica en lograr la generación de nuevos y excelentes centros de investigación biomédica que se
decidió como conveniente crear un sistema de acreditación de institutos de investigación biomédica en España, que partiendo de las experiencia del modelo europeo
EFQM, pero realizando una serie de adaptaciones al mundo de la ciencia en el ámbito sanitario, sirviera para lograr los objetivos.
Métodos:
Con la finalidad de poner en marcha este sistema de acreditación se encargó del mismo, en el Gobierno de España, al Instituto de Salud Carlos III, organismo de
carácter nacional coordinador de la investigación biomédica y biosanitaria, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, el cual generó un Grupo Técnico que estuvo
analizando y trabajando sobre cuál sería la mejor manera de estructurar y elaborar el modelo de acreditación de un instituto de investigación biomédica como institutos de
investigación sanitaria.
Fruto de ese trabajo y consultas a diversos grupos de investigadores biomédicos, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, quienes ostentan las
competencias en materia de salud e investigación en España, se creó el sistema de acreditación de institutos.
El sistema se creó mediante el REAL DECRETO 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria, el cual fue complementariamente
desarrollado con la ORDEN SCO/1245/2006, de 18 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de
investigación sanitaria.
Las características para que un instituto de investigación biomédica pueda acreditarse como un Instituto de Investigación Sanitaria de acuerdo con el citado Real
Decreto son:
creación de institutos de investigación biomédica, que podrán estar participados por las universidades, organismos públicos de investigación, hospitales y otros centros
de investigación, y, en su caso, con la vinculación de las empresas privadas del sector.
constitución de institutos de investigación sanitaria con el fin de desarrollar e integrar armónicamente la investigación básica, clínica y de salud pública, potenciando la
investigación traslacional con una mejor transferencia de los avances científicos obtenidos en la prevención y tratamiento de los problemas de salud más prevalentes.
la integración de los distintos tipos de investigación permitirá acortar el intervalo transcurrido entre la producción de un nuevo conocimiento (eficacia) y su transferencia
y aplicabilidad real (efectividad y eficiencia) en la práctica médica
los hospitales universitarios constituyen el núcleo básico de los institutos de investigación sanitaria resultantes de dicha asociación, siendo que las entidades que pueden
integrar los institutos de investigación sanitaria serán necesariamente hospitales docentes e investigadores del Sistema Nacional de Salud y centros públicos o privados de
I+D+I, entre los cuales se incluyen los dispositivos de investigación de atención primaria.
Los requisitos que son exigidos en el proceso de acreditación se presentan de manera resumida en la imagen de la página siguiente, siendo que el proceso establecido
sigue el esquema que se presenta continuación:
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Fuente:
F
Guía Evaluaciión. Instituto de Saludd Carlos III

Resultados:
Del proceso iniciado een el año 2006, tras la publicación dee la Orden que desaarrollaba el Real Decreto se ha generaado como resultadoo la creación de vaarios institutos de
investigación biomédica, sobre la base de grandes
g
hospitales universitarios con ttradición y alto nivvel asistencial, doceente e investigador,, en asociación conn Universidades,
y en algunos
a
casos con ootros centros de invvestigación o empreesas del ámbito bioosanitario y parquess científico-tecnológgicos.
El número
n
de Instituttos de Investigacióón Biomédica acreditados como INSSTITUTO DE INVEESTIGACIÓN SANIITARIA son 9, a 331 de diciembre de
d 2010, lo que
repressenta un adecuado número de institutoos creados y acrediitados en estos cuattro años, si ademáss tenemos en cuenta que la acreditacióón conlleva una peeríodo de tiempo
funcioonando como tal innstituto de investigaación biomédica, coon resultados de invvestigación produccidos.
Connclusiones:
El sistema
s
de acreditaación implantado en
e España a partir del año 2006, conn la finalidad de geenerar centros de excelencia
e
de inveestigación en saludd, está dando los
resultaados inicialmente pprevistos, en la meddida no sólo del núúmero de los acredditados, sino del altto nivel científico de
d los grupos de invvestigación tanto del
d ámbito de los
hospittales, como de las universidades, quee se han asociado para
p investigar en ccomún y llevar a cabo
c líneas de inveestigación que prodduzcan resultados para resolver los
probleemas de salud de laa sociedad, y a su vez
v promover la geeneración de patenntes y retorno de inggresos de las inverssiones que en la acctualidad se están realizando
r
en los
mismoos.
REA
AL DECRETO 339/20004, de 27 de febrero, sobre ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS D
DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
S
Requissitos Acreditación Insttituto Investigación Saanitaria
Vinculoo Jurídico
asociacción
Estructtura
Hospitaal
otros
Organizativa
Centroos

Estructura única de
gestión
investigación
diferente de
d
la del Plan Estratégico
hospital
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Registrro
Servicioos de Apoyo Plan
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Comité Científico
comunees de soporte Form
mación en
de
Buena
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Externo
Personal
a Investtigación
Invesstigación
Científicaa

Registro
Datos
y
Actividades
I+D+i

Criterios Plann Estratégico

Análisis
entorno
interno
externo

Priorización Línneas
Proyecto Cienntífico Sistema Evaaluación
Estratégicas
Cooperativo
y
Cronograma
y Investigación
Quinquenal
Seguimiento
(Proyecto Científicco)

Descripciónn
Recursos
Materiales
Humanos

Interrelacióón
Investigaciión
actividadess
y formación y
clínica deel
núcleo

de la
Plan de
e Formación en
con las
Investig
gación,
para
de
persona
al del hospital +
práctica
Centross Pregrado y
hospital
Posgrad
do

Vínculos
V
con grupos
Actu
tuaciones de tutela
afines
a
de investigacción
en centros y grupos
para
p
trabajar en reddes
emeergentes
de
estables
e
y en reddes
inveestigación
internacionales

Criterioos de Evaluación Instiitutos Investigación Saanitaria
Viabilidad
del
Plan
Adecuaación
y Estratégico propuuesto,
Optimizzación de las incluyendo adecuaciión y
propueestas
a
los capacidad del hospiital +
objetivoos y requisitos
Centros que formaan el
instituto

Calidad científico-técnica
acreditada actividades
I+D+i de (hospital
(
+
Centros)(
artículos
científicos
originales
publicados enn los últimos
5 años + patentes)

Calidadd científico-técnica
acreditaada actividades
I+D+i de, proyectos de
investiggación evaluados y
aprobaados por agencias
externaas nacionales e
internaccionales

Grado y Calidad de la
actividad formativa de
tercer ciclo que se
imparta en hospita
al +
Centros. Se valo
orará
relación y vinculación
n del
hospital+ Centros con
formación pregrado

Especiaal atención sobre
Viabilidad y adecuación
actividaades de tutela a
de la Estrructura de
centross
y
grupos
Gestión
de
la
emergeentes
de
Investigación.
investiggación
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Qualidade e Segurança

P_107_2011 - Avaliação Quantitativa da Disponibilidade de Informações sobre Dispositivos
Implantáveis Ortopédicos
Francine Leite, Carina Burri Martins, Luiz Augusto Carneiro

Resumo: Para um produto de saúde ser comercializado no Brasil é necessário o registro prévio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, o qual exige informações de seu processo
de fabricação. Este estudo tem como objetivo avaliar a disponibilidade de informações exigidas pela ANVISA para implantes ortopédicos. A amostra utilizada é composta por 172 códigos de
registro. Os resultados indicam que em metade da amostra não há descrição do modelo do produto; em mais de 30% dos casos não há informações de rotulagem e instrução de uso; e em
2,2% dos casos não há a origem do produto.
Palavras-chave: produtos para saúde, vigilância sanitária, segurança, regulação

Introdução
Existe no Brasil cerca de 470 empresas produtoras de equipamentos e materiais para saúde. O número de empresas cresceu 42% desde 1999, o que indica uma
dinâmica positiva de ampliação da produção nacional do setor. A grande maioria das firmas é de capital nacional (90%) de pequeno e médio porte, com receitas inferiores
a R$ 50 milhões (PIERONI; REIS; SOUZA, 2010).
No Brasil, a entidade responsável pela regulação de produtos de saúde é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A regulação é importante para a
modernização, inovação e competitividade no setor da saúde por cobrar qualidade e segurança dos dispositivos. Dessa forma, seu papel é corrigir falhas nominais, de
informação, de serviços e de disponibilidade (NUNES; BRANDÃO; REGO, 2010).
São atribuições da ANVISA: coordenar, acompanhar e avaliar a execução de regulamentos técnicos aplicáveis a produtos correlatos (aparelhos, materiais ou acessórios
cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os
cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, ópticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários), relacionados com a área de atuação da vigilância
sanitária; planejar e coordenar a execução de programas de controle de qualidade e certificação de produtos correlatos; opinar sobre a importação de produtos correlatos
por entidades sem fins lucrativos, para fins de isenção do imposto de importação; e promover a harmonização dos regulamentos técnico-sanitários da área de correlatos,
no âmbito do Mercado Comum do Cone Sul (ANVISA, 2003).
Dentro desse conjunto de produtos estão inclusos os implantes ortopédicos tais como próteses articulares de quadril, ombro, cotovelo, implantes para coluna, bucomaxilares, placas, parafusos (GUTIERREZ; ALEXANDRE, 2004).
Em 1993, uma portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária em conjunto com a Secretaria de Assistência à Saúde estabeleceu o registro de produtos para a saúde,
determinando os procedimentos e informações necessários para solicitação de registro, alteração, revalidação ou cancelamento desses produtos (GUTIERREZ;
ALEXANDRE, 2004).
A ANVISA regulamenta as especificações para os registros dos produtos implantáveis ortopédicos nas seguintes resoluções: RDC 185/2001 (BRASIL, 2001b), que trata do
registro, alteração, revalidação e cancelamento do registro dos produtos na Agência; RDC 56/2001 (BRASIL, 2001a), que expõe os requisitos mínimos que os fabricantes e
importadores devem cumprir sobre seus produtos, a fim de unificar critérios relativos a informação solicitada; RDC 59/2000 (BRASIL, 2000), que agrupa em famílias e
sistemas os implantes ortopédicos para seu registro.
As informações exigidas pela Agência vão desde dados do fabricante ou importador a dados do próprio produto, inclusive com instruções de uso. O processo de
trabalho da Agência é avaliar a documentação apresentada para registro, alteração ou revalidação do registro e, então, se manifestar oficialmente por meio de publicação
no Diário Oficial da União (DOU). O registro fornecido pela ANVISA tem validade de cinco anos, podendo ser revalidado por igual período.
A Agência, a partir dessas exigências, construiu um banco de dados e o disponibilizou em seu sítio eletrônico.
Informações sobre produtos para saúde de forma organizada facilitam a comercialização e implantação de sistemas de registros e fiscalização, com integração das
agências reguladoras em redes de informação (SOUZA; SILVA, 2001).
Além disso, para uma boa prática médica e segurança do procedimento, é fundamental que os produtos comercializados forneçam a informação sobre o seu
vencimento de registro ANVISA. Adicionalmente, é importante que esta mesma informação se encontre atualizada no sítio eletrônico da Agência.
O registro garante que todos os requisitos de fabricação e importação exigidos pela ANVISA foram atendidos. Por ser um processo relativamente novo, o objetivo desse
estudo é avaliar a disponibilidade de algumas das informações solicitadas pela Agência para fins de registro , para uma amostra de implantes ortopédicos.
Procedimentos Metodológicos
Para esta avaliação considerou-se uma listagem de implantes ortopédicos, oriunda um projeto de uniformização de nomenclatura desenvolvido pelo Instituto de Estudos
de Saúde Suplementar (IESS).
A listagem inicial contém 15.040 dispositivos, com 300 códigos de registro ANVISA diferentes. A diferença entre o número de códigos e o número de dispositivos ocorre
porque dispositivos diferentes (por exemplo, um parafuso de 0,5 cm e um parafuso de 1,0 cm) são registrados como sendo da mesma família e, portanto, possuem o
mesmo código ANVISA.
A partir dessa população de registros ANVISA, foi feita uma amostragem utilizando a fórmula a seguir:
n= ².p.q.N/e²(N-1)+ ².p.q, onde:
 é o nível de confiança, determinado como 2 desvios-padrão;
p é a proporção do que se espera encontrar. Como não há estudos sobre o assunto, a premissa é de 50%;
q é o complemento de p (1-p), também 50%;
N igual a 300, número de registros ANVISA em nossa amostra;
e é o erro máximo permitido, determinado como 5%.
O resultado da fórmula acima é de 172 registros a serem avaliados, dentro da população inicial de 300, que foram sorteados aleatoriamente a partir da listagem original
organizada em ordem crescente de número de registro ANVISA.
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A pesquisa foi realizada nas diferentes bases de dados da ANVISA e foram avaliadas as informações em relação sua disponibilidade ou não conforme duas diferentes
buscas:
Busca 1: nome da empresa; CNPJ; autorização; produto; modelo produto médico; registro; processo; origem do produto e vencimento do registro. Pesquisado em:
http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlato/consulta_correlato.asp
Busca 2: a partir de outro link disponibilizando na ANVISA é possível acessar 3 documentos: dados do produto, rótulo e instruções de uso. Pesquisado em:
http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/correlato/correlato_rotulagem.htm.
A partir do formulário de dados do produto e em instruções de uso, os seguintes quesitos são analisados:
- Dados do produto: com as seguintes informações: código da autorização de funcionamento na ANVISA; dados do produto, contendo identificação técnica do produto,
código da Nomenclatura Comum de Mercadorias (NCM) e identificação conforme Codificação e Nomenclatura de Produtos Médicos, além da origem do produto e
identificação dos responsáveis técnico e legal;
- Instruções de uso: se disponibilizado e diferente do rótulo.
Considerou-se como não preenchimento do modelo do produto médico o caso no qual o item não apresentava descrição suficiente (por exemplo, apenas a quantidade
de unidades e sem explicitar em que consistia a unidade).
Os resultados das pesquisas foram categorizados como preenchido ou não preenchido. Portanto, estes são descritos conforme a proporção de preenchimento de cada
item em cada busca, bem como a proporção de registros vencidos (considerando a data base até outubro de 2010), pois a pesquisa foi realizada durante o mês de
novembro de 2010.
Ressalta-se que esse trabalho foi feito a partir de uma amostra e que não representa todos os dispositivos ortopédicos cadastrados na ANVISA
Resultados
Apenas 2,3% dos códigos não foram encontrados em nenhum dos sistemas de busca e foram excluídos da análise, portanto, analisamos 168 códigos. A Tabela 1 aponta
os principais resultados.
Tabela 1: Proporção de preenchimento dos itens pesquisados segundo cada busca
Itens pesquisados (n=168)
Busca 1
Nome da empresa
CNPJ
Autorização
Produto
Modelo produto médico
Registro
Processo
Origem do produto
Registro vencido
Busca 2
Identificação técnica
NCM
CNPM
Responsáveis

% preenchimento
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
88,8
8,3
65,5
61,1
62,1
64,9

Na busca 1, em 100% dos casos as seguintes informações encontram-se preenchidas: nome da empresa, CNPJ, autorização, produto, registro e processo.
O modelo do produto médico encontra-se preenchido em 50% dos casos.
Quanto à origem do produto, apenas 1,2% não apresenta a origem do produto. Dentre os 166 dispositivos com esta informação, 16,9% são nacionais.
Da amostra estudada, 8,3% apresentam código ANVISA vencido. Desses com registro vencido, 15,4% o vencimento ocorreu em 2008; 46,1% em 2009 e 38,5% em
2010 (antes de 1/11/2010).
Na segunda busca, 33,9% dos dispositivos não apresentavam nenhum arquivo disponível para consulta e 65,5% apresentavam identificação técnica.
Em relação à Nomenclatura Comum de Mercadorias (NCM), 61,1% apresentavam descrição do código. Entre os códigos descritos, 1 dispositivo apresentava um código
inexistente na NCM. Em relação à Codificação e Nomenclatura de Produtos Médicos (CNPM), 62,1% apresentavam descrição do código, entretanto, 4 dispositivos que
apresentavam um código NCM o mesmo era inexistente na Codificação.
Entre os dispositivos que continham o documento no sítio da ANVISA, 99,1% apresentavam tanto a origem do produto quanto a identificação do responsável técnico.
Essa proporção caiu para 98,2% em relação a disponibilidade das Instruções de uso. Desses 98,2% (n=109) que apresentavam as instruções de uso, em 7,3% dos casos
essa informação constava no arquivo “Rótulo” ao invés do arquivo “Instrução de Uso”.
Discussão
Considera-se baixa (2,3%) a frequência de códigos não encontrados nas buscas realizadas. Além disso, é provável que esse erro seja proveniente da lista pesquisada e
não do banco de dados da ANVISA.
Por outro lado, é alta a proporção de códigos sem as informações técnicas detalhadas, ausente em 33,9% dos dispositivos analisados. Não foi possível verificar a real
razão da falta dessa informação: se é por falha da empresa que registrou o produto ou por falha da Agência, ou, ainda, se não havia a obrigatoriedade desta informação no
momento do registro.
Outra informação importante é o vencimento do registro, observou-se que apenas 8,3% dos dispositivos apresentavam registro vencido. Entretanto, não há a informação
sobre a atual situação desses registros vencidos, se está em reavaliação, se o registro foi substituído por outro ou se foi cancelado. Essa é uma das principais deficiências do
banco de dados da ANVISA, pois não é possível acompanhar o histórico do registro do produto.
Em estudo realizado com representantes do setor regulado (representantes e fabricantes), mostrou-se que a ausência de avaliação e acompanhamento do processo de
registro e o não cumprimento dos prazos previstos e preconizados pela legislação sanitária para análise de registro causam confusão entre os regulados. Essa ausência
resulta em uma percepção negativa por parte dos agentes regulados sobre o registro, relatando que o mesmo não garante segurança ou qualidade (BELLI, 2006).
O sistema de informação poderia ser modificado para melhorar a navegabilidade, pois foi notado que alguns documentos estão disponibilizados em links errados (por
exemplo, “Instruções de Uso” em “Rótulos”). Além disso, informações diferentes precisam ser consultadas em dois links diferentes, o que dificulta o acesso à informação.
Outro ponto de navegabilidade que poderia ser melhorado seria disponibilizar todas as informações referentes a um código de registro em uma única consulta e não em
duas, como é atualmente.
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As agências regulatórias de dispositivos médicos devem educar melhor todos envolvidos sobre o processo de aprovação dos mesmos, o entendimento desse processo
ajudaria a desenvolver informações confiáveis para o sistema de segurança e certificação. Padrões de dados, informações e comunicação apresentam potencial de criar
uma rede de comunicação de operação entre os agentes envolvidos com dispositivos médicos em tempo real, resultando em uma informação segura e confiável (LEE et
al., 2006).
O sistema de registros da ANVISA não deve ser encarado apenas como um processo burocrático. A ANVISA deve manter o esforço de aprimorar suas bases de dados e
aumentar a fiscalização sobre o conteúdo que é preenchido nos formulários para aumentar a fidedignidade das informações disponibilizadas.
Conclusão
Na nossa amostra de dispositivos ortopédicos, a análise quantitativa das informações disponibilizadas pela ANVISA esteve presente para a maioria pesquisada,
entretanto, uma parcela alta (mais de 30%) não apresentou informações de rotulagem e instrução de uso.
A transparência das informações solicitadas para fins de registro existe, entretanto, é fundamental que os registros aprovados disponibilizem 100% dessas informações
adequadamente. A construção de um sistema de informação confiável e seguro está vinculado a um processo de registro qualificado.
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Qualidade e Segurança

P_109_2011 - Segurança do Paciente Em Hemotransfusão: Proposta de Sistematização e
Estratégias do Processo
Paula Knoch Mendonça, Terezinha Hideco Tase, Tânia Alves de Lima, Márcia Martins

Resumo: Trata-se de um estudo cujo objetivo é elaborar a sistematização do processo de hemotransfusão para o uso seguro e apropriado e identificar as conformidades e não conformidades
específicas quanto à conferência e instalação de hemocomponentes em uma Unidade de Terapia Intensiva. A contribuição do trabalho é a proposta para a melhoria desse processo, que
consiste em uma sistematização com estratégias para a realização segura da hemotransfusão.
Descritores: transfusão de componentes sanguíneos; cuidados de enfermagem; unidade de terapia intensiva.

Introdução
A terapêutica transfusional constitui prática frequente realizada em unidades de internação, ambulatórios e pronto-socorros, constituindo um suporte na realização de
muitos tratamentos, como os transplantes, quimioterapias e diversas cirurgias1,2. Anualmente dezenas de milhões de pacientes no mundo são vítimas de lesões
incapacitantes ou mortes em virtude de práticas em saúde inseguras e que afetam 1 em cada 10 pacientes3. Em relação à transfusão, os erros mais comuns estão
relacionados à identificação do paciente na coleta da amostra de sangue e no momento da administração dos hemocomponentes4. Neste sentido, são necessárias
estratégias e soluções para evitar erros.
Justificativa
Em Unidades de Terapia Intensiva, a hemotransfusão é um procedimento freqüente constituído de várias etapas desde sua conferência até a infusão que envolvem
diversos profissionais, entre estes o enfermeiro. A conferência e instalação do hemocomponente são fases que se não realizadas corretamente, podem trazer prejuízos ao
paciente e, inclusive, serem fatais. A elaboração e a implementação de protocolos institucionais para a realização desse processo de maneira segura são intervenções que
ajudariam a minimizar as dificuldades decorrentes do mesmo.
Método
Trata-se de um estudo exploratório descritivo observacional de abordagem quantitativa de oportunidades de hemotransfusão.
3.1 Casuística
Foram observadas 25 oportunidades do processo de conferência e instalação de hemocomponentes realizados pela equipe de enfermagem. Cabe esclarecer que a
instituição dispõe de protocolo para esta prática assistencial.
3.2 Local de estudo
O estudo foi desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Escola no Município de São Paulo.
3.3 Coleta de dados e instrumento
Os dados foram coletados no período de junho a setembro de 2010 por meio de um formulário.
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3.4 Tratamento dos daados
m organizados e appresentados em figuuras e tabelas.
Os dados obtidos foram
3.5 Operacionalizaçãoo
A pesquisadora compaareceu diariamentee à unidade para obbter a relação dos ppacientes submetidos à administraçãoo de hemocomponeentes no período daa manhã e tarde.
Por occasião da instalaçãoo, realizava a obserrvação e o preenchhimento do formuláário.
3.6 Aspectos éticos
O estudo
e
foi aprovadoo pela Comissão Intterna de Projetos dee Pesquisa da instituuição.
Resultados
Na figura 1 estão demonstrados os tipos de
d hemocomponenntes transfundidos.

Figura 1- Distribuiçãão dos tipos de hemoccomponentes transfunndidos na UTI. São Paaulo, 2010.

4.1 Distribuição de coonformidade e não conformidade na etapa
e
de conferênciia dos hemocompoonentes
Tabela 1- Prrocesso de conferênciia dos 25 hemocompoonentes transfundidos pelos enfermeiros da UTI. São Paulo, 20110.
Etapas

Conform
midade
n
%

Não Conformidade
n
%

Conferir a identificação do hemocomponente com a
identificaçãão do paciente

20

80,0

05

20,0

Conferir a prescrição médica do hemocomponentee a ser
transfundido

15

60,0

10

40,0

t
ABO e fator Rh
R do paciente
Conferir a tipagem

23

92,0

02

8,0

Conferir ass condições do hemoccomponente (cor, inteegridade
da bolsa, presença de hemólise,, data de validade)

21

84,0

04

16,0

Anotar os dados do hemocompponente em carimboo próprio
no prontuário da execução da conferênccia do
hemocompponente prescrito

13

52,0

12

48,0

Disttribuição de conforrmidade e não confformidade na etapaa de instalação dos hemocomponentees
Tabela 2- Disstribuição das etapas do cuidado com os 225 hemocomponentess antes da transfusão na
n UTI. São Paulo, 20010.
Etapas
Cuidar do tem
mpo de exposição após liberação das boolsas da
refrigeração para
p a transfusão
Administrar os
o medicamentos dee uso antes da infuusão do
hemocomponnente (se houver)
Utilizar equipoo apropriado
Manter a etiqqueta de identificaçãoo do hemocomponennte até o
término da traansfusão

Coonformidade
n
%
24 96,0

Não Conformidadde
n
%
01
4,0

25 100,0

0

0,0

24
20

01
05

4,0
20,0

96,0
80,0

Tabela 3- Distribuiçãão das etapas do cuidado com o paciente ppré-transfusão com oss 25

hemocomponentes transfundidos na UTI. São Paulo, 2010.

Etapas

Confoormidade
n
%

Adotar meddidas de biossegurançça (higiene das
mãos e usoo de luvas)
Orientar o paciente
p
quanto ao prrocedimento

008

32,0

17

68,00

21

84,0

04

16,00

Verificar e anotar
a
sinais vitais
Checar o nome
n
completo com o paciente a beira doo leito e se
impossibilitado, com a pulseira de identificação oou com o
(
ativa e passiva)
p
prontuário (identificação
Instalar o hemocomponente conforme prescrição méddica

04
14

16,0
56,0

21
11

84,00
44,00

18

72,0

07

28,00

20

80,0

05

20,00

Anotar o horário
h
de início naa etiqueta de identifficação do
hemocompponente
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Tabela 4- Distribuição das etapas do cuidado com o paciente durante a transfusão com os 25 hemocomponentes transfundidos na UTI. São Paulo, 2010.
Etapas

Conformidade
n
%

Não Conformidade
n
%

Checar e anotar o horário de instalação na prescrição médica

13

52,0

12

48,0

Checar e anotar o horário de início da bolsa, volume infundido, responsável pela
conferência e responsável pela instalação, em carimbo próprio

21

84,0

04

16,0

Observar os 10 minutos iniciais da transfusão e registrar sinais de reações
transfusionais, se houver

23

92,0

02

08,0

Sistematização e estratégias para a realização segura do processo de hemotransfusão
Quadro 1- Sistematização e estratégias do processo de hemotransfusão
CONFERÊNCIA DO HEMOCOMPONENTE
Agente
Fluxo
Enfermeiro (a)
-Conferir
a
identificação
do
hemocomponente com a identificação
do paciente

- Conferir a prescrição médica do
hemocomponente a ser transfundido
- Conferir a tipagem ABO Rh do
paciente
- Conferir as condições do
hemocomponente (cor, integridade da
bolsa, presença de hemólise, data de
validade)
- Anotar em carimbo próprio a
conferência do hemocomponente
prescrito
INSTALAÇÃO DO HEMOCOMPONENTE
Agente
Fluxo
Enfermeiro (a)
- Cuidar do tempo de exposição após
Auxiliar
de
liberação das bolsas da refrigeração
Enfermagem
para a transfusão
- Adotar medidas de biossegurança
(higiene das mãos,uso de luvas e
outras medidas conforme necessário)

- Orientar o paciente quanto ao
procedimento
e
às
possíveis
complicações,
comunicando
ao
profissional de saúde na suspeita de
alguma delas
- Verificar e anotar sinais vitais

Evidência
Deve estar afixado, a toda unidade a ser transfundida, um rótulo que
indique o nome completo, o leito e a identificação do local do
receptor, número de identificação da unidade e o grupo ABO e fator
Rh (D) do receptor e do hemocomponente, a conclusão da prova
cruzada e a data do envio do hemocomponente para a transfusão5.

Toda transfusão de sangue deve ser prescrita por um médico5.
Uma das mais importantes causas de morte associadas à transfusão
é a reação hemolítica aguda. A causa mais comum deste tipo de
reação é a transfusão de sangue ABO incompatível2.
O aspecto do hemocomponente, bem como o seu rótulo, deve ser
avaliado antes da liberação para a transfusão5.

Estratégias
- Utilizar pelo menos dois itens (p. ex. nome e
data de nascimento) para confirmar a identidade
de um paciente antes do início do cuidado;
- Desenvolver estratégias não-verbais para a
identificação de pacientes com identidade
desconhecida, formas para distinguir homônimos
e pacientes comatosos, confusos ou sedados.
Exemplos: solicitar ao paciente que escreva em
um papel, comunicação pelo piscar de olhos ou
aperto de mãos, checagem pela pulseira de
identificação, envolver os familiares no processo
de identificação quando possível3,6,7.
- Enfatizar aos profissionais de saúde a
responsabilidade em identificar corretamente os
pacientes antes da administração de
hemocomponente3,6,7.
Confirmar a prescrição médica antes da
solicitação e administração do hemocomponente.
Se não estiver prescrito, não será solicitado9.

Registrar no prontuário a quantidade de sangue recebida e dados de
identificação do hemocomponente8.

Evidência
Antes da transfusão, devem permanecer em temperatura ambiente
por no máximo:
- Componentes eritrocitários: 30 minutos.
- Componentes plasmáticos: 6 horas.
-Componentes plaquetários: 24 horas5.
-Higienização das mãos: remover a sujidade, suor, oleosidade,
pêlos e células descamativas da microbiota da pele com a finalidade
de prevenir e reduzir as infecções9.
- Luva: Equipamento de Proteção Individual destinado à proteção a
segurança e a saúde do trabalhador10.

Orientar: tempo dispensado para o procedimento, a necessidade de
monitoração de condições físicas, de sinais vitais e informar
qualquer sensação diferente durante ou pós-transfusão9.
O paciente deve ter os seus sinais vitais verificados e registrados
antes do início da transfusão5.

- Administrar os medicamentos de uso
antes
da
administração
do
hemocomponente (se houver)

Checar medicamentos pré-transfusionais, quando prescritos13.

- Checar o nome completo do paciente
a beira do leito e se impossibilitado,
com a pulseira de identificação ou com
o prontuário (identificação ativa e
passiva)
- Avaliar a permeabilidade do cateter
intravenoso e a ausência de
complicações como infiltração ou
flebite

Antes da transfusão, verificar a identidade do receptor (nome
completo) e conferir com a bolsa. A pulseira também auxilia de modo
a minimizar as chances de troca da bolsa5.
O uso de cateteres adequados (pérvios e de grosso calibre) permite
a transfusão em tempo correto sem prejuízos ao paciente e ao
hemocomponente13.

QUALIHOSP 2011 » 179

Estratégias
Informar-se no banco de sangue quanto ao tempo
máximo de exposição do hemocomponente à
temperatura ambiente10.
-Retirar um hemocomponente por vez.
- Realizar a higienização das mãos com água e
sabão líquido antes e após o cuidado ao
paciente3.
- Disponibilizar pias próximas aos leitos dos
pacientes, contendo produtos eficazes para
higienização com baixo potencial de irritação da
pele e dispensadores de produtos abastecidos e
em local acessível11.
- Encorajar o paciente e sua família a
participarem de forma ativa em todas as fases do
processo de identificação, como falar nome e
sobrenome
antes
da
realização
do
procedimento3,6,7.
- Se ele estiver inconsciente ou não conseguir
confirmar sua identificação, ela deve ser feita
pelos familiares e pelos registros na pulseira de
identificação e no prontuário do paciente11.
- Verificar e registrar rotineiramente os sinais
vitais antes e após os dez minutos iniciais do
procedimento para averiguar possíveis sinais e
sintomas de reação transfusional12.
- Confirmar a identificação do paciente na
pulseira, na prescrição médica e no rótulo do
hemocomponente antes da administração de
fármacos3,6,7.
- Informar o paciente e seus familiares sobre a
importância de sua correta identificação3,6,7.

Avaliar a permeabilidade do cateter intravenoso e
a ausência de complicações, como infiltração ou
flebite, antes da instalação do produto9.

PAPERS
- Instalar o hemocomponente
conforme prescrição médica

A transfusão deverá ocorrer somente quando prescrito por médico13.

Confirmar a identificação do paciente na
prescrição médica antes da administração9.

- Utilizar equipo apropriado

Utilizar filtros específicos para reter partículas e coágulos prevenindo
possíveis reações13.

- Instalar em via exclusiva

Nenhum medicamento deve ser adicionado à bolsa do
hemocomponente, e nem ser infundido na mesma linha venosa.
(Casos excepcionais: solução de cloreto de sódio a 0,9%)5.
Reações transfusionais: examinar os rótulos das bolsas e todos os
registros para verificar se houve algum erro na identificação do
paciente ou das bolsas transfundidas13.
Rótulos e etiquetas: devem ficar firmemente aderidos à bolsa
plástica para a rastreabilidade da bolsa, desde a sua obtenção até o
término do ato transfusional, permitindo a investigação de efeitos
adversos que, eventualmente, possam ocorrer5.

- Em caso de falta de opção de via, providenciar
um acesso (periférico ou central) para a infusão
do hemocomponente, impedindo a interrupção de
outros medicamentos contínuos que o paciente
esteja recebendo.

- Anotar o horário de início na etiqueta
de identificação do hemocomponente
- Manter a etiqueta de identificação do
hemocomponente até o término da
transfusão
- Checar e anotar o horário de
instalação na prescrição médica
- Checar e anotar horário de início da
bolsa, volume infundido, responsável
pela conferência e responsável pela
instalação, em carimbo próprio
- Observar os 10 minutos iniciais da
transfusão e registrar sinais de
reações transfusionais, se houver

Toda transfusão de sangue deve ser prescrita por um médico5.

- Respeitar o tempo máximo para
transfusão: máximo 4 horas

Os hemocomponentes devem ser infundidos em, no máximo, 4
horas. Quando esse período for ultrapassado, a transfusão deve ser
interrompida e as bolsas descartadas5.
Esse tempo deve ser respeitado devido ao risco de contaminação
e/ou alterações de produto9.
Manter a permeabilidade do cateter9.

- Salinizar a via com solução salina
após a administração do produto
- Desprezar a bolsa de sangue após a
infusão em recipiente adequado

Preencher o campo da declaração no verso da
etiqueta de identificação do receptor com nome,
data, horário e assinatura antes da transfusão12.

Confirmar a identificação do paciente na
prescrição médica antes da administração9.

Registrar no prontuário a quantidade de sangue recebida e dados de
identificação do hemocomponente8.
Os primeiros dez minutos de transfusão devem ser acompanhados
pelo médico ou profissional de saúde qualificado a fim de detectar
eventuais reações adversas5.

Todo resíduo com risco biológico deve ser descartado em lixo
infectante14.

- Orientar o paciente a comunicar qualquer
reação diferente 12.
- Quando inconsciente, permanecer ao lado do
paciente para detecção de possíveis reações11.
Utilizar cateter de calibre adequado e com
condições favoráveis para a transfusão13.

Lavar em flush com 10 ml de solução fisiológica a
via de infusão, principalmente, em casos de o
paciente apresentar um único acesso venoso13.
Manter sacos ou recipientes de lixo infectante ao
alcance que evitem vazamentos e resistam às
ações de punctura e ruptura9,14.

Conclusões
O presente estudo evidencia a importância de se analisar a temática segurança do paciente no processo de hemotransfusão, pois é uma atividade relevante e que exige
conhecimento científico e atenção na realização, visando à minimização de riscos envolvidos. Os achados deste estudo permitem subsidiar programas de educação
continuada, sobretudo no que tange a identificação do paciente, a conferência da tipagem ABO e fator Rh do paciente e do hemocomponente e reforçar o cumprimento
dos itens relacionados à conferência da prescrição médica, medidas de biossegurança e verificação dos sinais vitais antes da hemotransfusão.
O estudo demonstrou a necessidade de investimentos para garantir a administração do hemocomponente de modo seguro. Os profissionais de saúde são fundamentais,
pois realizam atividades específicas e são agentes modificadores em busca de melhoria da qualidade assistencial.
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P_110_2011 - Custo de Educação Continuada para Equipe De Enfermagem de um Hospital
Universitário Público
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Resumo: O presente estudo propõe-se a avaliar os custos dos programas de educação continuada.O objetivo do estudo será determinar os custos dos treinamentos realizados pela Divisão de
ensino e pesquisa em Enfermagem à equipe de enfermagem de um Hospital Universitário Público. A metodologia utilizada será transversal com abordagem quantitativa. Foram analisados os
dados dos registros da Divisão de Ensino e Pesquisa em Enfermagem e do Setor de Custos da instituição em estudo. Os dados obtidos foram processados eletronicamente no programa Microsoft
Excel 2003. Busca-se com este estudo descrever os custos diretos e indiretos dos treinamentos realizados pela instituição.
Palavras-Chave: Educação Continuada; Custos e Análise de Custo; Custos Diretos de Serviços; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Educação continuada é um processo que impulsiona a transformação da organização, criando oportunidades de capacitação e de desenvolvimento pessoal e
profissional, dentro de uma visão crítica e responsável da realidade, resultando na construção de conhecimentos importantes para a organização e para a sociedade
(KURGANT, 2005).
Segundo Souza (2004), a educação continuada é uma das formas de se proporcionar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos recursos humanos das instituições. A
capacitação e aprimoramento profissional são instrumentos importantes de valorização da equipe, que quando se torna motivada colabora na melhoria da qualidade do
serviço prestado.
Na área da enfermagem, a melhoria da qualidade irá refletir diretamente no cuidado prestado ao paciente. A educação continuada atuante pode conduzir à melhoria da
assistência de enfermagem, promover satisfação no serviço e melhorar as condições de trabalho na busca de um objetivo comum, através da identificação de problemas,
insatisfações, necessidades e a utilização de meios e métodos para saná-los (SILVA, 1986 apud DAVID, 1999).
Para Haddad (2004) a educação do trabalhador deve se desenvolver no local de trabalho, propiciando novos conhecimentos que o capacite para a execução adequada
do trabalho e que o prepare para futuras oportunidades de ascensão profissional, objetivando o crescimento pessoal e o profissional.
De acordo com Bezerra (2000) as pessoas dentro de uma organização tornam-se o capital mais importante, considerando, por um lado o que neles é investido e, por
outro o retorno que esse investimento educativo representa como resultados.
As empresas, ao facilitarem a aquisição de conhecimento, estão buscando novos modelos de gerenciamento, e também estão procurando aliar a busca de
conhecimento à busca de resultados, ou seja, ser revertido em produtividade, qualidade e soluções inovadoras (CASTILHO, 2000).
O desenvolvimento programas de educação continuada, nas instituições, com qualidade e excelência é necessário dispor de diferentes ferramentas. Entre elas podemos
citar uma equipe motivada e preparada, uma cultura organizacional que reconheça e valorize o setor, recursos materiais disponíveis, estrutura física apropriada e um
investimento financeiro adequado.
Sabe-se que apenas o investimento financeiro, disponibilizado por uma empresa para o treinamento e desenvolvimento de pessoal, não garante a excelência de
desempenho dos recursos humanos, ele é um fator importante, à medida que revela uma política organizacional favorável, ou não, ao desenvolvimento dessa atividade
(JERICÓ, 2004).
Os enfermeiros dos centros de educação continuada estão começando a se preocupar em dispor de informações sobre custos, uma vez que a maioria das decisões
importantes dentro da instituição passa pela análise de custo-benefício, podendo desta maneira respaldar os argumentos referentes à necessidade de investimento em
treinamento, bem como a alocação de recursos para essa atividade, junto à administração geral (JERICÓ, 2004).
Campos e Santos (2008, p. 98) realçam a importância do conhecimento de custos pelos enfermeiros:
[...] a gerência de custos hospitalares constitui ferramenta importante na prática dos enfermeiros, pois todos eles utilizam recursos/
atividades para gerenciar os custos, mas cada um de acordo com sua formação e diretrizes da instituição em que trabalham. Essas
atividades incluem observação direta dos cuidados de enfermagem prestados pelos técnicos e auxiliares, com controle de material
utilizado, implantação de planilhas de controle de material, educação continuada com ênfase no trabalho em equipe e análise de
planilhas de custos emitidas pela Gerência de Enfermagem.
A vivência das muitas atividades realizadas mensalmente pelo setor de Educação e Treinamento do Hospital Universitário como residente de gerência de serviços de
enfermagem desta instituição, e o conhecimento sobre a importância do investimento em recursos humanos e sua qualificação para aumento da qualidade da assistência
prestada, estimulou-nos a pesquisar o custo deste trabalho.
OBJETIVO GERAL
Determinar o custo dos programas de educação continuada para equipe de enfermagem de um Hospital Universitário Público.
JUSTIFICATIVA
A sociedade vem sofrendo transformações, com mudanças significativas no mercado. Atualmente a sociedade caracteriza- se pela informação, por um mercado
globalizado, competitivo e impulsionado por uma tecnologia avançada. Os consumidores mais informados estão buscando serviços que ofereçam qualidade no
atendimento por um preço acessível. Para atender este novo perfil de consumidores é fundamental o investimento na qualificação profissional, para que o mesmo esteja
preparado para acompanhar os avanços tecnológicos e científicos.
Bezerra (2000) e Castilho (2000) afirmam que o desafio das grandes organizações é o investimento nos seus recursos humanos, visto que somente por meio do
desenvolvimento das pessoas pode-se assegurar a qualidade do atendimento ao cliente e a sobrevivência da instituição neste cenário de mudança e competitividade.
Segundo Francisco (2002) a crescente elevação dos custos na saúde trouxe aos profissionais que militam nessa área, a necessidade de aquisição de conhecimentos
sobre custos e, a sua aplicação na realização de estudos, buscando a racionalização no processo de alocação de recursos, o equilíbrio entre custos e recursos financeiros e
a otimização de resultados.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa. O estudo foi realizado na Divisão de Ensino e Pesquisa em Enfermagem e no Setor de Custos de um
hospital universitário público de grande porte localizado ao norte do Paraná, que é centro de referência regional para o Sistema Único de Saúde (SUS) e atua em prestação
de serviço de assistência à saúde em praticamente todas as especialidades médicas, formação de recursos humanos, educação continuada, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, cooperação técnica e científica com a rede de serviços. A instituição possui 316 leitos, todos disponíveis ao SUS, sendo 272 no Hospital Universitário e os 44
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restantes conveniados com a Maternidade Municipal; atende pacientes de cerca de 250 municípios do Paraná e de mais 100 cidades de outros estados, principalmente
São Paulo, mato Grosso do Sul e Rondônia.
A instituição é coordenada por um Diretor Superintendente, ao qual estão subordinados o Diretor Clínico, o Diretor de Enfermagem e o Diretor Administrativo. Ambos
Diretores são designados aos seus cargos através de eleição realizada no local em estudo. Já o enfermeiro coordenador da Divisão de Ensino e Pesquisa em enfermagem é
designado pelo Diretor de Enfermagem.
A Divisão de Ensino e Pesquisa em Enfermagem está lotada na Diretoria de Enfermagem, e possui como funções: Seção de Higiene Hospitalar, Setor de Recrutamento e
Seleção, Setor de Orientação e Treinamento e Setor de Avaliação de Desempenho. Porém o presente estudo de limita aos programas de treinamento voltados para a
equipe de enfermagem.
Os dados foram coletados dos registros da Divisão de Ensino e Pesquisa em Enfermagem e dos relatórios mensais realizados pelo Setor de Custos relacionados aos
custos dos programas de educação continuada realizados no período de junho de 2009 a maio de 2010, totalizando 22 programas de treinamento. Para o cálculo dos
custos utilizamos a unidade monetária brasileira, o Real.
Os dados obtidos foram processados eletronicamente no programa Microsoft Excel 2003, gerando as informações que atendam às propostas do estudo.
O estudo foi realizado após encaminhamento do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, tendo sido obtido parecer
favorável com o Nº 137/10, CAAE Nº 0121.0.268.000-10. Obteve-se a autorização institucional para a execução da coleta de dados.
RESULTADOS
Atualmente enfermeiros, principalmente para a realização de suas tarefas gerenciais, vêem demonstrando um maior interesse sobre custos, embora este tema ainda não
seja freqüentemente abordado pelas instituições de ensino.
A cada ano que passa podemos observar que há um aumento significativo dos gastos relacionados ao tratamento de saúde dos indivíduos, mas infelizmente o
orçamento das instituições muitas vezes não acompanha tal aumento, ocasionando déficit orçamentário, que por sua vez gera diminuição de investimentos em muitas
áreas, como o setor de treinamentos, essencial para a qualidade da assistência, mas muitas vezes não visto como uma das principais necessidades para o atendimento
imediato ao indivíduo hospitalizado.
O enfermeiro por participar diretamente da assistência de enfermagem tem papel fundamental para a manutenção da assistência com qualidade e eficácia, e
conscientização dos trabalhadores de enfermagem sobre a utilização racional dos recursos, ocasionando redução de gastos.
JERICÓ e CASTILHO (2004, pág. 327), conceituam custos diretos e indiretos:
“...configuramos custo direto aqueles gastos consumidos diretamente na execução do treinamento, ou seja, com instrutores, materiais,
recursos audiovisuais e despesas gerais do treinamento, não havendo necessidade de rateio. Já o custo indireto, não se refere ao
treinamento especificamente e sim às condições necessárias para a execução do treinamento, representado pela estrutura (energia elétrica,
custo administrativo em geral, depreciação e outros) do CEC”.
Por meio da Tabela 1 pode-se verificar que o maior investimento deu-se no treinamento de Atualização em Enfermagem Obstétrica e Neonatal (21,87%), seguido da
Atualização em Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico (17,63%), embora neste treinamento não foram constatados custos referentes ao material didático nem ao
local de evento, pois a atualização ocorreu dentro do próprio Centro Cirúrgico da instituição, não sendo gerado custo referente a aluguel do local do evento. Em
contrapartida o menor investimento total deu-se na Atualização em insulino terapia e elaboração de protocolos (0,68%), devido ao baixo investimento indireto. Em relação
ao investimento direto, observa-se que o a Atualização em enfermagem obstétrica e neonatal recebeu 20,56% do total de investimentos, equivalendo ao maior percentual,
pois foi o treinamento com uma carga horária extensa de 52 horas, o que ocasiona um valor acima da média dos outros treinamentos de aluguel do local do evento. Em
seguida estão os treinamentos de Atualização em enfermagem médico cirúrgica e II Atualização em terapia medicamentosa com 11,94% dos investimentos.
Tratando-se de investimento indireto, o menor investimento deu-se na Atualização em insulino terapia e elaboração de protocolos (0,68%), pois não houve custo
relacionado a instrutor. Já o maior investimento foi destinado a Enfermagem Obstétrica e Neonatal (22,08%), porque devido a sua alta carga horária houve elevado gasto
com instrutores, equivalendo a 1798,60 reais.
Tabela 1 –Investimento total e percentual nos treinamentos realizados no período de junho de 2009 a maio de 2010. Londrina, 2010.
Treinamentos
At. Em Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico
At. em Enfermagem Obstétrica e Neonatal
Avaliação, Classificação da Dor
Atendimento de PCR a Criança
Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco I
At. em Uso de Incubadoras- FANEM
Qualidade de vida no trabalho
As. de Enfermagem ao paciente submetido à anestesia
durante o período trans-operatório
At. em Enfermagem Médico Cirúrgica
Cuidados voltados para o desenvolvimento do neonato I
Prevenção e Controle de Infecção hospitalar em neonatologia
II At. em Terapia Medicamentosa
At. Em insulino terapia e elaboração de protocolos
Primeiros Socorros
Boas práticas na as. de Enfermagem: da organização ao
cuidado individualizado
At. Na administração e descarte de quimioterápicos
Manejo do Paciente Criticamente Enfermo
Interpretação de Exames Laboratoriais
Atualização em Acesso Venoso
Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco II
Cuidados voltados para o desenvolvimento do neonato II
Boas Práticas na As. de Enfermagem
TOTAL

Investimento
Indireto
1782,21
1957,21
189,47
354,48
98,76
148,71
246,08
235,83

%

%

Total

%

20,10%
22,08%
2,14%
4,00%
1,11%
1,68%
2,78%
2,66%

Investimento
Direto
26,22
286,22
46,22
46,22
41,22
46,22
26,22
26,22

1,88%
20,56%
3,32%
3,32%
2,96%
3,32%
1,88%
1,88%

1808,43
2243,43
235,69
400,7
139,98
194,93
272,3
262,05

17,63%
21,87%
2,30%
3,91%
1,36%
1,90%
2,66%
2,56%

1096,49
370,16
97,82
996,59
23,01
110,91
117,81

12,37%
4,18%
1,10%
11,24%
0,26%
1,25%
1,33%

166,22
66,22
26,22
166,22
46,22
46,22
46,22

11,94%
4,76%
1,88%
11,94%
3,32%
3,32%
3,32%

1262,71
436,38
124,04
1162,81
69,23
157,13
164,03

12,31%
4,25%
1,21%
11,34%
0,68%
1,53%
1,60%

155,56
122,91
205,71
173,45
117,21
192,16
71,59
8864,69

1,75%
1,39%
2,32%
1,96%
1,32%
2,17%
0,81%
100,00%

26,22
46,22
46,22
46,22
46,22
46,22
26,22
1391,84

1,88%
3,32%
3,32%
3,32%
3,32%
3,32%
1,88%
100,00%

181,78
169,13
251,93
219,67
163,43
238,38
97,81
10255,97

1,77%
1,65%
2,46%
2,14%
1,59%
2,32%
0,95%
100,00%

* At (Atualização) *As (Assistência) *PCR (Parada Cárdiorespiratória)
Segundo dados da Assessoria Técnica de Enfermagem, atualizados em maio de 2010, 720 funcionários dentre enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de
enfermagem e atendentes de enfermagem trabalham atualmente na instituição. No entanto quando calculado a média de participantes por evento, obtivemos um valor
abaixo do esperado, 35 participantes por evento. Já que todos os treinamentos são gratuitos e abertos a todos os profissionais de enfermagem da instituição.
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A ausência de muitos profissionais durante os treinamentos podem ser influenciadas pelo horário em que o treinamento é realizado, pois pode coincidir com seu horário
de trabalho, falta de conhecimento sobre os treinamentos, ou mesmo, a falta de interesse e valorização do treinamento por tais profissionais.
CONCLUSÕES
A ausência de parâmetros nacionais e estudos similares e recentes dificultam a análise dos dados e a comparação com outras instituições.
Evidencia-se o papel primordial do enfermeiro dos setores de educação e treinamento para a adequada qualificação dos profissionais de enfermagem, sempre em busca
de melhorias na prestação de seus serviços e condições de trabalho. Quando atualizado a respeito do gerenciamento de custos o enfermeiro torna-se ferramenta
importante para o uso correto dos recursos utilizados na assistência direta ao paciente, diminuindo os gastos.
Conclui-se que o gerenciamento de custos em enfermagem deve estar voltado para a redução de custos e a otimização dos recursos, mantendo a qualidade, a eficácia e
a eficiência.
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P_111_2011 - Necessidades de cuidados de enfermagem segundo o Nursing Activities Score (NAS)
de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva
Amanda Nolasco de Assunção, Regiane Pereira Martins Lima

Resumo: Foi realizado um estudo dos pacientes internados na UTI de setembro a novembro de 2008 com uma análise da média do Nursing Activities Score (NAS) de acordo com os dias de
internação e uma análise bivariada de características epidemiológicas e valores de média de NAS. Este estudo encontrou uma alta carga de trabalho de enfermagem em pacientes com muitos
dias de internação; permanência maior de 7 dias (p=0,009) e óbito (p=0,002). Conclui-se que o NAS é um excelente instrumento para a avaliação da carga de trabalho de enfermagem.
Palavras-chave: unidade de terapia intensiva, carga de trabalho, qualidade da assistência à saúde.

Introdução: Em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exige-se muito do cuidado de enfermagem, tendo em vista a complexidade dos pacientes e também ao
tratamento exigido, além da terapêutica armada para fins diagnóstico que demandam tempo e exigem profissionais altamente capacitados.
O cuidado de enfermagem intensivo é diferente das demais unidades de internação. O paciente crítico e sua família demandam um cuidado muito próximo. O paciente
pelo estado de gravidade e emocional em que se encontra vivencia sentimentos de medo e angústia; a família por encontrar seu ente querido em um ambiente tão
estranho sem conhecer os equipamentos envolvidos na assistência e muitas vezes responsáveis pela manutenção da vida do paciente.
As inúmeras atividades desenvolvidas por essa equipe ao longo de um dia, as circunstâncias em que pacientes e familiares se encontram, de sofrimento e expectativas,
tornam a equipe susceptível a estresse físico, mental e emocional. Tudo isso podendo se refletir na qualidade da assistência prestada quando não sendo foco de atenção
por parte dos gestores responsáveis pelas UTIs.
Os trabalhadores de enfermagem, hoje representam uma grande porcentagem na área hospitalar, e em unidades de terapia intensiva, pela demanda de necessidades dos
pacientes a serem atendidos, a relação paciente/profissional de enfermagem é muito maior que em outras unidades de internação. Isso torna o dimensionamento de
pessoal de enfermagem, algo a ser calculado com precisão, uma vez que, uma equipe superdimensionada implica em alto custo, enquanto uma equipe reduzida tende a
determinar a queda da eficiência, com aumento do período de internação, aumento da mortalidade/morbidade e maior custo no tratamento (GONÇALVES e PADILHA, p.
646, 2007).
Durante muito tempo, nas UTIs, utilizou-se a razão mortalidade/morbidade como parâmetro para descrever resultado de eficiência do cuidado prestado, porém nos
últimos anos a demanda de trabalho de enfermagem vêm sendo também utilizada, devido ao seu impacto na qualidade da assistência (GONÇALVES e PADILHA, p. 646,
2007).
Isso mostra que a busca pelo conhecimento das necessidades de cuidados dos pacientes, por uma equipe de enfermagem quantitativa e qualitativamente adequada a
essas necessidades deve ser foco dos gestores de saúde para se atingir qualidade da assistência e a satisfação dos pacientes.
Vários estudos internacionais foram realizados e propostos instrumentos para a mensuração da carga de trabalho de enfermagem. Porém o mais conhecido e aplicado
atualmente é o Nursing Activities Score (NAS). O NAS permite através da mensuração diária da carga de trabalho de enfermagem, uma distribuição diária do uso de
recursos humanos relativa aos pacientes internados na UTI e também o aprimoramento dos planejamentos e a eficácia de custos e auditorias em UTI.
Ele abrange um total de 23 itens, com alguns mutuamente excludentes. A pontuação total final do NAS indica a porcentagem de tempo gasto pelos profissionais de
enfermagem na assistência direta ao paciente, atingindo um total de 176,8% (DUCCI e PADILHA, p.583, 2008).
Objetivos: Este estudo teve por objetivos analisar a evolução diária de pacientes internados em UTI segundo o Nursing Activities Score (NAS) e relacionar características
epidemiológicas (idade, sexo, dias de internação e óbito) com as necessidades de cuidados de enfermagem.
Justificativa: A análise da evolução diária dos pacientes internados em UTI através do NAS, pode tornar possível a determinação das melhorias no processo de
enfermagem e também na distribuição de deveres entre os vários profissionais na UTI (ANDREI et al, p.2060, 2006). Essa análise também pode conduzir a melhoras no
atendimento destes pacientes, através de um dimensionamento de pessoal e recursos materiais adequados; no direcionamento de treinamentos voltados para as principais
intervenções; e na determinação dos pacientes com maior/menor necessidade de cuidados de terapia intensiva.
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Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, retrospectivo e com uma abordagem quantitativa. Os dados para esta pesquisa foram coletados dos
pacientes internados na UTI Adulto de um hospital geral universitário, que completaram um período de internação maior que 24 horas e que apresentaram data de
internação entre 01 de setembro a 29 de novembro de 2008. O NAS, na unidade em questão foi preenchido pelos enfermeiros, residentes e acadêmicos de enfermagem
neste período por uma solicitação da gerência geral de enfermagem. Os pacientes que apresentaram permanência na unidade além deste período, foram excluídos desta
pesquisa, por não apresentarem as fichas do NAS preenchidas durante toda a internação. Nesta unidade internam pacientes de especialidades clínicas e cirúrgicas, com
idade superior a 12 anos. Esta UTI atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e de outros convênios/privados e particulares. Na instituição existe uma unidade de
cuidado intensivo para pacientes com afecções cardiológicas (Unidade Coronariana) que fica em uma área física separada da UTI Adulto geral, cujos pacientes não foram
incluídos nesta pesquisa.
Para a coleta de dados foi utilizada uma Ficha de Coleta Individual, com as variáveis que foram analisadas na pesquisa: de caracterização epidemiológica dos pacientes
(idade, sexo, causa de internação) e de evolução clínica na UTI (dias de internação e tipo de saída).
Os dados da pesquisa foram coletados após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC – Campinas, segundo diretrizes e normas regulamentadoras,
envolvendo seres humanos constante na Resolução 196/96 CNS, protocolo 382/09.
Após a coleta os dados foram digitados em uma planilha do Excel e consecutivamente exportados, analisados e tabulados no programa Epi Info – versão 6.04.
Foi realizada uma média NAS de todos os pacientes por dia de internação (soma dos NAS de todos os pacientes dividido pelo total de pacientes por dia de internação).
Também foi realizada uma análise bivariada com algumas características epidemiológicas, como idade, sexo, permanência e ocorrência do óbito e a média NAS de cada
paciente (soma de todos os NAS do paciente dividido pelos dias de internação). Para a análise de correlação entre as variáveis foi aplicado o teste do qui-quadrado (x2),
sendo considerado o valor de p ≤ 0,05 (JECKEL et al, p.147, 2001).
Resultados e discussão: Estiveram internados na UTI nos meses de setembro a novembro de 2008 um total de 173 pacientes. A caracterização dos pacientes que
estiveram internados neste período na UTI, apresentou como faixa etária predominante de 61 a 70 anos (24,1%). O sexo masculino foi o que apresentou um maior número
de internação, representando 53,6 % dos pacientes pesquisados. A média de internação destes pacientes foi de 5,08 dias, com mais de 50% com período de internação
entre um a três dias, seguido por quatro a seis dias e variação de 1 a 30 dias. Com relação à condição de saída, verificou-se que a grande maioria dos pacientes sobreviveu
(77,7%) e apenas 22,3 % não sobreviveram. As causas de internação de maior freqüência encontradas nesta pesquisa foram as Neoplasias (Capítulo 2 da CID 10) com
28,6 % das internações, seguida pelas Doenças do Aparelho Circulatório (Capítulo 9 da CID 10) com 24,1% das internações.
Do total de 112 pacientes, foram realizados 442 registros do NAS, sendo que 120 dias este registro não foi feito, ou seja, 21,4% dos registros do NAS não foram
realizados. Isso talvez se justifique pela demanda de atividades por parte dos enfermeiros desta unidade e/ou pela falta de reconhecimento da importância do instrumento.
A média NAS encontrada neste estudo foi de 52,73%, com valores limites de 18,6% e 94,5%. Quando comparada a médias encontradas em outras pesquisas nacionais,
esta se apresenta relativamente baixa. Na literatura encontramos valores freqüentes que variam entre 65,5% (CONISHI e GAIDZINSKI, p.348, 2007) a 69,9%
(GONÇALVES e PADILHA, p. 648, 2007), chegando a 73,7% em um estudo realizado em UTI cardiológica de alta complexidade (DUCCI et al, p.675, 2008), e um com
média NAS de 51,5% (NOGUEIRA et al, p.328, 2007), o que foi mais próximo da média encontrada neste estudo.
Na análise da evolução do NAS por dia de internação, este estudo encontrou uma relativa elevação do valor do NAS conforme o aumento dos dias de internação, com
valores máximos encontrados no 20º e no 22º dia de internação, com média NAS de 64,7% em ambos. Excetuando dois dias (1º e 16º) a média NAS se apresentou acima
de 50%, resultado semelhante a um estudo realizado em UTI de um hospital universitário do município de São Paulo (GONÇALVES et al, p.57, 2006) em que se obteve
em todos os dias de internação média NAS acima de 50%. Neste mesmo estudo observou-se aumento gradativo da média NAS até o oitavo dia, que apresentou a maior
média diária (73,5%), seguido por uma queda gradativa até o vigésimo dia (56,2%). No presente estudo observou um aumento gradativo da média NAS, com algumas
oscilações até o vigésimo segundo dia, seguido por um decréscimo da média até um valor de 55,7% no trigésimo dia e uma manutenção da média em torno de 59% até o
trigésimo quarto dia.
Tais resultados mostram que pacientes com muitos dias de internação continuam recebendo grandes investimentos terapêuticos e demandam alta carga de trabalho
(GONÇALVES et al, p.57, 2006). Considerando que quase todos os pacientes com tempo de permanência maior que 15 dias são pacientes com idade superior a 60 anos,
como exposto na caracterização da amostra, fica evidente a manutenção do investimento terapêutico apesar da idade.
É importante conhecer também os fatores que podem afetar a carga de trabalho de enfermagem. Muitos estudos já foram publicados a respeito desses fatores com alguns
resultados importantes. Esse estudo também se propôs a realizar tal análise, a partir da consideração de que o conhecimento de tais fatores pode anteceder as exigências
de pessoal de enfermagem (PADILHA et al, p.199, 2008) e permitir o estabelecimento de estratégias para admitir o paciente na unidade e dar continuidade do cuidado
desde o primeiro dia (GONÇALVES e PADILHA, p. 649, 2007). Na análise de correlação (Tabela 1), gênero não apresentou influencia estatisticamente significativa
(p=0,604), assim como encontrado em demais estudos (GONÇALVES e PADILHA, p. 649, 2007; PADILHA et al, p.200, 2008). Idade maior que 60 anos também não
apresentou influencia significativa na carga de trabalho elevada (p=0,986), resultado também encontrado em outros estudos (GONÇALVES e PADILHA, p. 649, 2007;
PADILHA et al, p.199, 2008; GARCIA et al, p.198, 2005). Essa idade, acima de 60 anos foi escolhida porque apresentou 50% de freqüência nessa pesquisa e também
porque a maioria dos trabalhos relacionam a essa faixa etária com carga de trabalho.
Houve relação estatisticamente significante para tempo de internação maior ou igual a 7 dias (p=0,009). Dois estudos realizados encontraram influencia do tempo de
internação maior que seis dias com carga de trabalho (PADILHA et al, p.201, 2008; GARCIA et al, p.199, 2005) e um estudo feito apenas com os valores de NAS do
primeiro dia de internação também encontrou valor significativo para permanência na UTI (GONÇALVES e PADILHA, p. 650, 2007). E por último a análise da associação
entre o tipo de saída da UTI, apresentou influencia significativa com a carga de trabalho (p=0,002), ou seja, pacientes que foram a óbito apresentaram uma maior
demanda de intervenções. Outros estudos a respeito de fatores relacionados a carga de trabalho também encontraram relação significativa com tipo de saída
(GONÇALVES e PADILHA, p. 650, 2007; PADILHA et al, p.200, 2008; GARCIA et al, p.198, 2005).
Tabela 1. Fatores relacionados à carga de trabalho de enfermagem.
Média NAS

Variáveis

≤49,9%

≥50%

Feminino
Masculino

28
32

17
26

< 60 anos
≥ 60 anos

31
29

23
20

52
8

27
16

53
7

26
17

Genero

p (valor)*
0,604

0,986

Idade

Permanência
< 7 dias
≥ 7 dias

0,009

0,002

Saída
Alta
Óbito

* Teste de qui-quadrado com correção de Yates
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Nos estudos encontrados foram analisadas as relações de carga de trabalho com procedência, gravidade, tipo de tratamento e motivo de internação, não sendo
encontrada influências significativas. Porém um estudo relacionou carga de trabalho elevada com valores do TISS-28 e do SAPS II, encontrando em uma regressão
logística, que valores de TISS-28 acima de 23 pontos aumentam 5,45 vezes a possibilidade de altos valores de NAS, e que altos valores de SAPS II (acima de 46,5)
aumentam 2,78 vezes as chances de altos valores de NAS (PADILHA et al, p.202, 2008).
O conhecimento desses fatores relacionados a alta carga de trabalho de enfermagem em UTI se torna de fundamental importância para a avaliação dos gestores e
supervisores, na medida em que lhes proporciona prever o aumento da carga de trabalho da unidade a partir do conhecimento de mudanças em seu perfil admissional.
Também é importante para aqueles que promovem as estratégias de atendimento, na medida em que lhes permite organizar sua assistência a partir do conhecimento de
algumas características dos pacientes que poderão interferir em sua carga de trabalho e dinâmica organizacional.
Conclusões: Com relação aos resultados, observa-se enquanto perfil epidemiológico um quadro muito semelhante a outras UTIs, com uma população relativamente
significativa de idosos, uma baixa permanência em UTI e um número importante de pacientes internados por neoplasias e por doenças do aparelho circulatório. Dados
esses que levam a acreditar em uma futura ocupação majoritária de pacientes idosos por doenças crônico-degenerativas em UTI.
A análise da evolução diária com um aumento importante do valor do NAS com o aumento dos dias de internação, mostra um incremento da carga de trabalho de
enfermagem em pacientes com muitos dias de internação, sendo a maioria também idosa, o que pode ser justificado pelo aumento da dependência da equipe de
enfermagem.
Com relação aos fatores relacionados a carga de trabalho ficou comprovado que permanência maior que sete dias se relaciona com carga de trabalho de enfermagem
elevada, bem como a ocorrência do óbito. Os demais fatores analisados (sexo e idade maior de 60 anos) não apresentaram relação significativa.
A partir das análises aqui levantadas pode-se ver a dimensão que representa a análise desse instrumento. Os resultados aqui encontrados complementarão as pesquisas
já realizadas, mas muitos outros estudos ainda devem ser feitos sobre as intervenções terapêuticas em UTI, a evolução diária dos pacientes e sobre os fatores relacionados
com a carga de trabalho de enfermagem. Tudo isso para que se possa construir um conhecimento cada vez mais solidificado e amplo sobre o assunto, que possa servir
para a aplicação na prática em UTI e melhora da assistência.
O NAS está este ano sendo implantado na UTI onde foi realizado o estudo, em substituição do instrumento atualmente utilizado para classificação de pacientes/
dimensionamento de pessoal, o TISS-28, com os objetivos de adequar o quadro de pessoal de enfermagem da unidade e de utilizar na prática diária as análises as quais o
instrumento permite.
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Qualidade e Segurança

P_112_2011 - Otimização de custos e inovação no layout do carro de emergência: segurança e
qualidade.
José César Ribeiro, Ana Lucia Capacho Lorena Abrahão, Siomara Tavares Fernandes Yamaguti

Resumo: Este projeto tem como idéia demonstrar uma inovação que racionalizou, agilizou o atendimento á ressuscitação cardiopulmonar, contribuiu para o gerenciamento de risco e reduziu
os custos desta. Levando em consideração as diretrizes da American Heart, da Sociedade Brasileira de Cardiologia , os padrões do Manual de Acreditação da JCI e a opinião da Equipe
Interdisciplinar do Grupo de Emergência, desenvolveu- se uma nova padronização do procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, através da criação de carros de emergência, onde todo
o material necessário para a realização das manobras de atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória está devidamente identificado, localizado e configurado de acordo com o grau de
atendimento, urgência ou emergência. Como resultado, a redução de custos de equipamento e material, a diminuição de tempo no atendimento e a queda no número de pacientes
encaminhados à UTI por conta da deteriorização do estado clínico.
Palavras-Chave: Enfermagem;Carro de Emergência; Layout; Segurança;Qualidade

INTRODUÇÃO:
Desde o surgimento das primeiras tentativas da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ocorreram muitos avanços em sua realização,o que contribuiu para salvar vidas
tanto no atendimento pré quanto intra-hospitalar.
A necessidade de padronização do procedimento de RCP, com o objetivo de se ganhar tempo, trouxe a criação dos carros de emergência, onde todo o material
necessário para a realização das manobras devem estar disponibilizados.
No Brasil não há carros de emergência que ofereçam todos os recursos necessários(medicamentos,materiais e equipamentos) para o atendimento aos pacientes, vítimas
de Parada Cardio Respiratória (PCR), e aos profissionais que o assistem;por isso foi criado um novo “layout” de padronização destes.
OBJETIVOS:
Padronizar a quantidade de materiais e medicamentos dos carros de emergência;
Estabelecer novo layout dos carros de emergência promovendo maior segurança no atendimento
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Agilizar o atendimento da Equipe Interdisciplinar à PCR ou situações de urgência e emergência;
Facilitar à visualização e o acesso às medicações de primeira escolha, no atendimento as situações de urgência e emergência;
Minimizar as chances de Eventos Adversos às situações de urgência e emergência;
Reduzir custos e otimizar o aproveitamento dos Carros e equipamentos já existentes na instituição.
MÉTODO:
Através da criação/reestruturação do grupo de Emergência em Abril de 2009 e a participação da equipe Interdisciplinar na padronização destes.,observou-se a
possibilidade em reduzir 3 carros de emergência-METRO inicialmente locados nas Unidades de internação, 02 carros-METRO da Emergência da Hemodinâmica e 01
carro FLASH do Centro Diagnóstico.Contudo a resolução 07/2010 diz que teremos que ter um carro com desfibrilador para cada 05 leitos de U.T.I. ,desta forma
,compartilhamos com a UTI a necessidade desta reposição evitando a compra de equipamentos e carros de Emergência .
Com a revisão dos documentos/ manual de conferência do carro em todos os setores do hospital, houve a uniformização dos processos institucional.Reestruturação
esta embasada nas Diretrizes de Apoio ao suporte Avançado de vida em Cardiologia - Código Azul – Registro de Ressuscitação e Normatização do Carro de Emergência
da Sociedade Brasileira de Cardiologia , onde indicam os níveis de prioridade para padronização nos carros de emergência, sendo:
- Nível de prioridade I – essencial deve estar disponível de imediato.
- Nível de prioridade II – item altamente recomendável deve estar disponível em 15 minutos.
- Nível de prioridade III – item recomendado, mas opcional.
Avaliado também pelo grupo a adequação frente aos padrões referentes a atendimento de emergência, descritos no Manual de Acreditação da JCI/CBA.
CAPÍTULOS: ACC, AOP, COP, MMU, PCI
PADRÕES
ACC
ACC1 – Os pacientes são admitidos para receber cuidados hospitalares em regime de internação ou são registrados para serviços externos, com base na avaliação de
suas necessidades de cuidado e de acordo com a missão e os recursos da instituição.
ACC 1.1.1 – Pacientes com necessidades imediatas ou de emergência recebem prioridade de avaliação e tratamento.
ACC1.1.2 – As necessidades dos pacientes, de serviços preventivos, paliativos, curativos e de reabilitação são priorizadas com base em suas condições, no momentos de
sua internação na instituição.
ACC. 2 - A instituição elabora e executa processos para proporcionar a continuidade do cuidado ao paciente dentro da instituição e a coordenação desse cuidado entre
os profissionais de saúde (ACC. 2.1)
PFR
PFR 1 – A instituição é responsável pelo estabelecimento de processos de apoio aos direitos do paciente e de seus familiares durante a prestação do cuidado.
PFR 1.2 – A necessidade de privacidade durante o processo de cuidado é respeitada.
PFR 2 – A instituição apóia o direito dos pacientes e familiares de participar no processo do cuidado.
PFR 2 .1.1 – A instituição informa aos pacientes e familiares como serão comunicados a respeito dos resultados do cuidado e do tratamento, incluindo resultados não
previstos e quem irá informá-los.
PFR 2.3 - A instituição respeita os desejos e preferências do paciente em submeter-se ou não a medidas de ressuscitação ou a outros tratamentos de sustentação da vida.
AOP
AOP1 – As necessidades de todos do pacientes são atendidas pela instituição são identificados através de um processo de avaliação bem estabelecido.
AOP1.3.1 – A avaliação médica e de enfermagem dos pacientes de emergência é apropriada às suas necessidades e condições.
AOP 2 – Todos os pacientes são reavaliados em intervalos apropriados para determinar sua resposta ao tratamento e planejar a continuidade do tratamento ou a alta.
AOP 4.1 – As necessidades de cuidado mais importantes e urgentes são identificados.
COP
COP 1. Políticas e procedimentos orientam a uniformização do cuidado a todos os pacientes, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
COP 3. Políticas e procedimentos orientam o cuidado aos pacientes de alto risco e a disponibilização de serviços de alto risco.
MMU
MMU 3. 2. Quando armazenados fora da farmácia, os medicamentos de emergência estão disponíveis, monitorados e em segurança.
PCI
PCI 1.6 – A instituição identifica os procedimentos e processos associados ao risco de infecção e implemente estratégias para reduzir esse risco.
PCI 7.2 – A instituição reduz riscos de infecções através do descarte adequado de instrumentos cortantes e agulhas.
MCI. 3 - A educação dos pacientes e seus familiares e a comunicação com eles têm formato e linguagem compreensíveis.
SQE. 8 - Cada profissional recebe treinamento em serviço e outras formas de educação continuada para manter ou aprimorar suas habilidades e conhecimentos
O Projeto, de readequação dos recursos disponíveis e inovação do layout, foi apresentado à Superintendente Assistencial e Ger. de Enfermagem para Validação.
RESULTADO:
Visto ser o atendimento a PCR um procedimento que requer conhecimento, habilidade, agilidade e organização da Equipe Multiprofissional, o carro de emergência
torna-se um item da maior importância dentro deste contexto. Um carro de emergência completo e de fácil visualização proporciona melhores resultados e menos estresse
entre os profissionais de saúde envolvidos no atendimento.Toda nova reestruturação otimizou custos na área de medicamentos relacionado a padronização conforme as
diretrizes preconizada E também, em menos eventos adversos. .
A adequação dos carros resultou no investimento inteligente de recursos.
CONCLUSÃO:
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Este novo modelo de carro de emergência trouxe grandes benefícios para os Clientes, Equipe Multiprofissional e para a Instituição que se alinha com as boas práticas de
qualidade e segurança no atendimento à saúde .
Projeto classificado em 1ºLugar por meio de votação eletrônica entre os 39 trabalhos desenvolvido conforme o Ciclo P.D.C.A na 5ª Exposição da Qualidade desta
instituição no período de -01 a 04 de Novembro 2010.
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Qualidade e Segurança

P_119_2011 - Eventos Adversos em Pacientes Cirúrgicos: Percepções da Equipe De Enfermagem
Juliana de Abreu Tatarli, ELENA BOHOMOL

Resumo: Para conhecer a opinião da equipe de enfermagem sobre as causas da ocorrência de eventos adversos em um centro cirúrgico, foi realizada uma investigação survey
descritivo/exploratória, em uma instituição hospitalar na cidade de São Paulo. Foi aplicado um questionário aos profissionais de enfermagem da unidade e considerou-se como causa “muito
freqüente”: a passagem de plantão ser feita de forma corriqueira, considerar como rotina os procedimentos eletivos e falta de comunicação entre equipes. Conclui-se que a assistência prestada
não depende apenas de uma única pessoa e que todos devem estar preparados para observar os riscos inerentes ao processo operatório.
Palavras Chaves: 1. Assistência ao paciente; 2.Gerenciamento de segurança; 3. Procedimentos cirúrgicos operatórios; 4. Enfermagem perioperatória.

Introdução
A busca pela qualidade da assistência nos serviços hospitalares tem sido tema de atenção crescente entre os profissionais de saúde, em especial, aos aspectos referentes
à segurança dos pacientes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a segurança do paciente é definida como a “ausência de danos desnecessários ou potenciais
para o paciente associados aos cuidados de saúde”(1).
Os procedimentos cirúrgicos e todas as interfaces relacionadas à sua indicação, técnica cirúrgica, anestesia, controle de infecção, uso de equipamentos tecnológicos e
dispositivos especiais, administração de medicamentos, sangue e hemoderivados e a recuperação e alta do paciente, merecem atenção quanto aos critérios de segurança,
uma vez que se trata de procedimento freqüente nas instituições hospitalares e para o sucesso de sua realização envolve diversas etapas e diferentes profissionais.
A OMS estima que são realizadas no mundo cerca de 240 milhões de cirurgias ao ano, com vistas a aumento de enfermidades cirúrgicas na próxima década,
representadas pelas doenças cardiovasculares, traumas, câncer e maior esperança de vida da população(2).
Todavia, na atenção cirúrgica há problemas relacionados à segurança do paciente e eventos adversos (EA) também ocorrem. São entendidos como complicações
indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes e que não são atribuídas à evolução natural da doença de base. Estima-se que haja em torno de 3 a 16% de
complicações nos procedimentos cirúrgicos, resultando em sete milhões de situações incapacitantes e com índices de mortalidade entre 0,4 a 0,8%(2).
Os EA, além de trazerem danos ao paciente, aumentam o tempo de permanência no hospital e o risco de óbito. Infecções relacionadas à infecção do sítio cirúrgico
implicam em um aumento em torno de sete dias no tempo médio de internação, além dos custos relacionados ao seu tratamento. Estudo australiano revelou que 17% dos
pacientes cirúrgicos apresentaram algum EA grave(3).
O Colégio Americano de Cirurgiões publicou um relatório em que analisa 248 eventos-sentinela (ocorrência inesperada que implique em morte ou perda grave e
permanente de função)(4) de hospitais acreditados relatando os índices de cirurgias do lado errado por especialidades. Verificou-se que 41% estavam relacionados aos
procedimentos ortopédicos, 13% aos neurocirúrgicos e 11% aos urológicos. No entanto, praticamente todas as áreas foram afetadas em maior ou menor percentual,
sugerindo que o problema existe em qualquer especialidade médica. O relatório apresentou, também, as causas que contribuíram para o evento, que incluíam as
situações de emergências; características físicas não usuais dos pacientes, como obesidade mórbida e deformidades físicas; pressão em relação ao tempo para o início ou
finalização do procedimento; agendamento de última hora; equipamentos não usuais para realização do procedimento; equipe cirúrgica numérica e diversos
procedimentos a serem realizados em um único processo cirúrgico(5).
Os dados desse relatório permitiram sugerir medidas para prevenção dos problemas encontrados e que foram adotadas como padrões a serem cumpridos pelos hospitais
acreditados ou que buscam a acreditação pela The Joint Commission e Joint Commission International (JCI), nos Estados Unidos da América e demais partes do mundo.
No capítulo Metas Internacionais o padrão deve assegurar a realização de cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Tal
padrão é considerado conforme caso a instituição apresente todos os elementos de mensuração, como a utilização de marcação instantaneamente reconhecível para a
identificação do local da intervenção cirúrgica envolvendo o paciente no processo de marcação; utilização de lista de verificação ou outro processo, antes da cirurgia,
observando se o local de intervenção, o procedimento e o paciente são os corretos e se todos os documentos e equipamentos necessários estão à mão, se são corretos e se
estão funcionando; pausa (time-out) conduzida e documentada pela equipe cirúrgica completa, imediatamente antes de iniciar o procedimento cirúrgico; e políticas e
procedimentos desenvolvidos de forma a apoiar processos uniformes que assegurem a realização do procedimento correto, no local correto, no paciente correto, incluindo
os procedimentos médicos e odontológicos realizados fora do centro cirúrgico(4).
A OMS implementou um programa em 2007-2008, denominado “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, propondo a utilização de uma lista de verificação (checklist). Esta
lista dispõe de três partes essenciais que são o Sign in (antes do início da indução), Time out (pausa antes do início do procedimento cirúrgico) e Sign out (antes do
paciente deixar a sala), com diversos itens a serem verificados em conjunto com a equipe multidisciplinar, visando melhorar os padrões de segurança cirúrgica nas
instituições de todo o mundo. A OMS propõe, ainda, que cada país ou instituição adapte a lista às suas necessidades específicas, tornando as etapas do procedimento
cirúrgico como pontos-chave para a segurança do paciente(2).
Atualmente, 3.865 hospitais, representando 122 países, registraram-se para participar do programa e 25 países tem mobilizado recursos para a implantação do programa
em nível nacional e o Brasil abraçou este desafio.
Objetivo
Conhecer a opinião da equipe de enfermagem das causas da ocorrência de eventos adversos em um Centro Cirúrgico.
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Justificativa
O Centro Cirúrgico é um setor importante em um hospital ou, pelo menos, um dos que mais atrai atenção pela evidência dos resultados, dramaticidade das operações,
importância demonstrativa e didática e, principalmente, pela decisiva ação curativa da cirurgia. É também o setor mais caro, em virtude dos altos investimentos em
tecnologia e insumos diferenciados(6).
O ato cirúrgico é de responsabilidade do cirurgião bem como a anestesia é do anestesista. Todavia, existem diversos setores e profissionais envolvidos no sucesso do
procedimento cirúrgico: a enfermagem disponibiliza recursos, prepara os instrumentais, admite e encaminha o paciente; a engenharia, que tem a responsabilidade em
manter os equipamentos cirúrgicos e anestésicos em perfeitas condições de uso; compras e abastecimento, com a aquisição de insumos adequados, com estocagem em
condições viáveis e validade de uso, são alguns exemplos.
A segurança do processo perioperatório é de responsabilidade de todos os profissionais que atuam na área. No entanto, é comum à equipe de enfermagem capitanear
processos de melhoria e monitorar protocolos que garantam esta segurança, vencendo as dificuldades em um ambiente onde se vê a conservadora autonomia da equipe
médica, situações de alta complexidade e dificuldades de interação profissional(7).
Entende-se como oportuna esta pesquisa, visto que a instituição pesquisada iniciou o processo de acreditação pela JCI, em 2008 e a segurança do paciente cirúrgico
envolveu muitas discussões multiprofissionais, que foram fundamentais para sua maturação e implementação de melhorias na assistência à saúde. A equipe de
enfermagem esteve inserida nele.
A enfermagem tem, também, responsabilidade na prevenção de EA e deve agir como defensor do paciente alertando outros profissionais para eventuais problemas que
possam ocorrer. Contudo, verifica-se permanente necessidade de conscientizar e treinar os profissionais para superar as dificuldades inerentes ao contexto perioperatório e
para tanto, deve-se conhecer os reais motivos que dificultam a equipe de enfermagem a desempenhar seu papel.
Método
O presente estudo é um desenho de pesquisa não-experimental sendo uma investigação de categoria survey descritivo/exploratório, realizada em uma instituição
hospitalar privada, de médio porte, com 111 leitos, na cidade de São Paulo. Foi selecionada a unidade de Centro Cirúrgico, composta por sete salas operatórias e oito
leitos de recuperação anestésica, com atendimento a pacientes adultos.
A população constituiu-se do quadro de funcionários de enfermagem da unidade. O grupo foi composto de 40 profissionais, sendo oito enfermeiros, 17 técnicos de
enfermagem e 15 auxiliares de enfermagem. Foram excluídos os profissionais em cargo de chefia e com atividades burocrático-administrativas.
Foi elaborado um questionário com 15 afirmativas, fundamentadas em levantamento bibliográfico sobre o processo perioperatório, principais iatrogenias e eventos
adversos cirúrgicos, além da experiência profissional dos pesquisadores. Para que os sujeitos pudessem especificar o seu nível de concordância, foi utilizada Escala de
Likert, classificando-as em causa “muito frequente”, “frequente”, “pouco frequente” ou “sem frequencia”. O questionário contou, também, cinco questões fechadas para
caracterização da população e uma questão aberta.
A coleta de dados foi no mês de Abril de 2010, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição hospitalar, sob o protocolo número 516/09 e
registro no CAAE - 0047.0.360.360-09, no Sistema Nacional de Ética e Pesquisa.
Aos colaboradores foi entregue carta-convite com a apresentação da pesquisa, questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Solicitou-se o prazo de 30
dias para o retorno do questionário e assinatura da concordância no Termo.
Para análise dos dados obtidos foi utilizada estatística descritiva, apresentando os achados em número e freqüência e uso de tabelas.
Resultados
Característica da população
Foram distribuídos 40 questionários e retornaram 31, representando um índice de respostas de 77,5%. O maior percentual refere-se aos técnicos de enfermagem
(67,7%), seguidos dos enfermeiros (22,6%). O maior contingente de respondentes (58,0%) tem de dois a seis anos de formação e o número de recém-formados é
representado por 6,5%. Os profissionais que atuam a dois anos na instituição correspondem a 48,4%, e aqueles com mais de três anos correspondem a 38,7%. A amostra
foi praticamente equivalente entre o turno da manhã - horário das 6 às 14 horas e tarde - horário das 14 às 22 horas (41,9% e 38,7% respectivamente). A maioria (77,4%)
tem um vínculo empregatício.
A equipe representada cumpre as recomendações de dimensionamento de enfermagem da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico para o atendimento
das salas e recuperação pós-anestésica, nos três turnos de trabalho, destacando para o fato de haver um contingente representativo de técnicos de enfermagem e
enfermeiros(6).
Destaca-se o tempo de formação, composto por pessoas relativamente novas na profissão, como também o pouco tempo de trabalho na instituição. Tais características
requerem supervisão permanente por parte dos líderes e intenso programa de capacitação para o desenvolvimento de competências no atendimento específico e
individualizado aos pacientes, prevenção de acidentes, gerenciamento dos riscos inerentes, visto que a área cirúrgica traz especificidades, tanto pelo número de
especialidades, como também pelas características das equipes médicas(8).
No entanto, é esperado que a maioria dos respondentes tenha um vínculo empregatício, porém, mesmo que os profissionais façam oito horas de trabalho diárias há um
contingente considerável (22,6%) com mais de um vínculo. Este contexto traz preocupação quanto ao nível de atenção e condições de atuação dos profissionais, uma vez
que o cansaço e fadiga são fatores desencadeantes para as situações de erro(9).
Vivenciado um evento adverso dentro da sala operatória
A questão aberta era: “Você já presenciou algum evento adverso dentro da sala operatória?” e as respostas foram distribuídas na Tabela 01. Embora 36,7% dos
profissionais não tenham vivenciado um EA em sala operatória, a maioria (63,3%) relatou diversos deles.
Tabela 1 – Eventos adversos em sala operatória presenciados pelos profissionais de enfermagem. São Paulo, 2010.
Evento
Posicionamento cirúrgico inadequado
Contagem de compressa errada
Contaminação da técnica estéril
Local cirúrgico errado
Erro na identificação de local cirúrgico
Queimadura eletro cirúrgica
Queda
Troca de paciente em sala operatória
Intubação não programada
Nenhum
Total

n
5
3
2
2
2
2
1
1
1
11
30

n<31, por falta de resposta
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%
16,6
10,0
6,7
6,7
6,7
6,7
3,3
3,3
3,3
36,7
100,0
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Os eventos apresentados contribuem para que os pacientes tenham uma recuperação lenta, com maior uso de analgésicos, no caso do posicionamento inadequado
(16,6%), ou um custo maior e tempo de internação prolongado, quando relacionados a queda (3,3,%) e queimadura (6,7%), ou ainda, infecção do sítio cirúrgico, nos
casos de contaminação de técnica (6,7%). Traz preocupação também a realização de procedimento por marcação errada e local da cirurgia errado (ambos com 6,7%),
situações que podem trazer conseqüências irreversíveis a um paciente. No presente estudo não foi relatado nenhum evento que trouxesse a morte.
Essas ocorrências encontram eco na literatura ao se analisar elevado número de morbidade em pacientes cirúrgicos devido a EA que poderiam ser evitados,
desencadeando não apenas o aumento de custo como também o tempo de permanência nas instituições(5,10).
Por que os eventos perioperatórios ocorrem
As respostas para as afirmativas relacionadas à razão da ocorrência dos eventos adversos perioperatórios encontram-se na Tabela 2.
Em 73,3% das afirmativas a opinião da equipe de enfermagem entende que as razões para a ocorrência de EA tem causa “pouco freqüente” ou “sem freqüência”. Em
virtude do processo de acreditação, novas políticas e procedimentos têm sido implementadas, modificando a forma de trabalho dos profissionais naquela instituição.
Considerou-se como causa “muito freqüente” a “passagem de plantão é feita de forma corriqueira” (32,2%), “rotina na programação de procedimentos eletivos”
(35,5%) e a “há falta de comunicação entre o membro da equipe de enfermagem e equipe medica” (32,2%), além de que “o paciente chega a sala operatória munido de
exames complementares de outro paciente” (38,7%) como causa “freqüente”.
A passagem de plantão é um mecanismo utilizado pela enfermagem para assegurar a continuidade da assistência prestada e constitui uma atividade fundamental para a
organização do seu trabalho. Na passagem de plantão acontece a transmissão de informações entre os profissionais que terminam um turno de trabalho e os que iniciam o
outro(11). É o momento em que devem ser abordados aspectos relacionados ao estado do paciente e intercorrências, tempo cirúrgico, condutas tomadas e que ainda serão
tomadas, gastos em sala, pendências de exame, peças para anatomopatológico, contagem de compressas e tantos outros itens que influenciam na segurança do paciente
dentro da sala de operações.
O atendimento a pacientes eletivos e com cirurgias conhecidas é de certo modo mais tranqüilo em um ambiente cirúrgico. Na instituição em questão, ocorrem poucos
atendimentos de urgência e emergências, justificando a opinião da equipe, que os EA estão relacionados à rotina de trabalho.Todavia, mesmo no contexto rotineiro devese ter elevado nível de atenção, pois pode representar maior flexibilização no seguimento de regras, desencadeando EA ao paciente(5,8).
A comunicação entre os profissionais é de suma importância para a segurança do paciente e sua falta pode gerar EA dos mais diversos. Estudos demonstram que as
barreiras de comunicação com os membros da equipe são responsáveis por 71% dos EA no processo perioperatório(5).
A troca de exames pode desencadear a realização de procedimento em sítio errado ou em paciente errado, trazendo conseqüências nefastas ao paciente. Pode ainda,
mesmo se a troca de exames for percebida em tempo hábil, demandar um tempo maior em sala e anestesia mais prolongada, até que os exames estejam disponíveis,
expondo o paciente às circunstâncias desnecessárias. A verificação do prontuário, consentimentos informados e exames de diagnósticos, definida no início das listas de
verificação podem prevenir a ocorrência deste evento (2,4).
Embora visto como “pouco freqüente” e “sem freqüência” pela maioria (54,9%), ainda assim, a sobrecarga de trabalho e distração aparece como causa “muito
freqüente” e “freqüente” para 45,1% dos respondentes, demonstrando necessidade de observar as condições de trabalho, adequando-se a carga de trabalho ao
dimensionamento de pessoas para o cumprimento da rotina específica na instituição, mesmo que este número ultrapasse o recomendado pela sociedade(6).
As afirmativas referente a “omissão dentro da sala operatória, devido a possíveis retaliações da equipe médica”, “sofrer represálias de algum membro da equipe médica
devido a sua conduta” e “omissão em seu ambiente de trabalho, devido à falta de autonomia de seu líder direto” são vistas como “pouco freqüentes”, sugerindo um
destemor da equipe, todavia ainda aparecerem, podendo ser explicadas pelo tempo de formação e de trabalho na instituição. Estudos demonstram que fatores culturais,
relacionados à hierarquia no setor e intimidação da equipe são responsáveis por 16% da ocorrência de EA, em virtude de medos e receios gerados pelas relações de
trabalho(5).
Tabela 2 – Respostas dos profissionais de enfermagem quanto às razões para a ocorrência de eventos adversos perioperatórios. São Paulo, 2010.
Afirmativas

Muito frequente
n
%
4
12,9

Causa frequente
n
%
2
6,5

Pouco frequente
n
%
12
38,7

Sem frequencia
n
%
13
41,9

O membro da equipe de enfermagem está sobrecarregado ou é distraído por outros
pacientes, colegas de trabalho ou ocorrências na unidade.

10

32,2

4

12,9

14

45,2

3

9,7

Não há marcação do local cirúrgico.

8

25,9

6

19,3

11

35,5

6

19,3

O membro da equipe de enfermagem desconhece o procedimento cirúrgico.

3

9,7

2

6,5

16

51,6

10

32,2

Não há conferencia dos materiais e equipamentos cirúrgicos a serem utilizados no
procedimento.

-

-

6

19,3

14

45,2

11

35,5

A passagem de plantão é feita de forma corriqueira.

10

32,2

7

22,6

8

25,9

6

19,3

Há necessidade de atender ao paciente com urgência/ emergência.

2

6,5

2

6,5

20

64,4

7

22,6

Falta identificação das condições clinicas do paciente.

5

16,1

6

19,3

12

38,7

8

25,9

Rotina na programação de procedimentos eletivos.

11

35,5

10

32,3

4

12,9

6

19,3

O membro da equipe de enfermagem omite-se dentro da sala operatória, devido a
possíveis retaliações da equipe medica.

3

9,7

3

9,7

16

51,6

9

29,0

O membro da equipe de enfermagem sofre represálias de algum membro da equipe
medica devido a sua conduta.

6

19,3

3

9,7

13

42,0

9

29,0

O membro da equipe de enfermagem omite-se em seu ambiente de trabalho, devido
à falta de autonomia de seu líder.

6

19,3

3

9,7

13

42,0

9

29,0

O paciente chega à sala operatória munido de exames complementares de outro
paciente.

2

6,5

12

38,7

10

32,2

7

22,6

Há falta de comunicação entre o membro da equipe de enfermagem e equipe
medica.

10

32,2

8

25,9

6

19,3

7

22,6

Há falta de informações no histórico de enfermagem.

7

22,6

5

16,1

15

48,4

4

12,9

A enfermagem não confere a identificação do paciente com o aviso cirúrgico e
quadro cirúrgico.
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Conclusão
Este estudo demonstra que a maioria dos sujeitos da pesquisa (63,3%) vivenciou EA em unidade cirúrgica e o posicionamento cirúrgico inadequado é o de maior
freqüência (16,6%). Os EA relatados reforçam que a assistência prestada no processo perioperatório não depende apenas de uma única pessoa, e sim da equipe
multidisciplinar, não sendo possível responsabilizar uma pessoa, visto que todos devem estar preparados para observar os riscos inerentes ao processo e agir quando
necessário.
Na opinião dos respondentes, a maioria das afirmativas apresentadas tem pouca freqüência na instituição, todavia elas não são nulas. Algumas situações demandam
reforço para as novas políticas e procedimentos, como a passagem de plantão, melhora nas relações multidisciplinares, com a incorporação das técnicas para uma
comunicação eficaz dentro do ambiente cirúrgico e alertas constantes, evitando que mesmo as situações de rotina contribuam para que EA aconteçam.
Verifica-se envolvimento da equipe de enfermagem nas questões de segurança uma vez que as situações de retaliação e falta de autonomia, motivos que levam os
profissionais a não relatarem problemas, são percebidos como quesitos com pouca freqüência na instituição em questão.
Esta pesquisa fornece subsídios para a administração do setor para a permanente capacitação dos profissionais, revisão do dimensionamento de pessoas e supervisão
constante dos novos processos implantados.
Como instituição está em fase de acreditação pela JCI, inúmeras políticas e procedimentos já foram implementadas, no entanto, é necessário investimento em tempo e
em pessoas capacitadas na avaliação do processo e educação permanente visando a incorporação rotineira da cultura de segurança do paciente.
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P_119_2011 - Eventos Adversos em Pacientes Cirúrgicos: Percepções da Equipe De Enfermagem
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Resumo: Para conhecer a opinião da equipe de enfermagem sobre as causas da ocorrência de eventos adversos em um centro cirúrgico, foi realizada uma investigação survey
descritivo/exploratória, em uma instituição hospitalar na cidade de São Paulo. Foi aplicado um questionário aos profissionais de enfermagem da unidade e considerou-se como causa “muito
freqüente”: a passagem de plantão ser feita de forma corriqueira, considerar como rotina os procedimentos eletivos e falta de comunicação entre equipes. Conclui-se que a assistência prestada
não depende apenas de uma única pessoa e que todos devem estar preparados para observar os riscos inerentes ao processo operatório.
Palavras Chaves: 1. Assistência ao paciente; 2.Gerenciamento de segurança; 3. Procedimentos cirúrgicos operatórios; 4. Enfermagem perioperatória.

Introdução
A busca pela qualidade da assistência nos serviços hospitalares tem sido tema de atenção crescente entre os profissionais de saúde, em especial, aos aspectos referentes
à segurança dos pacientes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a segurança do paciente é definida como a “ausência de danos desnecessários ou potenciais
para o paciente associados aos cuidados de saúde”(1).
Os procedimentos cirúrgicos e todas as interfaces relacionadas à sua indicação, técnica cirúrgica, anestesia, controle de infecção, uso de equipamentos tecnológicos e
dispositivos especiais, administração de medicamentos, sangue e hemoderivados e a recuperação e alta do paciente, merecem atenção quanto aos critérios de segurança,
uma vez que se trata de procedimento freqüente nas instituições hospitalares e para o sucesso de sua realização envolve diversas etapas e diferentes profissionais.
A OMS estima que são realizadas no mundo cerca de 240 milhões de cirurgias ao ano, com vistas a aumento de enfermidades cirúrgicas na próxima década,
representadas pelas doenças cardiovasculares, traumas, câncer e maior esperança de vida da população(2).
Todavia, na atenção cirúrgica há problemas relacionados à segurança do paciente e eventos adversos (EA) também ocorrem. São entendidos como complicações
indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes e que não são atribuídas à evolução natural da doença de base. Estima-se que haja em torno de 3 a 16% de
complicações nos procedimentos cirúrgicos, resultando em sete milhões de situações incapacitantes e com índices de mortalidade entre 0,4 a 0,8%(2).
Os EA, além de trazerem danos ao paciente, aumentam o tempo de permanência no hospital e o risco de óbito. Infecções relacionadas à infecção do sítio cirúrgico
implicam em um aumento em torno de sete dias no tempo médio de internação, além dos custos relacionados ao seu tratamento. Estudo australiano revelou que 17% dos
pacientes cirúrgicos apresentaram algum EA grave(3).
O Colégio Americano de Cirurgiões publicou um relatório em que analisa 248 eventos-sentinela (ocorrência inesperada que implique em morte ou perda grave e
permanente de função)(4) de hospitais acreditados relatando os índices de cirurgias do lado errado por especialidades. Verificou-se que 41% estavam relacionados aos
procedimentos ortopédicos, 13% aos neurocirúrgicos e 11% aos urológicos. No entanto, praticamente todas as áreas foram afetadas em maior ou menor percentual,
sugerindo que o problema existe em qualquer especialidade médica. O relatório apresentou, também, as causas que contribuíram para o evento, que incluíam as
situações de emergências; características físicas não usuais dos pacientes, como obesidade mórbida e deformidades físicas; pressão em relação ao tempo para o início ou
finalização do procedimento; agendamento de última hora; equipamentos não usuais para realização do procedimento; equipe cirúrgica numérica e diversos
procedimentos a serem realizados em um único processo cirúrgico(5).
Os dados desse relatório permitiram sugerir medidas para prevenção dos problemas encontrados e que foram adotadas como padrões a serem cumpridos pelos hospitais
acreditados ou que buscam a acreditação pela The Joint Commission e Joint Commission International (JCI), nos Estados Unidos da América e demais partes do mundo.
No capítulo Metas Internacionais o padrão deve assegurar a realização de cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Tal
padrão é considerado conforme caso a instituição apresente todos os elementos de mensuração, como a utilização de marcação instantaneamente reconhecível para a
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identificação do local da intervenção cirúrgica envolvendo o paciente no processo de marcação; utilização de lista de verificação ou outro processo, antes da cirurgia,
observando se o local de intervenção, o procedimento e o paciente são os corretos e se todos os documentos e equipamentos necessários estão à mão, se são corretos e se
estão funcionando; pausa (time-out) conduzida e documentada pela equipe cirúrgica completa, imediatamente antes de iniciar o procedimento cirúrgico; e políticas e
procedimentos desenvolvidos de forma a apoiar processos uniformes que assegurem a realização do procedimento correto, no local correto, no paciente correto, incluindo
os procedimentos médicos e odontológicos realizados fora do centro cirúrgico(4).
A OMS implementou um programa em 2007-2008, denominado “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, propondo a utilização de uma lista de verificação (checklist). Esta
lista dispõe de três partes essenciais que são o Sign in (antes do início da indução), Time out (pausa antes do início do procedimento cirúrgico) e Sign out (antes do
paciente deixar a sala), com diversos itens a serem verificados em conjunto com a equipe multidisciplinar, visando melhorar os padrões de segurança cirúrgica nas
instituições de todo o mundo. A OMS propõe, ainda, que cada país ou instituição adapte a lista às suas necessidades específicas, tornando as etapas do procedimento
cirúrgico como pontos-chave para a segurança do paciente(2).
Atualmente, 3.865 hospitais, representando 122 países, registraram-se para participar do programa e 25 países tem mobilizado recursos para a implantação do programa
em nível nacional e o Brasil abraçou este desafio.
Objetivo
Conhecer a opinião da equipe de enfermagem das causas da ocorrência de eventos adversos em um Centro Cirúrgico.
Justificativa
O Centro Cirúrgico é um setor importante em um hospital ou, pelo menos, um dos que mais atrai atenção pela evidência dos resultados, dramaticidade das operações,
importância demonstrativa e didática e, principalmente, pela decisiva ação curativa da cirurgia. É também o setor mais caro, em virtude dos altos investimentos em
tecnologia e insumos diferenciados(6).
O ato cirúrgico é de responsabilidade do cirurgião bem como a anestesia é do anestesista. Todavia, existem diversos setores e profissionais envolvidos no sucesso do
procedimento cirúrgico: a enfermagem disponibiliza recursos, prepara os instrumentais, admite e encaminha o paciente; a engenharia, que tem a responsabilidade em
manter os equipamentos cirúrgicos e anestésicos em perfeitas condições de uso; compras e abastecimento, com a aquisição de insumos adequados, com estocagem em
condições viáveis e validade de uso, são alguns exemplos.
A segurança do processo perioperatório é de responsabilidade de todos os profissionais que atuam na área. No entanto, é comum à equipe de enfermagem capitanear
processos de melhoria e monitorar protocolos que garantam esta segurança, vencendo as dificuldades em um ambiente onde se vê a conservadora autonomia da equipe
médica, situações de alta complexidade e dificuldades de interação profissional(7).
Entende-se como oportuna esta pesquisa, visto que a instituição pesquisada iniciou o processo de acreditação pela JCI, em 2008 e a segurança do paciente cirúrgico
envolveu muitas discussões multiprofissionais, que foram fundamentais para sua maturação e implementação de melhorias na assistência à saúde. A equipe de
enfermagem esteve inserida nele.
A enfermagem tem, também, responsabilidade na prevenção de EA e deve agir como defensor do paciente alertando outros profissionais para eventuais problemas que
possam ocorrer. Contudo, verifica-se permanente necessidade de conscientizar e treinar os profissionais para superar as dificuldades inerentes ao contexto perioperatório e
para tanto, deve-se conhecer os reais motivos que dificultam a equipe de enfermagem a desempenhar seu papel.
Método
O presente estudo é um desenho de pesquisa não-experimental sendo uma investigação de categoria survey descritivo/exploratório, realizada em uma instituição
hospitalar privada, de médio porte, com 111 leitos, na cidade de São Paulo. Foi selecionada a unidade de Centro Cirúrgico, composta por sete salas operatórias e oito
leitos de recuperação anestésica, com atendimento a pacientes adultos.
A população constituiu-se do quadro de funcionários de enfermagem da unidade. O grupo foi composto de 40 profissionais, sendo oito enfermeiros, 17 técnicos de
enfermagem e 15 auxiliares de enfermagem. Foram excluídos os profissionais em cargo de chefia e com atividades burocrático-administrativas.
Foi elaborado um questionário com 15 afirmativas, fundamentadas em levantamento bibliográfico sobre o processo perioperatório, principais iatrogenias e eventos
adversos cirúrgicos, além da experiência profissional dos pesquisadores. Para que os sujeitos pudessem especificar o seu nível de concordância, foi utilizada Escala de
Likert, classificando-as em causa “muito frequente”, “frequente”, “pouco frequente” ou “sem frequencia”. O questionário contou, também, cinco questões fechadas para
caracterização da população e uma questão aberta.
A coleta de dados foi no mês de Abril de 2010, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição hospitalar, sob o protocolo número 516/09 e
registro no CAAE - 0047.0.360.360-09, no Sistema Nacional de Ética e Pesquisa.
Aos colaboradores foi entregue carta-convite com a apresentação da pesquisa, questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Solicitou-se o prazo de 30
dias para o retorno do questionário e assinatura da concordância no Termo.
Para análise dos dados obtidos foi utilizada estatística descritiva, apresentando os achados em número e freqüência e uso de tabelas.
Resultados
Característica da população
Foram distribuídos 40 questionários e retornaram 31, representando um índice de respostas de 77,5%. O maior percentual refere-se aos técnicos de enfermagem
(67,7%), seguidos dos enfermeiros (22,6%). O maior contingente de respondentes (58,0%) tem de dois a seis anos de formação e o número de recém-formados é
representado por 6,5%. Os profissionais que atuam a dois anos na instituição correspondem a 48,4%, e aqueles com mais de três anos correspondem a 38,7%. A amostra
foi praticamente equivalente entre o turno da manhã - horário das 6 às 14 horas e tarde - horário das 14 às 22 horas (41,9% e 38,7% respectivamente). A maioria (77,4%)
tem um vínculo empregatício.
A equipe representada cumpre as recomendações de dimensionamento de enfermagem da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico para o
atendimento das salas e recuperação pós-anestésica, nos três turnos de trabalho, destacando para o fato de haver um contingente representativo de técnicos de
enfermagem e enfermeiros(6).
Destaca-se o tempo de formação, composto por pessoas relativamente novas na profissão, como também o pouco tempo de trabalho na instituição. Tais características
requerem supervisão permanente por parte dos líderes e intenso programa de capacitação para o desenvolvimento de competências no atendimento específico e
individualizado aos pacientes, prevenção de acidentes, gerenciamento dos riscos inerentes, visto que a área cirúrgica traz especificidades, tanto pelo número de
especialidades, como também pelas características das equipes médicas(8).
No entanto, é esperado que a maioria dos respondentes tenha um vínculo empregatício, porém, mesmo que os profissionais façam oito horas de trabalho diárias há um
contingente considerável (22,6%) com mais de um vínculo. Este contexto traz preocupação quanto ao nível de atenção e condições de atuação dos profissionais, uma vez
que o cansaço e fadiga são fatores desencadeantes para as situações de erro(9).
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Vivenciado um evento adverso dentro da sala operatória
A questão aberta era: “Você já presenciou algum evento adverso dentro da sala operatória?” e as respostas foram distribuídas na Tabela 01. Embora 36,7% dos
profissionais não tenham vivenciado um EA em sala operatória, a maioria (63,3%) relatou diversos deles.
Os eventos apresentados contribuem para que os pacientes tenham uma recuperação lenta, com maior uso de analgésicos, no caso do posicionamento inadequado
(16,6%), ou um custo maior e tempo de internação prolongado, quando relacionados a queda (3,3,%) e queimadura (6,7%), ou ainda, infecção do sítio cirúrgico, nos
casos de contaminação de técnica (6,7%). Traz preocupação também a realização de procedimento por marcação errada e local da cirurgia errado (ambos com 6,7%),
situações que podem trazer conseqüências irreversíveis a um paciente. No presente estudo não foi relatado nenhum evento que trouxesse a morte.
Essas ocorrências encontram eco na literatura ao se analisar elevado número de morbidade em pacientes cirúrgicos devido a EA que poderiam ser evitados,
desencadeando não apenas o aumento de custo como também o tempo de permanência nas instituições(5,10).
Tabela 1 – Eventos adversos em sala operatória presenciados pelos profissionais de enfermagem. São Paulo, 2010.
Evento
Posicionamento cirúrgico inadequado
Contagem de compressa errada
Contaminação da técnica estéril
Local cirúrgico errado
Erro na identificação de local cirúrgico
Queimadura eletro cirúrgica
Queda
Troca de paciente em sala operatória
Intubação não programada
Nenhum
Total

n
5
3
2
2
2
2
1
1
1
11
30

%
16,6
10,0
6,7
6,7
6,7
6,7
3,3
3,3
3,3
36,7
100,0

n<31, por falta de resposta

Por que os eventos perioperatórios ocorrem
As respostas para as afirmativas relacionadas à razão da ocorrência dos eventos adversos perioperatórios encontram-se na Tabela 2.
Em 73,3% das afirmativas a opinião da equipe de enfermagem entende que as razões para a ocorrência de EA tem causa “pouco freqüente” ou “sem freqüência”. Em
virtude do processo de acreditação, novas políticas e procedimentos têm sido implementadas, modificando a forma de trabalho dos profissionais naquela instituição.
Considerou-se como causa “muito freqüente” a “passagem de plantão é feita de forma corriqueira” (32,2%), “rotina na programação de procedimentos eletivos”
(35,5%) e a “há falta de comunicação entre o membro da equipe de enfermagem e equipe medica” (32,2%), além de que “o paciente chega a sala operatória munido de
exames complementares de outro paciente” (38,7%) como causa “freqüente”.
A passagem de plantão é um mecanismo utilizado pela enfermagem para assegurar a continuidade da assistência prestada e constitui uma atividade fundamental para a
organização do seu trabalho. Na passagem de plantão acontece a transmissão de informações entre os profissionais que terminam um turno de trabalho e os que iniciam o
outro(11). É o momento em que devem ser abordados aspectos relacionados ao estado do paciente e intercorrências, tempo cirúrgico, condutas tomadas e que ainda serão
tomadas, gastos em sala, pendências de exame, peças para anatomopatológico, contagem de compressas e tantos outros itens que influenciam na segurança do paciente
dentro da sala de operações.
O atendimento a pacientes eletivos e com cirurgias conhecidas é de certo modo mais tranqüilo em um ambiente cirúrgico. Na instituição em questão, ocorrem poucos
atendimentos de urgência e emergências, justificando a opinião da equipe, que os EA estão relacionados à rotina de trabalho.Todavia, mesmo no contexto rotineiro devese ter elevado nível de atenção, pois pode representar maior flexibilização no seguimento de regras, desencadeando EA ao paciente(5,8).
A comunicação entre os profissionais é de suma importância para a segurança do paciente e sua falta pode gerar EA dos mais diversos. Estudos demonstram que as
barreiras de comunicação com os membros da equipe são responsáveis por 71% dos EA no processo perioperatório(5).
A troca de exames pode desencadear a realização de procedimento em sítio errado ou em paciente errado, trazendo conseqüências nefastas ao paciente. Pode ainda,
mesmo se a troca de exames for percebida em tempo hábil, demandar um tempo maior em sala e anestesia mais prolongada, até que os exames estejam disponíveis,
expondo o paciente às circunstâncias desnecessárias. A verificação do prontuário, consentimentos informados e exames de diagnósticos, definida no início das listas de
verificação podem prevenir a ocorrência deste evento (2,4).
Embora visto como “pouco freqüente” e “sem freqüência” pela maioria (54,9%), ainda assim, a sobrecarga de trabalho e distração aparece como causa “muito
freqüente” e “freqüente” para 45,1% dos respondentes, demonstrando necessidade de observar as condições de trabalho, adequando-se a carga de trabalho ao
dimensionamento de pessoas para o cumprimento da rotina específica na instituição, mesmo que este número ultrapasse o recomendado pela sociedade(6).
As afirmativas referente a “omissão dentro da sala operatória, devido a possíveis retaliações da equipe médica”, “sofrer represálias de algum membro da equipe médica
devido a sua conduta” e “omissão em seu ambiente de trabalho, devido à falta de autonomia de seu líder direto” são vistas como “pouco freqüentes”, sugerindo um
destemor da equipe, todavia ainda aparecerem, podendo ser explicadas pelo tempo de formação e de trabalho na instituição. Estudos demonstram que fatores culturais,
relacionados à hierarquia no setor e intimidação da equipe são responsáveis por 16% da ocorrência de EA, em virtude de medos e receios gerados pelas relações de
trabalho(5).
Conclusão
Este estudo demonstra que a maioria dos sujeitos da pesquisa (63,3%) vivenciou EA em unidade cirúrgica e o posicionamento cirúrgico inadequado é o de maior
freqüência (16,6%). Os EA relatados reforçam que a assistência prestada no processo perioperatório não depende apenas de uma única pessoa, e sim da equipe
multidisciplinar, não sendo possível responsabilizar uma pessoa, visto que todos devem estar preparados para observar os riscos inerentes ao processo e agir quando
necessário.
Na opinião dos respondentes, a maioria das afirmativas apresentadas tem pouca freqüência na instituição, todavia elas não são nulas. Algumas situações demandam
reforço para as novas políticas e procedimentos, como a passagem de plantão, melhora nas relações multidisciplinares, com a incorporação das técnicas para uma
comunicação eficaz dentro do ambiente cirúrgico e alertas constantes, evitando que mesmo as situações de rotina contribuam para que EA aconteçam.
Verifica-se envolvimento da equipe de enfermagem nas questões de segurança uma vez que as situações de retaliação e falta de autonomia, motivos que levam os
profissionais a não relatarem problemas, são percebidos como quesitos com pouca freqüência na instituição em questão.
Esta pesquisa fornece subsídios para a administração do setor para a permanente capacitação dos profissionais, revisão do dimensionamento de pessoas e supervisão
constante dos novos processos implantados.
Como instituição está em fase de acreditação pela JCI, inúmeras políticas e procedimentos já foram implementadas, no entanto, é necessário investimento em tempo e
em pessoas capacitadas na avaliação do processo e educação permanente visando a incorporação rotineira da cultura de segurança do paciente.
Tabela 2 – Respostas dos profissionais de enfermagem quanto às razões para a ocorrência de eventos adversos perioperatórios. São Paulo, 2010.
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Afirmativas

Muito frequente
n
%
4
12,9

Causa frequente
n
%
2
6,5

Pouco frequente
n
%
12
38,7

Sem frequencia
n
%
13
41,9

O membro da equipe de enfermagem está sobrecarregado ou é distraído por outros
pacientes, colegas de trabalho ou ocorrências na unidade.

10

32,2

4

12,9

14

45,2

3

9,7

Não há marcação do local cirúrgico.

8

25,9

6

19,3

11

35,5

6

19,3

O membro da equipe de enfermagem desconhece o procedimento cirúrgico.

3

9,7

2

6,5

16

51,6

10

32,2

Não há conferencia dos materiais e equipamentos cirúrgicos a serem utilizados no
procedimento.

-

-

6

19,3

14

45,2

11

35,5

A passagem de plantão é feita de forma corriqueira.

10

32,2

7

22,6

8

25,9

6

19,3

Há necessidade de atender ao paciente com urgência/ emergência.

2

6,5

2

6,5

20

64,4

7

22,6

Falta identificação das condições clinicas do paciente.

5

16,1

6

19,3

12

38,7

8

25,9

Rotina na programação de procedimentos eletivos.

11

35,5

10

32,3

4

12,9

6

19,3

O membro da equipe de enfermagem omite-se dentro da sala operatória, devido a
possíveis retaliações da equipe medica.

3

9,7

3

9,7

16

51,6

9

29,0

O membro da equipe de enfermagem sofre represálias de algum membro da equipe
medica devido a sua conduta.

6

19,3

3

9,7

13

42,0

9

29,0

O membro da equipe de enfermagem omite-se em seu ambiente de trabalho, devido
à falta de autonomia de seu líder.

6

19,3

3

9,7

13

42,0

9

29,0

O paciente chega à sala operatória munido de exames complementares de outro
paciente.

2

6,5

12

38,7

10

32,2

7

22,6

Há falta de comunicação entre o membro da equipe de enfermagem e equipe
medica.

10

32,2

8

25,9

6

19,3

7

22,6

Há falta de informações no histórico de enfermagem.

7

22,6

5

16,1

15

48,4

4

12,9

A enfermagem não confere a identificação do paciente com o aviso cirúrgico e
quadro cirúrgico.
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Resumo: O Pacto pela Saúde tem como fundamento o respeito aos princípios constitucionais do SUS com ênfase nas necessidades de saúde da população, o que implica o exercício
simultâneo da definição de prioridades articuladas e integradas nos seus três componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Estes aspectos inerentes ao
processo de implantação do novo pacto federativo precisam ser considerados para a construção de métodos que auxiliem os gestores a qualificar os processos e práticas de monitoramento e
avaliação no âmbito da gestão SUS, influindo desta maneira positiva na tomada de decisão.
Palavras-Chave: Pacto pela Saúde. Monitoramento. Avaliação. População. Gestão do SUS.

INTRODUÇÃO
Com a reforma sanitária iniciada há poucas décadas no Brasil a partir da criação do SUS, muito já avançamos na efetivação do direito humano à saúde. Atualmente, a
população brasileira sabe e reconhece a importância do SUS. Hoje, 80% dos brasileiros se beneficiam exclusivamente do SUS na atenção à saúde, e 100% da população
se beneficia das ações coletivas como a vigilância sanitária (controle dos alimentos, bebidas, remédios e ambientes de trabalho) e epidemiológica (vacinas e controle de
epidemias). Não há como negar a evidência dos dados.
Contudo, se o SUS é reconhecido como um dos melhores sistemas de saúde do mundo, por outro lado, sua implementação ainda tem muito a almejar e encontra
grandes problemas. É preciso, por exemplo, melhorar a cobertura e a qualidade da atenção básica - especialmente por meio da Saúde da Família, ampliar o acesso à alta e
média complexidade, a organização da referência entre os serviços e a assistência farmacêutica.
O enfrentamento destes problemas não depende de soluções mágicas ou de ações de curto prazo. Exige ações estruturais de médio e longo prazo que dêem conta de
enfrentar uma herança histórica brasileira que durante séculos impediu o reconhecimento dos direitos da grande maioria da população. O direito à Saúde, por exemplo, só

QUALIHOSP 2011 » 193

PAPERS

foi reconhecido na Constituição de 1988 e isso exige mudanças culturais profundas. Mesmo que estes desafios exijam um longo prazo para serem vencidos, é preciso
atuar no nosso dia-dia para construir novas práticas e novos contextos.
O Pacto pela Saúde surgiu de um esforço das três esferas de governo (municípios, estados e União) para, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde (CNS),
rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Facilmente reconhecemos que o Brasil é o país do futebol, do carnaval, da diversidade cultural, etc. Entretanto, não
podemos dizer que o Brasil seja reconhecido pelo seu SUS como mereceria ser. Primeiro, porque os interesses neoliberais buscam transformar nosso direito à saúde em
mercadoria geradora de lucro. Para isso, há uma ação sistemática de alguns grupos para que a política pública não funcione e para que as pessoas tenham planos privados
de saúde. Segundo, porque o SUS ainda é uma proposta muito recente, considerando o longo período em que vivemos sem qualquer política pública de saúde universal e
de qualidade no Brasil.
JUSTIFICATIVA
Para demonstrar a grandeza da conquista de cidadania que o SUS representa, resgatamos seus princípios e diretrizes: - universalidade (para todos), independente da
condição econômica, de estar com carteira assinada, ou da etnia; - integralidade, ou seja, além das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, oferece
cuidados individuais e coletivos e garante respostas das mais simples às mais complexas; - equitativo, pois oferece programas e ações de acordo com as necessidades
específicas.
Isso não quer dizer que tudo está perfeito ou que todos os cidadãos conseguem receber o devido atendimento imediatamente e com qualidade, mas os dados recentes
mostram muitos avanços.
Avanços do SUS nos últimos 20 anos: Acepção atual do SUS traduzido em números1 (por ano): 2,8 bilhões de procedimentos; 28 mil Equipes de Saúde da Família (que
atendem cerca de 100 milhões de pessoas); 3,2 milhões de cirurgias; 1 bilhão de procedimentos especializados;Serviço de Assistência Móvel de Urgência (SAMU) para
mais da metade da população;11,3 milhões de internações realizadas;619 milhões de consultas médicas.
Os princípios do SUS e números acima parecem não deixar dúvidas sobre os avanços da saúde pública no país nos últimos 20 anos a partir da construção e
implementação do SUS. E isso deve ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. O Pacto pela Saúde e as novas exigências do SUS apesar de registrar estes avanços
importantes, a reforma sanitária brasileira, que está intimamente ligada à proposta do SUS, ainda enfrenta enormes limitações.
Alia-se a isso a dificuldade enorme que ainda existe para que o SUS funcione integrado como um sistema, embora tenhamos exemplos muito positivos de experiências
de regionalização e descentralização. Por fim, não poderíamos deixar de fazer referência ao limite enorme enfrentado pela participação da comunidade no exercício da
fiscalização do SUS. Faltam instrumentos que responsabilizem os gestores de forma clara, a partir de metas e indicadores para as ações e os serviços da saúde. Tudo isso
mostra a necessidade de mudanças.
Essa realidade foi detectada há muito tempo e vem sendo discutida pela sociedade, por profissionais e por gestores comprometidos com o SUS. Foi pauta das últimas
Conferências de Saúde e dos debates do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS) que resultaram em profunda análise do SUS no contexto pós-NOBs (Normas Operacionais Básicas).
Esses diferentes debates resultaram na criação de uma nova proposta de pactuação sobre o funcionamento do SUS. Tratou-se, primeiramente, de um diálogo entre o MS,
o CONASS e CONASEMS sobre suas respectivas responsabilidades. Em seguida, esse diálogo entre as três esferas do governo proporcionou novas orientações quanto ao
funcionamento do SUS que foram encaminhadas ao CNS. Estas novas orientações, depois de discutidas e aprovadas pelo CNS,em fevereiro de 2006, resultaram no que se
chamou de Pacto Pela Saúde.
MÉTODO
Este estudo teve como eixo principal o documento orientador Pacto pela Saúde, elaborado pelo CEAP em 2007, e fundamentado também nas informações e
publicações da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (SGEP/MS), representada na época pelo Departamento de Monitoramento e
Avaliação da Gestão do SUS, e do médico sanitarista Gilson Carvalho.
Temos que considerar que a sociedade não pode ficar à parte da realidade do sistema de saúde no país. O que se deve é avançar na implantação dos princípios
constitucionais referentes à saúde no Brasil e definir as responsabilidades de gestão de cada entidade federal para contribuir na qualificação de um conjunto de questões
que ainda são entraves na implementação e funcionamento do SUS, que por sua vez, impedem a reforma sanitária brasileira, como também proporcionar a politização do
debate do SUS nos meios sociais.
Dimensões do Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS:
É fundamental reafirmar que o Pacto pela Saúde busca preservar os princípios do SUS previstos na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (Lei 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e 8.142, de 11 de dezembro de 1990). O próprio Pacto prevê estratégias que afirmam esses princípios. É a partir deles que se construiu uma pactuação
que contempla três dimensões: - Pacto pela Vida; - Pacto de Gestão - Pacto em Defesa do SUS.
Pacto pela Vida: O Pacto pela Vida tem como foco central estabelecer um conjunto de prioridades a serem assumidas pelos gestores das três esferas. As prioridades
estão expressas em objetivos, metas e indicadores, que são definidas nacionalmente, mas que permitem que os gestores indiquem situações a partir da realidade local. Até
2006, o Pacto pela Vida era constituído por indicadores do Pacto da Atenção Básica, da Programação Pactuada e Integrada da Vigilância (PPI-VS), e pelos indicadores do
Pacto pela Saúde. A Portaria nº 91 GM/MS, de 10 de janeiro de 2007, unificou o processo de pactuação de indicadores por meio de aplicativo eletrônico. Esta portaria foi
alterada pela Portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008, onde se incluíram novas responsabilidades. No ano de 2009 foi mantida a pactuação de 2008, por meio
da Portaria GM/MS nº 48, de 12 de janeiro de 2009.A importância do Pacto pela Vida é olhar para o contexto da saúde (lugar onde as pessoas moram e suas condições de
vida) e definir prioridades que incidem progressivamente para a melhoria da situação de saúde dos brasileiros. No entanto, uma vez definidas e acordadas, é preciso
estabelecer recursos orçamentários para que elas não sejam apenas boas intenções. Para que essas prioridades expressem a realidade nacional, estadual, regional e
municipal, elas devem estar em profunda consonância entre si. Isso não significa, por exemplo, que as metas nacionais sejam uma imposição ao município e/ou ao estado.
Pacto em Defesa do SUS: Este Pacto destaca a intenção de evitar a proposição de políticas de governo. É fundamental que tenhamos uma política de financiamento de
Estado. Os direitos não podem depender da boa vontade deste ou daquele governo. Necessitamos de uma política de financiamento que garanta estabilidade e o
progressivo aumento dos recursos destinado à saúde.
O Plano de Saúde é um dos instrumentos imprescindíveis para a qualificação da gestão do SUS, além de ser junto com o Relatório de Gestão, uma exigência legal para
o recebimento dos recursos da saúde, conforme o artigo 4º da Lei 8142/90.
Pacto de Gestão: é outra dimensão do Pacto pela Saúde. Suas diretrizes dizem respeito à Regionalização, ao Financiamento, ao Planejamento, à Programação Pactuada
e Integrada da Atenção à Saúde (PPI), à Regulação da Atenção à Saúde e da Assistência, à Participação e Controle Social, à Gestão do Trabalho e à Educação na Saúde.
Seu foco é radicalizar os princípios da regionalização, hoje um dos maiores desafios do SUS. O sistema ainda convive, em muitos casos, com uma lógica velha,
centralizada, e que não permite o pleno e qualificado acesso dos cidadãos às ações e aos serviços de saúde. È importante reconhecer que a participação da comunidade
tem importância estrutural na gestão do SUS. Já passou o tempo em que o gestor centralizava todas as decisões sobre a saúde. Para que a participação da comunidade
tenha melhores condições de atuação, o Pacto propõe um conjunto de ações e reconhece o dever dos gestores de destinar orçamento, cooperando técnica e
financeiramente para sua qualificação. Essa medida poderá resolver uma das maiores dificuldades atuais dos conselhos que é ter estrutura para realizar seu trabalho.
Atenção Básica, Regionalização e Financiamento:
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A regionalização é o eixo estruturante da implantação do Pacto pela Saúde. É também elemento fundamental para obtenção da integralidade do sistema e para melhorar
a integração entre as bases municipais de serviços de saúde. Ao atribuir aos municípios um papel central no planejamento e na execução das ações e serviços de saúde,
contribui para que cada espaço regional possa diagnosticar e responder às suas necessidades.
Contudo, os serviços de média e alta complexidade são ainda um dos grandes gargalos no sistema público de saúde, onde o cidadão ainda encontra dificuldade de
acesso. Isso acontece por vários fatores, tais como: - maiorias dos municípios não têm estrutura própria para atender toda a sua demanda; - muitas vezes, os gestores
públicos, ao invés de pactuar os serviços entre si, organizando e fortalecendo a estrutura pública para este fim, acabam comprando os serviços da iniciativa privada; - os
serviços de média e alta complexidade geram um grande lucro. Por isso, há situações em que os profissionais - articulados com clínicas e laboratórios, estimulam o uso
destes serviços, mesmo sem necessidade, aumentando cada vez mais o lucro do setor privado.
A diretriz que define a regionalização do SUS tem o grande papel de organizar as ações e serviços da saúde a partir de regiões sanitárias. Essa organização se torna
ainda mais importante quando se trata do acesso dos cidadãos aos serviços de média e alta complexidade. Não é possível que todos os municípios tenham capacidade de
realizar, por exemplo, a quimioterapia. Entretanto, todo cidadão tem direito a esse tratamento sem pagar nada, mesmo que seja fora do seu município.
Em relação ao processo de planejamento no SUS o Pacto confirma a importância do Plano de Saúde, da Programação Anual, do Relatório Anual de Gestão, do Plano
Diretor da Regionalização (PDR), do Plano Diretor de Investimento (PDI) e da Programação Pactuada e Integrada de Atenção à Saúde (PPI).
O Plano Municipal de Saúde e o Relatório Anual de Gestão são os principais instrumentos do planejamento no âmbito da gestão do SUS. Eles devem traduzir a
realidade da saúde no município, apontando os principais problemas e as ações que vão resolvê-los. Dados da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) de julho de 2007,
dão conta que mais de 80% dos municípios brasileiros já fazem parte de CGR.
A regionalização e a participação da comunidade no processo de regionalização têm um papel fundamental de assegurar que este processo se efetue de acordo com os
princípios do SUS. Se há muitos gestores compromissados com o SUS, há também aqueles que atuam contra, articulados com o mercado da saúde.
Entender o financiamento da saúde parece difícil para quem atua no controle social. Mas o SUS só funciona se tiver dinheiro e se for administrado de forma transparente
e com responsabilidade. Claro que só isso não é suficiente, mas sem dinheiro, responsabilidade e transparência, o SUS jamais se efetivará plenamente.
A Constituição de 1988 define que a responsabilidade de financiamento da saúde é das três esferas de governo: municípios, estados e União. A Lei 8.080/90 define que
os recursos a serem repassados ao SUS devem ser suficientes para a realização de suas finalidades. Estabelece ainda os critérios para o repasse de recursos aos estados e
municípios, dizendo que a metade deve ser repassada de acordo com o número de habitantes.
Já a Lei 8.142/90 complementa o processo de financiamento estabelecendo que: - os recursos da saúde serão repassados de forma regular e automática; - estes recursos
só podem ser gastos com ações e serviços de saúde; - os gastos em saúde só podem ser realizados com ações previstas no Plano Municipal da Saúde, que é aprovado pelo
Conselho.
A própria Constituição e também a Lei Orgânica da Saúde não impediram um conjunto de desmandos e equívocos que deixaram a saúde cada vez com menos
recursos.
Após uma mobilização social que rediscutiu o formato de financiamento da saúde no Brasil. A primeira ação foi à proposição da PEC-169, em 1993, que só foi
aprovada no ano de 2000 como EC-29.
Entre as principais inovações da Emenda Constitucional 29 estão: - definição de um percentual mínimo a ser investido pelos gestores (não podemos esquecer que a
União ficou com menor responsabilidade do que estados e municípios); - definição do que é ação e serviço em saúde; - constitucionalização do Fundo de Saúde e da
Participação da Comunidade.
A EC-29 determina ainda a necessidade de sua própria regulamentação depois de cinco anos. Portanto, a regulamentação é o grande desafio da sociedade, inclusive
aumentando a participação da União no financiamento da saúde.
O Pacto pela Saúde enfatiza o tema do financiamento no Pacto em Defesa do SUS, propondo um processo de mobilização pela regulamentação da EC-29 e pelo
aumento dos recursos para o SUS. No Pacto de Gestão, o financiamento também é enfatizado, conforme podemos ver a seguir. O Pacto de Gestão traz como princípios: responsabilidade das três esferas de gestão no financiamento da saúde; - redução das iniquidades que ainda persistem no país; repasse Fundo a Fundo.
Entretanto, uma das principais mudanças está no financiamento do custeio com recursos federais. A intenção é avançar no processo de descentralização dos recursos
para que os estados e municípios tenham maior autonomia. Diante disso, o MS editou a portaria n.º 204, de 19 de janeiro de 2007, alterada pela portaria nº 837, de 23 de
abril de 2009, regulamentando o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde na forma de Blocos de Financiamento, definidos
no Pacto pela Saúde, e seu respectivo monitoramento e controle.
RESULTADOS
Será que o Pacto se constituirá num instrumento capaz de produzir avanços no financiamento da saúde?
- é possível dizer que o Pacto se propõe a qualificar o repasse de recursos para estados e municípios. Busca, ainda, tornar mais transparente o processo de gestão dos
recursos. Entretanto, apresenta poucos sinais que indicam o aumento de recursos para a saúde.
Será verdade que as três esferas de governo estarão comprometidas com a regulamentação da EC-29, inclusive com o aumento da participação da esfera federal no
financiamento do SUS?
- isso é fundamental num momento em que a saúde está recebendo menos recursos do que precisa.
O Pacto, quando define o repasse Fundo a Fundo como uma “modalidade preferencial” e não obrigatória, avançará realmente na intenção de acabar com o
financiamento carimbado?
- a própria criação do Pacto, que reduziu as modalidades de repasse, foi um indicativo importante. No entanto, dentro desses Blocos ainda há caixinhas que limitam o
uso do dinheiro. Neste sentido, o desafio é ampliarmos ainda mais o repasse Fundo a Fundo.
O Financiamento do SUS e a Participação da Comunidade serão possíveis?
- para a participação da comunidade fica o desafio de fazer do Pacto pela Saúde um instrumento de luta que qualifique nossa proposta de financiamento da saúde. O
passo inicial é discutir nas organizações sociais e nos conselhos como estão os gastos com a saúde no nosso município.
Será que o gestor está cumprindo com a EC-29?
- além de fazer o dever de casa - que é cumprir com a EC-29, é preciso um comprometimento local com a mobilização nacional em prol da regulamentação desta
Emenda Constitucional.
Outro item fundamental é ver qual o custo das ações e serviços de saúde e como é efetuado o pagamento. Também é importante conferir se os gastos estão sendo feitos
a partir das ações previstas no Plano Municipal da Saúde.
A comunidade, especialmente por meio dos conselhos de saúde, deve participar e exigir que o município construa o “Termo do Limite Financeiro Global do
Município”. Esse processo deve estar articulado ao planejamento regional que se efetiva na relação com outros municípios. Uma vez definida a origem e o destino do
recurso, o controle social tem a tarefa de fiscalizar a execução orçamentária e as mudanças no “Termo de Limite Financeiro Global”, tendo em vista uma saúde de
qualidade para todos.
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Com o Pacto pela Saúde, há o reconhecimento de que a participação da comunidade no SUS não se esgota na esfera dos Conselhos. Os movimentos e os outros
sujeitos sociais envolvidos com a construção do SUS desempenham papel fundamental na promoção e no desenvolvimento da cidadania, para além dos limites
institucionais do SUS.
O período de adesão à Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) durou de 2001 a 2005. Somente 256 municípios se habilitaram na Gestão Plena do Sistema
de Saúde e 1.580 municípios tiveram a habilitação na Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
O Pacto pela Saúde, em três anos, teve a adesão de todas as Secretarias de Estado e de 2.915 municípios, que representam 52,4% dos municípios do País. A maior
concentração de municípios que aderiram ao Pacto está nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.Esses dados podem indicar que o Pacto ampliou o grau de
responsabilidade do gestor local com o sistema de saúde e possibilitou a celebração de um acordo de cooperação técnica entre os gestores.
Porém, cabe aqui fazer referência a algumas reflexões sobre o atual processo de implementação dessa estratégia, feitas durante a primeira reunião da Comissão
Intergestores Tripartite de 2008, que teve como base a oficina de trabalho de outubro de 2007 onde se envolveram o CONASS, CONASEMS e MS.
No que diz respeito ao Pacto em Defesa do SUS é o componente menos compreendido do Pacto pela Saúde e também o menos divulgado. Verificou se que desde a
publicação do Pacto, não houve um movimento sistemático de mobilização efetiva da sociedade em defesa do SUS. Dentre os possíveis motivos estaria uma percepção
negativa do Sistema, sobretudo pela população não usuária do SUS e por boa parte da mídia.
Outro ponto destacado é que o teor da Carta de Direitos dos Usuários do SUS ainda tem pouca divulgação junto aos usuários. Por fim, o aspecto do subfinanciamento
do SUS, esbarra ainda na situação da não regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 (EC-29).
No que diz respeito ao Pacto pela Vida, as prioridades pactuadas em 2006 foram ampliadas em 2008 e o CNS e alguns estados já apresentaram propostas de inclusão,
contemplando áreas importantes da atenção à saúde. Porém, as metas definidas em 2006 e 2007 precisam ser avaliadas, considerando a capacidade dos gestores em
cumpri-las. É importante destacar que as metas não foram impostas aos estados e municípios, mas foram construídas a partir de um processo de pactuação.
Quanto ao financiamento, houve avanços como, por exemplo, a flexibilidade na utilização dos recursos dentro dos cinco blocos de financiamento, e os recursos para
financiamento das ações do âmbito da gestão, como regulação, planejamento e gestão estratégica e participativa.
Entretanto, algumas questões relativas à regulamentação do financiamento e da transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde ainda ficaram
pendentes (Portaria GM nº 204, de 29 de janeiro de 2007). Por falta de clareza normativa e da cultura instituídas, os gestores têm tido dificuldades em utilizar o recurso
para ações pertinentes ao mesmo bloco de financiamento, ficando reféns das inúmeras ‘caixinhas’ dentro de cada bloco de financiamento. No que diz respeito ao Pacto
de Gestão, o processo de descentralização, com ênfase na atuação das CIB, pouco avançou e, como decorrência, essas comissões não assumiram plenamente o seu papel
no processo de descentralização previsto no Pacto pela Saúde.
Outro ponto avaliado tem vínculo com a operacionalização dos processos de Regionalização. Constatou-se que existe um processo heterogêneo de revisão dos PDR e
dos PDI nos estados. Destacou-se, também, que apesar do Plano de Saúde e do Relatório de Gestão ser reconhecidos como os principais instrumentos do sistema de
planejamento do SUS, as evidências apontam que em sua maioria, não têm sido atualizados regularmente, e quando são feitos, na maioria das vezes não guardam
consonância com os TCG. Com relação à PPI foram identificadas dificuldades para operar os parâmetros assistenciais definidos, tendo em vista que eles ainda não estão
conectados com o processo de pactuação dos termos de compromisso de gestão, e as ações de vigilância em saúde ainda não estão incluídas na PPI.
No que se refere aos mecanismos de gestão regional, um dos pontos avaliados positivamente é a criação dos CGR, a partir do reconhecimento de regiões de saúde intraestaduais, porém, ainda com pouca clareza do seu papel e sua interlocução com as CIB.
Por fim constatou-se que onde houve construção conjunta das Secretarias de Saúde, dos Conselhos de Secretarias Municipais e da participação da comunidade nos
TCG, o processo de implantação do Pacto pela Saúde se deu de forma qualificada.
CONCLUSÕES
Muitos devem se perguntar será que o Pacto não significa aumentar a burocratização no SUS, já que, quando nos apropriamos do conteúdo das normas anteriores,
novamente fazemos mudanças que dificultam a participação e fiscalização? Entendemos que esta preocupação é legítima. Mas entendemos também que o Pacto pela
Saúde amplia o diálogo com a sociedade, e por isso, é uma possibilidade de avançarmos num conjunto de questões travadas no SUS.
Com a construção e a implementação do SUS vive-se no Brasil uma proeza histórica na área da saúde. Ao mesmo tempo em que muitos Países seguem o caminho da
privatização e do sucateamento dos sistemas públicos de saúde, o Brasil resiste e mostra que é possível construir um sistema universal, integral e equitativo. Sabemos dos
obstáculos que enfrentamos, desde a redemocratização, para que a saúde fosse um direito de todos e dever do Estado. No entanto, permanece o desafio da constante
efetivação ou concretização desse direito. É isso que justifica a ação permanente da sociedade pelo direito humano à saúde. A efetivação do Pacto pela Saúde representa
mais um grande esforço nesta direção. É a partir dessa perspectiva que o Pacto pela Saúde deve ser analisado. Ele é um acordo que pretende garantir avanços no SUS.
Entretanto, a simples pactuação, transformada posteriormente em portarias, não garante que as mudanças efetivamente ocorram.
Isso significa que o Pacto configura uma possibilidade de organizar, corrigir e qualificar um conjunto de questões que ainda impedem o funcionamento pleno do SUS, e
de permitir o avanço na efetivação do direito humano à saúde. Mas é preciso estar atento para o risco de não se desenvolver uma pactuação burocrática/formal, pouco
efetiva e não contributiva com o processo de reforma sanitária pela qual tanto lutamos no Brasil.
O que pode efetivamente garantir que essas mudanças ocorram será a organização e mobilização da comunidade para comprometer os profissionais e principalmente
os gestores, que deverão implantar estratégias e realizar ações diversas no sentido de garantir os propósitos do Pacto pela Saúde.
O Pacto, por si só não passa de uma possibilidade que, por mais importante que seja para este momento, só será efetivada da forma como queremos, se criarmos as
condições para tal. Assim, é importante fazermos um conjunto de esforços para multiplicarmos os debates sobre o novo Pacto, a fim de construirmos as condições de
participação e pressão social.
Referências
BOTH, Valdevir; BRUTSCHER, Volmir; KUJAWA, Henrique. Direito à Saúde com Controle Social. Passo Fundo: CEAP, 2003.
BOTH, Valdevir et al. Financiamento do SUS: A luta pela efetivação do Direito Humano à Saúde. Passo Fundo: CEAP, 2005.
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Brasília:
Editora MS, 2006.
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. Regulamento dos Pactos pela Vida e de Gestão. Brasília: Editora MS, 2006.
BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8142.htm>. Acesso em 04/01/2007.
BRASIL. Pacto pela Saúde 2006: Consolidação do SUS. Disponível em: <http://
www.abennacional.org.br/direducacao/ pacto_pela_saude_2006.pdf>. Acesso em: 18/09/06.
1 Fonte: SGEP/MS 2009

QUALIHOSP 2011 » 196

PAPERS

Indicadores Assistenciais

P_124_2011 - Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno nas maternidades da Rede de Proteção à
Mãe Paulistana
Maria José Guardia Mattar, Celso de Moraes Terra, Bertille Ferreira da Silva, Maria Cristina Pillegi

Resumo: A Rede de Proteção à Mãe Paulistana (RPMP) atua em 38 unidades hospitalares para atendimento à gestantes do SUS. As orientadoras do programa visitam as puérperas
diariamente nas maternidades, distribuindo enxovais e entrevistando as mesmas, avaliando a qualidade do atendimento prestado no pré-natal e parto. Desde junho de 2009, começou-se a
investigar se as puérperas que fizeram o pré-natal na rede municipal tinham recebido orientações sobre Aleitamento Materno AM. Com esses dados, a RPMP elaborou um protocolo para
incentivar e apoiar às maternidades à estabelecer o contato precoce e a primeira mamada dentro da primeira hora de vida. Foram realizadas visitas técnicas às maternidades, no período de
17/11/2010 a 13/01/2011, apresentando o protocolo para que a equipe possa implantar tal prática e realizar o monitoramento deste indicador.Os resultados preliminares mostram um boa
aceitação das equipes das maternidades visitadas e motivação para o monitoramento deste indicador, hoje sugerido pela OMS/MS como indicador do sucesso e prolongamento do AM com
diminuição da mortalidade infantil.
Palavras Chaves: Aleitamento Materno, Contato Precoce, Amamentação na primeira hora, sucesso de aleitamento materno, Rede de Proteção à Mãe Paulistana

INTRODUÇÃO: A Rede de Proteção à Mãe Paulistana (RPMP) foi criada em 2006 como um programa municipal, com o objetivo de melhorar a qualidade da
assistência materno-infantil.através da articulação, integração e monitoramento dos serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares municipais e estaduais, Funciona à
partir de uma Central de Regulação Obstétrica e Neonatal, e atua por meio de todas as 435 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 38 unidades hospitalares
municipais,estaduais ou conveniadas para atendimento SUS. Assim, quando a equipe de saúde constata a gravidez, a mulher é automaticamente cadastrada no programa
para receber acompanhamento por todo o período gestacional e durante o primeiro ano de vida de seu filho, por meio de consultas e exames laboratoriais e de imagem.
Nestes 4 anos o programa acompanhou mais de 500 mil nascimentos.
As orientadoras do programa, que visitam as puérperas diariamente nas maternidades, entrevistam as mesmas e entregam folders sobre Aleitamento Materno (AM), sinais
de alerta para o RN e sobre o desenvolvimento da criança de zero a 6 anos, além de um enxoval para o recém-nascido. Entrevistam todas as puérperas atendidas nas
maternidades da RPMP, residentes no município de SP, obtendo informações sobre o pré-natal (nº de consultas, exames realizados, gestação de alto risco, participação nos
grupos de gestantes, orientações sobre AM e orientação sobre planejamento familiar. Além disso, o programa monitora os casos de gestação de alto risco (adolescentes,
gestantes maiores de 40 anos, hipertensão, diabetes, sífilis) e de casos de recém-nascidos com peso menor de 1500 gramas até 1 ano de idade.
A partir de junho de 2009 começou-se a investigar se as puérperas que fizeram o pré-natal tinham recebido orientações sobre AM.Nos anos de 2007, 2009 e 2010 as
orientadoras foram sensibilizadas através de uma capacitação de 4h, sobre AM, onde foi discutido as vantagens do AM para a MÃE, BEBÊ, FAMILIA , COMUNIDADE E
MEIO AMBIENTE ; os riscos do uso de leite artificial , outros líquidos e bicos artificiais ;como o leite vai para a boca do bebê ; como o bebê deve mamar ; se sobrar leite:
o que fazer? ; técnica de massagem e ordenha; como se comunicar com a puérperas e no final, após o esclarecimento das dúvidas, projetamos um vídeo: Apoio na
amamentação (MS/SBP). O objetivo desta capacitação visava uma boa orientação técnica e homogênea das puérperas, evitando-se apenas vivências pessoais e
informações conflitantes, apoiando as puérperas e sendo um elo de comunicação entre as mesmas e a equipe da Unidade do Alojamento Conjunto.
Devido aos baixos índices de aleitamento na primeira mamada nas maternidades apontado pela ultima pesquisa de prevalência do AM/MS2009, a Assessoria Técnica
da RPMP, a partir de novembro/2010, realizou visitas às maternidades. Estas visitam avaliavam os principais entraves e estimulavam a promoção do contato precoce e a
primeira mamada dentro da primeira hora de vida para os RNs e puérperas em condições, conforme as recomendações da OMS/MS.
Desta forma, o objetivo desta iniciativa foi incentivar e apoiar as maternidades da RPMP a promover o contato precoce e primeira mamada dentro da primeira hora de
vida , favorecendo o sucesso do aleitamento materno e conseqüente diminuição da mortalidade infantil.
JUSTIFICATIVA: A Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, desde 1992, recomendam de acordo com as evidências científicas, que seja favorecido o
contato precoce e a primeira mamada dentro da primeira hora, como uma medida de impacto no sucesso e prolongamento do AM. Devido aos baixos índices de
aleitamento na primeira mamada nas maternidades, apontado pela ultima pesquisa de prevalência do AM/MS de 2009, a Assessoria Técnica da RPMP, propôs um
protocolo para documentar e monitorar este indicador em todas maternidades da rede, melhorando a qualidade de assistência e contribuindo para redução da mortalidade
infantil .
METODOLOGIA: Este protocolo foi desenvolvido em 2 etapas, sendo que a primeira iniciou-se no período de 17/11/2010 a 21/12/2010 com uma visita técnica às
maternidades que compõe a RPMP. Estas visitas foram previamente agendadas com a equipe (diretoria geral, obstetrícia, neonatologia, anestesia e enfermagem),
comunicando o objetivo da mesma. A equipe técnica da RPMP elaborou um protocolo com um carimbo para ser colocado nos prontuários materno e neonatal para ser
documentado o contato precoce, com uma codificação dos critérios de exclusão do não contato e os de oportunidades de melhorias para o serviço. Este modelo foi
apresentado para as equipes das maternidades como sugestão de atuação e monitoramento. Durante a visita técnica a equipe da RPMP avaliou as dependências do CPH,
CO, AC e Unidade Neonatal e fez sugestões de anotações no livro de parto. A segunda etapa, em andamento, que foi iniciada em 05/01/2011 e terminará em 14/03/2011
com visitas às demais maternidades da RPMP. O compromisso da maternidade será de computar este indicador e encaminhar as taxas mensais à RPMP para discutirmos e
acompanharmos estes indicadores posteriormente. Em 05/5/2011 será realizada uma reunião com as equipes das maternidades para troca de experiências em relação à
implantação e dificuldades encontradas. Os dados da entrevistas das orientadoras sobre a orientação sobre AM no pré-natal estes foram extraídos do banco de dados da
RPMP.
RESULTADOS: No ano de 2009, no período de junho a dezembro, foram entrevistadas 55.331 puérperas residentes no município de São Paulo, sendo que 54.156
(97,87%) delas fizeram o pré-natal e destas 26.129 (47,2%) receberam orientações sobre AM . Em 2010, no período de janeiro a novembro, das 88.881
puérperas residentes em SP, 86.901(97,8%) fizeram o pré-natal e 36.856 (42,4%) delas receberam orientações sobre AM. Em relação à capacitação das
orientadoras da RPMP nas maternidades, foram capacitadas respectivamente em 2007, 2009 e 2010, 36, 39 e 42 orientadoras e 5 enfermeiras da RPMP que
monitorizam as gestantes de alto risco. No período de 21/11 a 21 /12/2010 visitamos 5 maternidades, sendo uma de cada região metropolitana e 6
maternidades no período de 05/01/2011 a 13/01/2011, totalizando 11 das 33 maternidades que serão visitadas (33,3%). Observamos que em relação ao
contato materno precoce e à amamentação na primeira hora de vida, todos os hospitais realizam anotações de enfermagem no prontuário materno ou do
recém-nascido. Em apenas duas (20%) verificamos que as anotações também eram realizadas no livro de parto, com anotações das causas da não
amamentação. Porém, os dados não constituíam um indicador analisado mensalmente e as causas da não amamentação não eram anotadas de forma
padronizada. Em dois (2) hospitais pudemos observar a realização do contato materno no puerpério imediato tendo o ocorrido com os bebês vestidos.
Quando perguntamos qual a rotina estabelecida para o encaminhamento da mãe e do bebê ao AC, em um deles, o binômio permanece 1 hora para
observação do puerpério imediato e no outro cerca de 4 horas ou mais, aguardando para ser dado o banho no recém-nascido. A média mensal do número de
partos informada variou de 80 a 420 partos por mês.A média da taxa de parto cesárea citada pelos hospitais variou de 20 a 40 %. Todas as equipes gostaram
do material entregue e das nossas sugestões: implantar um carimbo para registro do Aleitamento Materno Precoce (AMP) nos prontuários materno e do recém-
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nascido; a confecção de uma tabela com as causas da não amamentação com os códigos com critérios de exclusão e de oportunidades de melhorias do
serviço , para padronização do registro no livro de partos e para a apuração mensal do indicador Aleitamento Precoce na primeira hora de vida, a pasta com
instruções de uso dos materiais e folders como material de apoio. As equipes se comprometeram a implantar estas ações em dezembro ou fevereiro e iniciar o
monitoramento deste indicador, informando estes dados mensalmente à equipe da RPMP. A Assessoria Técnica da RPMP realizará uma reunião com todas as
maternidades em maio de 2011 para troca de experiências em relação à implantação destes indicadores.
A aceitação deste protocolo pelas 11 maternidades visitadas foi muito boa, visto que este indicador tem sido cobrado pela OMS /UNICEF/ MS e SES nas avaliações e
reavaliações do Hospital Amigo da Criança, sendo que 6 deles já foram submetidos à reavaliação no final de 2009 e ao monitoramento on-line em novembro de 2010;
duas aguardam a avaliação da Secretaria Estadual de Saúde e duas estão se adequando para serem submetidos à avaliação ainda neste ano.
CONCLUSÕES: Com a visita até o momento, com envolvimento de um terço das maternidades que compõem a RPMP, já foi possível observar que este incentivo e
apoio técnico incentivarão os serviços à implantação desta rotina através do monitoramento mensal deste importante indicador de sucesso e prolongamento do AM.
Acreditamos que futuras pesquisas de prevalência e duração do AM no Município de São Paulo, serão impactadas positivamente por esta iniciativa.

Qualidade e Segurança

P_125_2011 - Engajamento das Partes Interessadas nos Serviços Público de Saúde
Raquel Ferrari Augusto, Cláudio Alves França

Introdução
Há 10 anos a OS - Santa Catarina (Organização Social - Santa Catarina) está atuando no gerenciamento de Serviços de Saúde na Região de Cidade Ademar na Cidade
de São Paulo, como AMA (Assistência Médica Ambulatorial), UBS-SF (Unidade Básica de Saúde – Saúde da Família), CAPS (Centro de Atenção Psicosocial), AD
(Assistência Domiciliar), COE (Centro Odontológico de Especialidades), AE (Ambulatório de Especialidades). Essa administração se dá sob Contrato de Gestão com a
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo com o objetivo de realizar ações de prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, atuando tanto nos riscos como na
promoção da saúde da população desta área de abrangência.
Para manter o funcionamento dos serviços de saúde a OS-ACSC possui uma equipe de apoio composta pelos seguintes Processos:
a) Gestão da Atenção à Saúde:
Equipe responsável pela supervisão dos Serviços de Saúde composta por profissionais da área médica, farmacêutica, enfermagem, assistência social, saúde mental e
saúde bucal com objetivo de fornecer suporte técnico para os Serviços de Saúde.
b) Infraestrutura:
Responsável por promover a manutenção predial, equipamentos médicos e calibrações.
c) Tecnologia da Informação
Responsável por promover o suporte técnico para a transferência de informações ao cliente, suporte aos colaboradores além da infraestrutura lógica e telefonia.
d) Gestão de Pessoas:
Promove a seleção e contratação de profissionais capacitados conforme o perfil dos Serviços de Saúde além de complementar a qualificação dos profissionais por meio
de treinamentos e programas de educação permanente.
A área de Recursos Humanos também possui uma equipe especializada em Segurança e Medicina do Trabalho responsável por assegurar o cumprimento das normas
reguladoras aplicáveis nos Serviços de Saúde.
e) Qualidade:
Promove o fortalecimento da gestão dos processos alinhada às estratégias da empresa por meio da disseminação das ferramentas da Qualidade.
f) Facilities
Promove a assistência necessária aos Serviços de Saúde referente à segurança, higiene, transporte e logística, como também o transporte e armazenamento de
documentos e materiais.
g) Financeiro
Tem como objetivo gerir os recursos advindos dos Contratos de Gestão de forma a suprir as necessidades da organização, no que se refere à disponibilização de
recursos materiais, financeiros e serviços.
h) Projetos Especiais
Promove a realização de projetos de responsabilidade socioambiental com ênfase nos Colaboradores, Serviços de Saúde e Comunidade.
i) Suprimentos
Promove a aquisição de materiais e medicamentos de acordo com o padrão estabelecido para os Serviços de Saúde.
j) Gestão de Contratos
Promove a gestão dos contratos vigentes na empresa para o atendimento das necessidades dos Serviços de Saúde.
l) S.A.U. – Serviço de Atendimento ao Usuário
Promove o atendimento e apoio ao usuário dos Serviços de Saúde através de informações referente a dúvidas ou esclarecimentos.
m) Gestão do Relacionamento
Promove a gestão e padronização do relacionamento com os usuários dos Serviços de Saúde.
Justificativa
Com foco na busca da melhoria contínua para a gestão dos Serviços de Saúde e preocupada em entender e atender as expectativas das Partes Interessadas
(Stakeholders), a OS – Santa Catarina identificou a necessidade de um projeto para Engajamento das Partes Interessadas ou Engajamento de Stakeholders com objetivo:
- Estabelecer uma relação de confiança entre as partes;
- Criar um canal de comunicação efetivo;
- Identificar as partes interessadas da organização;
- Conhecer as expectativas dos diversos públicos em relação à organização;
- Identificar possibilidades de soluções a partir das expectativas das partes; e
- Agregar valor ao negócio da organização.
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Dessa forma a OS – Santa Cataarina realizou um estudo
e
para primei ramente identificarr quem são as Partes Interessadas no negócio e assim mapear
m
quais os canais de
relacionamentoo com cada Parte Innteressada procuranndo aproveitar a sinnergia já existente entre Processos de apoio (mencionaddos anteriormente) e assim buscar excelência
nos serviços preestados pela OS-Saanta Catarina.

Método
A OS – Santaa Catarina utilizou a metodologia AA 1000 (Account Abbility 1000) para a realização
r
do Evento de Engajamentoo das Partes Interesssadas, pois esta é uma das
ferramentas de gestão mais abrangentes da RSE (RResponsabilidade SSocial Empresarial). Com enfoque noo diálogo com as Partes Interessadas (internos e exterrnos), a
m organizacional e para a implementação e melhoria coontínua
utilização do processo AA1000 coomo método de traabalho oferece um caminho sólido paara a aprendizagem
do processo de gestão. No Brasil, a prática da AA10000 ainda é recente,, e restringe a poucos exemplos de em
mpresas que embarccaram nesse processso.
Ano
2008
2009
2010
2011

Eventos/ Assunnto
Levantamento das Expectativas dass Partes Interessadas
Período de impplantação de ações visando atender as exppectativas identificadaas no evento de 2008.
Levantamento de novas expectativaas das Partes Interesssadas e retorno sobree as ações realizadas pela OS – Santa Caatarina para o atendim
mento das expectativaas
m 2008.
identificadas em
Período previstto para implantação de
d novas ações visanddo atender as novas expectativas
e
levantadas no evento de 20100.

Descrevemoss abaixo quais foram as etapas realizaadas para a realizaçção do Evento de Enngajamento das Partes Interessadas:

1ª Etapa: Map
apeamento das Parte
tes Interessadas:
Essa atividadde se deu através da
d realização de enntrevistas com os ggestores dos processsos, que proporcioonam o suporte aoos Serviços de Saúde, foi desenvolvidda uma
figura representtativa das Partes Intteressadas na OS – Santa Catarina:

2ª Etapa: Elab
aboração de Mapa de
d Relacionamentoo:
Para essa ativvidade foi construíído um Mapa de Reelacionamento, baaseado nas entrevisttas com os gestores, em que foram iddentificados os processos de relacionaamento
com as Partes Innteressadas e os caanais de relacionam
mento, conforme reppresentado na cor verde
v
da figura acim
ma.

3ª Etapa: Reaalização do Eventoo para Identificação das Expectativas:
Em Setembroo de 2010 a OS – Santa Catarina reaalizou um evento eespecífico para levaantamento das exppectativas das Partees Interessadas e coontou com a preseença de
representantes dde todos os interesssados no negócio. Algumas
A
dinâmicass e atividades foram
m realizadas para cooleta das expectativvas, à saber:
Dinâmica A: Levantamento dass expectativas por grupos
g
heterogêneoos
(grupo com m
mista representaçãoo dos públicos);
Dinâmica B: Agrupamento das expectativas por affinidades, ou seja, expectativas semellhantes realizado por grupos homogênneos (representantees do mesmo público, por
exemplo: um grrupo de colaboradoores, um grupo de fornecedores,
f
etc.);;
Dinâmica C: Levantamento doos Ativos Intangíveis realizado por toodos os participanttes de forma indiviidual, visando o reeconhecimento dos bens e/ou direittos não
palpáveis considerados importantees pelas Partes Interessadas; e
Dinâmica D: Priorização das exxpectativas em funçção do grau de impportância para as Paartes Interessadas.

Legendda:
Partess Interessadas na OS
O – Santa Catarina
Processos dee Relacionamento com
c as Partes Intereessadas
Resultados
I
em 2008, assim como, aas ações realizadas pela OS - Santa Catarina
C
Descrevemoss abaixo as expectativas identificadass e priorizadas no EEvento das Partes Interessadas
visando melhorrar ou atender as exxpectativas apontaddas:

Ampliar os Se
Serviços de Saúde

QUALIHOSP 20
011 » 199

PAPERS

Meelhoria na Estrutura Física e Funcionall do Serviço

Antes da adequação/ reforma

Depois da adeqquação/ reforma

Adeequação do Quadroo de Funcionários - Contratações Asseertivas

Fonte: Área de Recuursos Humanos OS- Saanta Catarina

Inteegração dos Serviçoos da Região
Revvisão dos fluxos de referência dos Pronnto-Socorros;
Reuuniões da equipe téécnica da OS – Santa Catarina com ass equipes técnicas ddo hospital e dos ambulatórios
a
de esppecialidades da miccrorregião de Cidadde Ademar, para
integraação dos protocoloos clínicos e protocolos de encaminhaamento;
Deesenvolvimento de aações integradas coom o hospital de reeferência (Ex: Implaantação da Classificcação de Risco de Urgência/Emergênc
U
cia - Protocolo de Manchester);
M
Dessenvolvimento de ffluxos de encaminhhamento entre as Unidades Básicas dee Saúde e as AMA’s.

Meelhoria da Qualidadde de Vida Populaçã
ção/ Comunicação
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Clareza nas EEspecificações dos Produtos Solicitado
dos
Criada a Com
missão de Padronização de materiais, medicamentos, eq uipamentos e mobiliário visando a claareza e a especificiidade necessária aos
a processos na aqquisição
destes itens de fforma a possibilitarr ao fornecedor a apresentação assertiiva do produto soliccitado, impactandoo na redução de rettrabalho, otimizaçãão dos recursos e auumento
da satisfação daas nossas Partes Inteeressadas Revisão dos
d fluxos internos da área de Suprimentos

Valorização Profissional/ Salário
ios e Plano de Carreeira Recursos Huma
manos
Contratação de profissional especializado em Carggos e Salários com objetivo de implanntar uma sistemáticaa conforme as melhhores práticas existentes no mercado em:
e
(Re)estruturaçção de Cargos e Saalários;
Implantação de benefícios (ex: Adicional
A
por Tempo de Serviço);
Elaboração ddo Manual do Colabborador;
Outras atividdades relacionadas a área.
Todos os trabbalhos mencionadoos acima foram reallizados com ênfasee em planos de inceentivos e perspectivvas de crescimento..

Conclusão do
dos Resultados
A utilização da metodologia paara Engajamento com as Partes Intereessadas tem evidennciado a importânccia que a Parte Inteeressada tem para o negócio da OS – Santa
Catarina assim como, tem contribuído para a mellhoria na promoçãão da saúde da poopulação local, visto que, os particiipantes têm a opoortunidade de expoor suas
necessidades em
nto Estratégico alinhhado com as expecctativas
m um evento espeecífico junto a Direeção da OS. Sobrettudo, a OS – Santaa Catarina determinna seu Planejament
evidenciadas coomprometendo-se na busca de soluçõões alinhadas à neccessidade das Partess Interessadas.
A Gestão daa Qualidade da OS
O – Santa Catarina tem fortalecido seu papel quanto à aplicação de conceitos,
c
sistemass e técnicas de gestão tais como cicclos de
planejamento, eexecução, avaliaçãão e melhoria possibilitando à nossa oorganização criar sinergia
s
e implementar inovações de fforma consistente e sustentável. Entenndemos
que mapear e ppadronizar as atividdades e processos, bem como conheccer as necessidadess e expectativas dass Partes Interessadaas é fundamental paara garantia e melhhoria da
qualidade dos sserviços oferecidos pela OS à populaçção atendida em noossos serviços.

Indicadores Assisstenciais

P_126_20
011 - O impacto da educação peermanente
e nos resultados assisttenciais em
m uma emp
presa
de assistêência domiciliar
Carlos Carelli, R
Renan de Camargo, Ana Elisa Alvares Correa
C
de Siqueira, Fernanda Maffei

Resumo: Este traabalho tem por objettivo demonstrar comoo um programa de eeducação permanentte pode afetar os resultados e taxas de innfecção urinária de uma empresa de asssistência
domiciliar.
Com apoio da G
Gerência Médica, CCIH e Coordenação dee Enfermagem, a em
mpresa implantou em 2010 o sistema de Educação
E
Permanentee, com o intuito de alcançar
a
melhores resultados
assistenciais, dim
minuição nos índices de
d infecção urinária e desenvolvimento e ssatisfação dos seus proofissionais.
Pudemos percebeer através dos resultaados obtidos que o sistema de Educação PPermanente impacta positiva e diretamentte na diminuição doss níveis de infecção urinária,
u
diminuindo custos e
aumentando a sattisfação de pacientes e profissionais.
Palavras Chave: iinfecção, trato urinário, dispositivos vesicais, educação permaneente

Introdução
A infecção ssintomática do tratoo urinário (ITU) sittua-se entre as ma is freqüentes infecções bacterianas do
d ser humano (1,2)), figurando como a segunda infecçãão mais
(3)
(4)
comum na população em geral , predominando enntre os adultos em ppacientes do sexo feminino
f
. Nas criianças, particularm
mente no primeiro ano
a de
m, predominando iigualmente no sexoo feminino; nesta população
p
de paciientes pediátricos, predomina a pieloonefrite,
vida, a infecção urinária tambéém é muito comum
recorrente na m
maioria dos casos, devido
d
à presença de
d refluxo vésico-urretral, uni ou bilateeral (5, 6).
A infecção urinária pode compprometer somente o trato urinário baixxo, o que especificca o diagnóstico dee cistite, ou afetar ssimultaneamente o trato urinário inferior e o
superior; neste caso, utiliza-se a teerminologia infecçãão urinária alta, tam
mbém denominada pielonefrite. A infeecção urinária baixaa ou cistite pode seer sintomática ou nãão (7).
As infecçõess do trato urinário podem ser complicadas ou não com
meiras tendo maiorr risco de falha terrapêutica e sendo associadas a fatorres que
mplicadas, as prim
favorecem a occorrência da infecçãão.
A infecção urinária é complicadda quando ocorre em
e um aparelho uriinário com alteraçõões estruturais ou fuuncionais (8,9)
Habitualmennte, as cistites são infecções não com
mplicadas enquantoo as pielonefrites, ao contrário, são mais
m freqüentemennte complicadas, pois
p em geral resultam da
ascensão de microrganismos do trrato urinário inferioor e estão freqüente mente associadas com
c a presença de cálculos renais (4, 77,10).
Tanto a infeccção urinária baixa como a alta podem
m ser agudas ou crôônicas e sua origem
m pode ser comunitária ou hospitalar (111).
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A maior suscetibilidade à infecção no sexo feminino é devida às condições anatômicas: uretra mais curta e sua maior proximidade com vagina e com ânus (3,4). Outros
fatores que aumentam o risco de ITU nas mulheres incluem: episódios prévios de cistite, o ato sexual, o uso de certas geléias espermicidas, a gestação e o número de
gestações, o diabetes (apenas no sexo feminino) e a higiene deficiente, mais freqüente em pacientes com piores condições socioeconômicas e obesas (10) (3,4).
No adulto do sexo masculino, favorecem a ITU, a instrumentação das vias urinárias – incluindo-se o cateterismo vesical - e a hiperplasia prostática (12,13); nos idosos e
em indivíduos hospitalizados, as taxas de ITU também são elevadas
pelos fatores citados e por inúmeros outros, relacionados àquela faixa etária(12,13). As taxas de ITU são bem maiores nos homossexuais masculinos, estando relacionadas
com a prática mais freqüente de sexo anal não protegido (14) e também nos indivíduos com prepúcio intacto (15). Nos indivíduos com o vírus HIV, a infecção, por si só, é
um fator de risco para ITU, aumentado em relação direta com a queda dos níveis dos linfócitos CD4.(16).
Nos hospitalizados submetidos à cateterismo, a presença de sistema de drenagem de urina aberto resulta em bacteriúria em 100% dos casos, após quatro dias. Já
naqueles com sistema de drenagem de urina fechado, a bacteriúria irá ocorrer em 5% a 10% dos casos, por dia de manutenção do cateter. Note-se que
a ITU adquirida em hospital é considerada a principal causa de bacteremia por bacilos Gram-negativos.
As ITU adquiridas em hospital são as nosocomiais mais freqüentes em todo o mundo, representando cerca de 50% do total das infecções adquiridas em hospitais gerais
e, em custo, 14% do valor total despedido com as infecções nosocomiais (13).
A infecção do trato urinário (ITU) hospitalar é responsável por aproximadamente 40% de todas as infecções hospitalares, sendo também uma das fontes importante de
sepse hospitalar.
Cerca de 80% dos casos de ITU hospitalar são relacionados com o cateter vesical. As outras causas geralmente são associadas com cistoscopias e outros procedimentos
urológicos.
As ITU relacionadas ao cateter vesical geralmente ocorrem de forma endêmica em ambiente hospitalar, usualmente são assintomáticas, na maioria das vezes, a remoção
do cateter é curativa. Nos sistemas de sondagens vesicais abertos, a maioria dos pacientes apresentará ITU no quarto dia. Contudo, utilizando-se os sistemas fechados de
sondagem vesical, a ITU se desenvolverá ao redor de 30 dias. O sistema de drenagem urinário fechado diminuiu não apenas as ITU’s em pacientes com cateteres, como
contribuiu de forma significativa na redução da mortalidade dessas.
Conforme demonstrado na literatura médica especializada são recomendadas as seguintes ações para prevenção das infecções do trato urinário: (17,18)
 Lavar as mãos antes da sondagem;
 Evitar cateter vesical;
 Utilizar dispositivo externo para coleta de urina (Uripen) quando possível;
 A cateterização suprapúbica é descrita como sendo um método seguro e parece reduzir as infecções relacionadas a cateterização vesical;
 Utilizar técnica e equipamento estéreis para colocação de sonda vesical;
 Evitar tração ou mobilização exagerada da sonda vesical;
 Utilizar sonda de menor calibre possível;
 Utilizar coletores de urina de circuito fechado com válvula anti-refluxo;
 Manter drenagem contínua, sem bloqueio do fluxo por dobras do cateter ou do coletor;
 Não desconectar o circuito em nenhuma hipótese. Coleta de urina deve ser feita através de punção do coletor em lugar próprio;
 Trocar o sistema caso o circuito fechado tenha sido violado;
 Evitar o contato do coletor fechado com o chão ou frasco de coleta;
 Remover a sonda vesical o mais breve possível;
 Não há indicação da troca preestabelecida (rotineira) do sistema fechado ou da sonda vesical.
O procedimento de sondagem vesical tem a Finalidade de Aliviar a distensão da bexiga causada por retenção da urina e para permitir a drenagem contínua (23,24).
Para tal procedimentos são necessários os seguintes materiais:
 Sonda vesical estéril (de látex ou silicone, variáveis nas numerações de 10 a 24, sendo os tamanhos médios para adulto entre 16 e 18);
 Seringa contendo 10 a 20 ml, ou água destilada (ampola);
 Material para higiene íntima;
 Protetor plástico para os lençóis;
 Luvas estéreis;
 Coletor de urina;
 Xylocaína gel;
 Esparadrapo;
 Gazes.
Este procedimento deve ser realizado de acordo com a seguinte técnica:
 Lavar as mãos;
 Reunir o material necessário;
 Explique o procedimento ao paciente e proporcione privacidade;
 Oriente ou execute a higiene intima do paciente com água e sabão;
 Disponha os materiais;
 Acrescente os materiais necessários dentro da bandeja como: luvas, antisséptico, xylocaína, seringas, agulhas, campo fenestrado, sonda vesical com a numeração à
ser utilizada e o coletor de urina;
 Abra a ampola de água destilada previamente, deixando-a em fácil acesso;
 Calce as luvas estéreis;
 Aspire a água destilada de acordo como volume recomendado na sonda vesical para insuflar o cuff. Faça previamente o teste antes de introduzir no paciente;
 Faça a anti-sepsia do períneo;
 Lubrifique a sonda vesical.
Para realização deste procedimento em pacientes do sexo feminino existem algumas especificações:
 Colocar o paciente em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados e separados, com os pés apoiados sobre o leito, separados com uma distância aproximada de
60 cm;
 Para criar um campo estéril, abra a embalagem do conjunto pronto ou a bandeja de equipamentos, colocando entre as pernas da paciente;
 Separe os grandes lábios (bem como os pequenos lábios) tanto quanto possível usando os dedos polegar, médio e indicador de sua mão não dominante para que se
tenha uma visão completa do óstio externo da uretra. Mantenha os lábios bem separados durante todo o procedimento;
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Com a mão dominante, utilize uma pinça e limpe uma face do óstio externo da uretra com um único movimento de cima para baixo. Limpe a outra face com outra
gaze ou bola de algodão usando movimento equivalente. Em seguida limpe diretamente o meato uma terceira gaze. Tome cuidado para não contaminar as luvas
estéreis;
 Coloque o campo fenestrado estéril;
 Lubrifique a sonda vesical;
 Segure a sonda com sua mão dominante e prepare a inserção da ponta também lubrificada no óstio externo da uretra;
 Avance a sonda até uma distância aproximada de 5 a 7,5 cm, até que a urina comece a sair;
 Retire o campo fenestrado estéril;
 Adaptar o coletor de urina a sonda antes da inserção e insuflar o balão com água destilada recomendada em ml.
 Pendure a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga para impedir o refluxo de urina para a bexiga, o que poderia causar infecções;
 Prenda a sonda na coxa da paciente com fita adesiva para impedir uma possível tração.
Para realização deste procedimento em pacientes do sexo masculino devemos utilizar a seguinte técnica:
 Coloque em decúbito dorsal com as pernas estendidas e repousando totalmente sobre o leito;
 Para criar um campo estéril, abra a embalagem do conjunto pronto ou a bandeja de equipamentos, colocando ao lado do quadril do paciente;
 Segure o pênis com a mão não dominante. Caso o paciente não tenha passado por um processo de circuncisão, retraia o prepúcio. Em seguida erga e estique
delicadamente o pênis, até um ângulo de 60 a 90 graus. Segure o pênis nessa posição durante todo o procedimento para manter a uretra com bom alinhamento e
preservar o campo estéril;
 Utilize sua mão dominante para limpar a glande usando uma pinça com gaze ou algodão. limpe utilizando um movimento circular, iniciando pelo óstio externo da
uretra e prosseguindo para fora;
 Repita o procedimento, tomando cuidado para não contaminar suas luvas estéreis;
 Coloque o campo fenestrado estéril;
 Introduza a xylocaína gel dentro do pênis com uma seringa para garantir melhor lubrificação;
 Segure a sonda com sua mão dominante e prepare a inserção da ponta também lubrificada no óstio externo da uretra;
 Avance a sonda até uma distância aproximada de 15 a 20 cm até que haja retorno da urina;
 Retire o campo fenestrado estéril;
 Adaptar o coletor de urinar a sonda antes da inserção e insuflar o balão com água destilada recomendada em ml;
 Pendure a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga para impedir o refluxo de urina para a bexiga, o que poderia causar infecções;
 Prenda a sonda na coxa ou na região inferior do abdome usando fita adesiva para impedir uma possível pressão sobre a uretra o que poderia levar a formação de
uma fistula uretrocutânea;
 Descarte os materiais, retire as luvas e lave as mãos.
Existem alguns pontos que precisam ser observados em relação a sondagem vesical, são eles:
 Indicada nos casos de obstruções do trato urinário (devido à presença de tumor ou hipertrofia da próstata), retenção ou infecção de urina por paralisia neurogênica
de bexiga causada por danos ou doença onde a excreção de urina do paciente precise ser monitorizada cuidadosamente;
 A sonda vesical será inserida com o uso de técnica estéril e apenas quando a necessidade for absoluta;
 A inserção deve ser executada com extremo cuidado, para evitar ferimentos ou infecções;
 Nunca force a sonda durante a inserção. Procure manobrá-la delicadamente. Caso encontre resistência, interrompa o procedimento e notifique a enfermeira e o
médico;
 Nunca insuflar o balão sem que a urina retorne inicialmente, o que assegura que a sonda está na bexiga e não apenas no canal da uretra;
 Se o médico solicitou uma amostra de urina para exames de laboratório, retire-a do local indicado na sonda com uma seringa colocando-a no frasco apropriado ao
exame solicitado;
 Inspecione a sonda periodicamente para detectar obstruções, fluxo e volume;
 Oriente os pacientes quanto à importância de se manter ao coletor de drenagem abaixo da linha da bexiga;
 Esvazie a bolsa coletora a cada 6 horas ou sempre que necessário;
 Registre data, hora, tamanho e tipo de sonda vesical utilizada. Descreva também a quantidade, cor e outras características da urinas extraída da bexiga e se colheu
exames durante o procedimento de sondagem;
 Proceder a troca de ancoramento da sonda vesical de demora uma vez ao dia;
Todas estas técnicas devem ser passadas para a equipe assistencial de maneira sistematizada utilizando-se de técnicas de ensino, visando o aprendizado e a reciclagem
do que se aprendeu após determinado período de tempo.
A educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e ao funcionamento de toda a sociedade, portanto esta precisa
cuidar da formação de seus indivíduos, auxiliando-os no desenvolvimento
de suas capacidades físicas e espirituais e prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social. (19)
Segundo o Ministério da Saúde o termo Educação Permanente é um conceito pedagógico no setor da saúde para efetuar realizações entre ensino e ações e serviços
entre docência e atenção a saúde para relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde. Também realiza agregação
entre aprendizado, reflexão critica sobre o trabalho e resolutividade sobre a clínica e da promoção da saúde coletiva. (20) A terminologia Educação Permanente é dada
como justificativa para integrar as múltiplas abordagens pretendidas.Neste sentido abrigaria, além da educação em serviço, a compreensão no âmbito da formação
técnica, de graduação e de pós-graduação; da organização do trabalho; da interação com as redes de gestão e de serviços de saúde; e do controle social no setor. (21)
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde do Ministério da Saúde especifica a relação da Educação Permanente com os princípios e diretrizes do SUS.(20)
A O.P.S. (Organização Pan-Americana de Saúde), em 1978, conceituou a Educação Continuada como um processo permanente q é iniciado após a formação
acadêmica com o objetivo de atualizar e melhorar a capacidade frente a evolução técnico-cientifica e as necessidades sociais. “processo dinâmico de ensinoaprendizagem, ativo e permanente, destinado a atualizar e melhorara capacidade de pessoas, ou grupos, face à evolução científico-tecnológica, às necessidades sociais e
aos objetivos e metas institucionais”. (22)
OBJETIVOS
Capacitação da equipe assistencial visando a diminuição do índice de infecção Urinária em paciente que utilizam dispositivos vesicais, que se encontram em regime de
assistência domiciliar.
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JUSSTIFICATIVA
Foi detectada através de monitoria dos indicadores
i
uma elevação dos índicees de infecção de pacientes
p
que utilizzam dispositivos veesicais, percebemoos também que a
infecçção urinaria é uma ddas principais caussas de internação hoospitalar e que o cuusto do tratamento hospitalar para este tipo de afecção é elevado.
MÉTTODO
A médica
m
responsável pela CCIH com seeu vasto conhecimeento elaborou treinaamento de revisão de técnicas para caapacitar a equipe dde enfermeiros visitaadores durante o
ano de 2010, estes treinaamentos visavam não
n só a revisão literal da técnica utillizada para tal proccedimento, mas tam
mbém a prática utiilizando-se de dinââmicas em grupo
semprre focadas na realizzação correta do procedimento.
Foi adotada a técnicaa de abordagem dirreta do corpo de enfermagem
e
assisteencial, com a realizzação de palestras e demonstração dda técnica correta de cateterização
ão se encontram em
m ambiente hospitalar, fato este que deemanda uma maiorr atenção no que
vesicaal, com ênfase nos ccuidados da assepssia e antissepsia, poois, os pacientes não
tange a correta limpeza ddo local onde se daará o procedimentoo.
d ITU’s diminuírram com a efetiva tendência de quedda, no entanto deccorridos aproximaddamente 90 dias,
Idenntificamos que apóós curva de aprenddizado, os índices de
detecttamos a necessidadde de nova intervennção junto ao corpoo assistencial, acredditando que o seu turn-over pode ter ocasionado
o
a inverssão da tendência de queda.
RESSULTADOS
Com
m o término do treinamento e analisanndo-se os resultadoos alcançados, ficouu demonstrado quee logo após a primeeira abordagem, hoouve uma queda maais acentuada na
taxa de
d ITU, quando coomparada ao seguundo treinamento, que também resu ltou em uma diminuição na taxa, embora
e
esta tenhaa se mantido dentrro de patamares
aceitááveis.
Gráfico 1: Infeccções urinárias notificcadas

g
acima evideencia a alta taxa de ITU (janeiro) e apóós a realização do ttreinamento, a partir de fevereiro, as taaxas demonstram uuma tendência de queda.
q
O gráfico
Já em
e julho, devido aoo turn-over da equippe assistencial, houuve inversão da currva e um novo treinnamento foi ministrado ao final do refeerido período.
CONCLUSÃO
Frennte ao exposto, conncluímos que a educação permanente é um importantee recurso para manutenção e aprimoramento do conheccimento adquirido, cujos resultados
foram demonstrados ao longo deste trabalho. Demonstrandoo ainda a relevantee importância do seerviço de CCIH, taanto na aquisição qquanto na analise das informações
relativvas a processos infeecciosos com vistas a elaboração de açções a serem impleementadas no proceesso de reciclagem do conhecimento da equipe assistencial.
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Qualidade eSegurança

P_127_2011 - Segurança do paciente no agendamento cirúrgico
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Priscila dos Reis Silva, Carla Ferraro, Alex Sandro Adorno de Santana, Andreia Pereira do Carmo, Elizabeth de Faria

Resumo: O gerenciamento da demanda de paciente com indicação de cirurgia eletiva é uma inovação na área hospitalar e permite o acompanhamento desses pacientes através do
desenvolvimento do Sistema de Informação Hospitalar. O objetivo do estudo foi demonstrar o fluxo do paciente com proposta cirúrgica a fim de garantir segurança durante o processo de
planejamento da internação até a execução do procedimento e realizar substituições para possíveis cancelamentos cirúrgicos. A utilização desse processo proporciona maior segurança ao
paciente, uma vez que garante equipamentos e materiais necessários para o procedimento proposto e oferece um serviço individual e humanizado.
Palavras-chave: Segurança do paciente; administração de serviços de saúde; gerenciamento da demanda; procedimentos cirúrgicos operatórios.

Introdução
A instituição utilizada como base para o presente artigo trata-se de uma Organização Social de Saúde, regida por contrato de gestão, o qual estabelece objetivos da
assistência à saúde, bem como as metas a serem alcançadas de forma a promover a avaliação contínua e a possibilidade de mecanismos ágeis e eficientes de gestão
hospitalar.
No que concerne ao agendamento cirúrgico, a instituição emprega o uso colegiado de salas cirúrgicas de modo a evitar períodos de ociosidade. Este modelo
compartilhado difere de algumas instituições hospitalares de ensino em que parte da estrutura é destinada a sub-especialidades específicas, proporcionado ao hospital
mais autonomia no que tange à ocupação das salas cirúrgicas. Além disso, foi criado em abril de 2008 o setor de Gerenciamento Interno de Leitos e Agenda Cirúrgica
(GILAC) que permite o controle centralizado dos leitos associado às salas cirúrgicas. O desenvolvimento desse conceito clama por melhorar o planejamento e controle de
oferta e demanda de leitos e salas cirúrgicas com a finalidade de manter a taxa de ocupação viável para o uso e garantir a segurança do paciente no momento da
internação.
A Organização Mundial da Saúde1 alerta que milhões de pessoas no mundo sofrem lesões incapacitantes e mortes decorrentes de práticas em saúde que são inseguras,
sendo estimado que um em cada dez pacientes será vítima de um erro. Tal estimativa advém de estudos conduzidos em países desenvolvidos, com sistemas de saúde mais
estruturados do que os de países em desenvolvimento, nos quais dados epidemiológicos ainda são escassos. Nos Estados Unidos estima-se que 100 pessoas morrem
diariamente devido a erros ocorridos durante a assistência à saúde, o que supera a oitava maior causa de mortalidade naquele país1.
Diante deste cenário, o presente estudo tem como objetivo demonstrar o fluxo do paciente com proposta cirúrgica a fim de garantir a segurança durante o processo de
planejamento da internação até a execução do procedimento.
Objetivos
Oferecer segurança no tratamento ao paciente que possui indicação cirúrgica eletiva.
Acompanhar de maneira humanizada questões particulares de cada paciente que interferem previamente na realização do procedimento cirúrgico.
Garantir materiais, equipamentos e preparo necessários para o procedimento cirúrgico.
Substituir algum eventual cancelamento cirúrgico.
Justificativa
Com o propósito de garantir maior segurança ao paciente que possui indicação de cirurgia eletiva, foi instituído um fluxo específico para que o planejamento do
procedimento cirúrgico ocorra somente quando o paciente estiver gozando de melhor condição clínica possível e com os exames e/ou preparos pré-operatórios
necessários realizados.
A centralização do acompanhamento do paciente desde o momento da indicação de cirurgia até sua chegada ao Centro Cirúrgico, a comunicação alinhada entre os
setores envolvidos no planejamento do procedimento cirúrgico do paciente e o desenvolvimento do Sistema de Gestão Hospitalar que busca comunicação e registro
intersetorial são os fatores que, associados, tornam esse fluxo possível.
Ao centralizar e gerenciar todas as informações do fluxo referido cabe ao gerenciamento da Agenda Cirúrgica garantir a comunicação intersetorial efetiva, validando as
etapas do processo e, conseqüentemente, proporcionando maior segurança ao paciente que terá a estrutura hospitalar necessária para realização de sua cirurgia.
Metodologia
O presente trabalho é um estudo descritivo sobre a criação do fluxo de agendamento cirúrgico eletivo que teve sua fase final de implantação e validação em dezembro
de 2009. Este fluxo, por sua vez, possui o conceito central de oferecer um atendimento personalizado através do compartilhamento de informações específicas de cada
paciente. Para isso é necessário o envolvimentos de todas as áreas que fazem parte desse processo: Ambulatório Cirúrgico, GILAC, Ambulatório de Risco Cirúrgico, Setor
de Internação, Centro Cirúrgico, Central de Materiais de Esterilização (CME), Almoxarifado, Central de Atendimento a materiais (CAM) e Ambulatório de Imagem.
A programação eletiva inicia-se no ambulatório cirúrgico a partir da avaliação do médico cirurgião indicando necessidade de cirurgia, seja como proposta diagnóstica,
tratamento eletivo, prevenção, alívio dos sintomas, curativa e/ou reconstrução. O médico, então, confecciona um conjunto de documentos necessários para internação
cirúrgica do paciente denominado kit cirúrgico. É por meio desse instrumento que se oficializa a indicação da cirurgia. Esta documentação dá origem a dois processos
simultâneos: o cadastramento no banco de pacientes cirúrgicos e o agendamento ambulatorial da Avaliação de Risco. Estas informações são disponibilizadas em formato
de relatório no SIH para que corpo clínico consulte em tempo real.
Assim que o kit cirúrgico é conferido, é encaminhado ao GILAC, com formulário denominado check list, cujo qual contém a descrição da documentação que o compõe
e as particularidades de cada paciente (exemplos: data prevista para a avaliação de risco cirúrgico, utilização de anticoagulantes, necessidade de ajuste de marca-passo
prévio à cirurgia, necessidade de diálise). Assim que chega ao GILAC, o kit é cadastrado no banco de dados de pacientes com indicação cirúrgica no SIH.
A partir desse momento, o assistente administrativo do GILAC responsável pelo agendamento cirúrgico, bem como o cirurgião responsável têm acesso aos dados
inclusos no SIH e possuem acesso a todas as informações cadastradas.
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No ambulatório de Avvaliação de Risco, conforme
c
a data aggendada previamennte, o paciente é attendido pela equipe multidisciplinar e é submetido à avaliação clínica e
anestéésica ou somente avaliação anestésica dependendo daa sua classificaçãoo que mensura o risco anestésico – A Sociedade Ameericana de Anestesiologia (ASA) –
classifficando-o em 6 classses, de acordo com
m a presença e gravvidade das doençass que acometem o paciente.3
A avaliação anestésicaa é baseada na anaamnese, antecedentes pessoais, examees laboratoriais, meedicações de que faz
f uso e outras info
formações pertinentes às condições
clínicaas do paciente. Som
mente após essa avvaliação o paciente poderá ser consi derado apto ao proocedimento cirúrgico proposto. Nestee momento também
m é sinalizada a
necesssidade de reserva dde Unidade de Teraapia Intensiva após a cirurgia ou não.
Casso as condições físicas do paciente seejam consideradas inadequadas
i
para a cirurgia, é remarccado retorno com anestesista
a
após suggestão de reavaliaçção com clínicas
de basse e/ou exames complementares. Nessse caso o acompaanhamento é manti do, pois o assistente administrativo do GILAC atualiza aas informações no banco de dados
conforme a agenda de AAvaliação de Risco.
Apóós o anestesista connsiderar o paciente apto, o procedimento anestésico é exxplicado e são sanaadas as eventuais dúvidas. É no momeento da finalização da Avaliação de
Risco que é gerado o ddocumento de Terrmo de Consentimento Livre e Esclaarecido de Anestessia e/ou Sedação que
q é assinado peelo anestesista e o paciente. Esse
mento, por sua vez,, é encaminhado aoo GILAC que o inclui no kit cirúrgico e o cadastra – ciruurgia e acomodaçãoo pós-operatória suugerida – no SIH, quuando então fica
docum
visível no sistema a todos a situação do pacciente como apto para cirurgia.
a
cirúrggico, por sua vez, ocorre predominantemente por dem
manda eletiva, uma vez que os encaixxes e urgências sãoo efetuadas diretam
mente no Centro
O agendamento
Cirúrggico. Para melhor oocupação dos horárrios cirúrgicos foi coonfeccionado um ccronograma diário por sala de uso preeferencial por sub-eespecialidade cirúrggica. Mediante o
não preenchimento da ttotalidade destes horários
h
no prazo estabelecido,
e
os peeríodos de vacância serão disponibiliizados às demais eequipes cirúrgicas. A programação
cirúrgica de cada especialidade é realizadda pelo médico cirrurgião e é facilitadda pela centralizaçção dos dados doss pacientes no fluxxo cirúrgico no SIH
H. Ao verificar a
disponnibilidade de sala, é necessária para o pré-agendamento a confirmação doss seguintes dados:
 Aptidão do pacieente na Avaliação de
d Risco.
 Nome completo ddo paciente.
 Registro Geral.
 Procedimento prooposto - procedimeento adicional se neecessário.
 Materiais necessáários (órteses, próteses, materiais especciais).
 Tempo previsto ppara duração da cirurgia.
Apóós cadastro dos daddos no SIH, é enviaado ao Centro Cirúúrgico o aviso cirúrrgico e a solicitaçãoo de reserva de Unnidade de Terapia IIntensiva (UTI), quando necessária.
Ao Seetor de Internação é encaminhado o restante do kit cirúrgico com checkk list para convocaação de acordo coom a data previstaa de internação atrravés de contato
telefônnico. A convocaçãoo do paciente se dá preferencialmentte no período de 5 a 7 dias antes da data
d do procedimento cirúrgico e o hoorário de internaçãão é programado
considderando a dinâmicaa de disponibilidadde dos leitos cirúrgicos observada em ssérie histórica. Porttanto, o paciente ciirúrgico eletivo, inte
terna, em sua maioria, um dia antes
da ciruurgia às 17h30m, ssalvo casos com inddicação médica de preparo pré-operattório intra-hospitalaar.
Casso o paciente necesssite de outros cuidados pré-operatórioos como: uso de annticoagulante, início de medicação pré-operatória, ajustee de marcapasso e diálise, o GILAC
comunica o Ambulatórioo Cirúrgico, que por
p sua vez entra em
e contato com o paciente e o oriennta em relação ao preparo pré-operattório. Além disso, no momento da
ma a realização doss procedimentos pré
ré-operatórios para evitar internações sem preparo adequuado. O paciente conta
c
ainda com
convoocação, o Setor de Internação confirm
uma linha direta de telefoone para tirar dúviddas com o enfermeeiro que o acompannhou em todo o fluxxo cirúrgico.
A fim de contribuir paara o provisionamennto de leitos de Unidade de Terapia Inntensiva (UTI), a prrogramação cirúrgicca é revisada diariaamente com o objeetivo de distribuir
mandas de leitos, ppossibilitando o rem
manejamento das cirurgias
c
antes da cconvocação dos paacientes. Como connseqüência, o canccelamento de cirurrgias por falta de
as dem
leitos é raro.
Além disso, buscandoo diminuir o absennteísmo dos pacientes, no dia anterioor a internação, o Setor
S
de Internaçãoo entra em contatoo novamente com o paciente para
confirmar sua convocação. Na manhã do dia que antecede a cirurgia é realizaada reserva no leito cirúrgico pelo GILAC
G
com conferêência concomitantee à programação
cirúrgica e ao banco dde dados de pacieente com indicaçãão cirúrgica. A infformação do leitoo reservado ao pacciente fica acessívvel a todo o instittuto e facilita o
dimennsionamento da equuipe.
A última etapa que anntecede o ato cirúrggico é a confirmaçãão do agendamentoo cirúrgico pelo Ceentro Cirúrgico e peelo Almoxarifado. EEsta é feita através do
d SIH e permite
ma conferência do provisionamento de materiais, equipaamentos e recursos humanos para a reealização da cirurgia.
a últim

Gráficco 1 – Distribuição doos cancelamentos cirúúrgicos por período que antecede a cirurgiia: 24 horas de anteceedência, maior que 244 horas ou no próprioo Centro Cirúrgico e a porcentagem de
substituição nnos diferentes momenntos.

Resultados
O uso
u do recurso do bbanco de dados dee pacientes cirúrgiccos permite não só identificar a demaanda do instituto (global e sub-especiaalidade), mas tambbém visualizar os
gargalos4 para o agendamento (falta de oferta de pacientes apptos versus disponibbilidade de horário cirúrgico).
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Ademais, traz agilidade nas marcações e substituições diante o cancelamento de procedimentos eletivos. Mais ainda, o gerenciamento desse banco de dados permite o
acompanhamento e visualização em tempo real do posicionamento dentro do fluxo do paciente nas diferentes etapas de preparo. Portanto, é possível monitorar os
possíveis entraves, tais quais: falta na consulta de Avaliação de Risco, não suspensão de medicamentos (anticoagulantes), mudança de conduta médica, impossibilidade de
operar por parte do paciente, entre outros. Sendo assim, gerenciar o banco de pacientes cirúrgicos permite o controle e otimização do atendimento aos pacientes,
impactando diretamente no uso eficiente das salas cirúrgicas e é ferramenta essencial que facilita a organização no agendamento cirúrgico.
Observa-se no gráfico 1 o resultado do conhecimento da demanda cirúrgica eletiva gerenciadas em conjunto com o agendamento cirúrgico, uma vez que a
porcentagem de substituição é maior quanto maior for o tempo de cancelamento que antecede a cirurgia.
Conclusão
Em concordância com a visão do instituto ao buscar excelência no tratamento dos pacientes atendidos, o gerenciamento do banco de dados de pacientes com
indicação cirúrgica mostra-se eficiente ao permitir a visualização da demanda de indicações cirúrgicas eletivas, facilitando a substituição em casos de cancelamento
cirúrgico.
Conclui-se, então, que a utilização do processo inovador acima descrito de gerenciamento visa maior segurança ao paciente, uma vez que garante equipamentos e
materiais necessários para o procedimento proposto e oferece um serviço individual e humanizado. Além disso, garante a ativa comunicação intersetorial e
multiprofissional, proporcionando sustentabilidade na qualidade destes serviços.
Referências
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Indicadores Assistenciais

P_128_2011 - Análise da intubação gástrica de usuários em um Programa de Assistência Domiciliar
de um Hospital Universitário
Larissa Kozloff Naves, Daisy Maria Rizatto Tronchin

Resumo: Objetivo: analisar a intubação gástrica para nutrição enteral dos usuários em Programa de Assistência Domiciliar, no Hospital Universitário da USP. Método: quantitativo, com 37
sujeitos. Os dados foram coletados de abril a agosto de 2010, empregando-se formulários. Empregou-se para a análise a estatística descritiva e cálculo de indicadores. Resultados: 51,4% eram
mulheres, 67,6% apresentavam idade ≥ 60 anos e 51,4% utilizaram gastrostomia. A incidência das extubações foi 1,08; 0,82 de não planejadas; p=0,0093, o rompimento do balão foi o
principal motivo de substituição da sonda. Conclusão: o emprego de indicadores permitiu conhecer a realidade e subsidiar ações de melhoria na qualidade assistencial.
Palavras chave: Intubação Gastrointestinal, Avaliação de Serviços de Saúde, Assistência domiciliar, Enfermagem

Introdução
As demandas dos serviços de saúde e dos usuários na redução do tempo de internação, do número de reospitalizações, dos custos, na humanização do atendimento e
melhora na qualidade de vida do paciente propiciou o estabelecimento de uma nova modalidade de atenção à saúde: a domiciliar.
Nessa direção, a assistência domiciliar (AD) é um sistema de atendimento de provisão de serviço de saúde aos indivíduos, independentemente, da faixa etária,
objetivando substituir a hospitalização repentina por necessidade aguda de cuidado ou de prevenir a necessidade de internação institucional, manter os indivíduos em seu
domicílio e comunidade e favorecer o convívio familiar (Hierschfeld e Oguisso 2002; Fabricio et al., 2004; Dal Ben e Gaidzinski 2007; Oguisso e Schmidt, 2010).
A AD é vista como uma tendência mundial no cuidado e é compreendida como uma estratégia das organizações de saúde, no intuito de realocarem os custos e
adaptarem-se às doenças crônico-degenerativas e ao envelhecimento populacional, o qual acarreta aos indivíduos dessa faixa etária, maior vulnerabilidade à doença
crônica e o declínio no estado de saúde.
Sob o ponto de vista profissional, a atenção domiciliar pode ser realizada por equipe multiprofissional, composta por enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
psicólogo, nutricionista, auxiliares e técnicos de enfermagem.
No que diz respeito à assistência de enfermagem, o enfermeiro desempenha o papel de coordenador da equipe de enfermagem, realiza a supervisão, a execução ou
orientação dos cuidados, de acordo com a complexidade clínica e necessidades de cuidados de cada paciente.
Dal Ben e Gaidzinski (2007) acrescentam, que esse novo campo de trabalho para a enfermagem exige além da competência técnico-científica, o conhecimento
relacionado à responsabilidade jurídica envolvendo os aspectos penais, civis e ético-profissional, responsabilidade essa, que acarreta implicações legais ao exercício da
enfermagem para que as decisões e ações sejam realizadas de maneira segura, tanto para o profissional quanto para o usuário.
Para Oguisso e Schmidt (2010), embora os cuidados de home care possam ser prestados por profissionais da saúde, a literatura tem apontado também, para os
cuidadores formais ou informais treinados, especialmente, nos países que pretendem reduzir custos, prover conforto ao paciente e prevenir possíveis infecções
hospitalares. Ainda, citam que a supervisão dos cuidadores pelo enfermeiro é de fundamental importância para o acompanhamento do desempenho dos cuidados diretos,
pois é de sua responsabilidade profissional.
O cuidador é a pessoa que tem a função de cuidar de outro ser humano com certo grau de dependência física ou mental e que necessita de auxílio para desempenhar
as atividades do cotidiano (Duarte, 2006).
Desse modo, pode-se encontrar o cuidador informal, geralmente, representado por um membro da família, que assume uma atividade não remunerada,
responsabilizando-se por essa ou o cuidador formal, o qual desempenha suas atividades mediante remuneração.
Dentre as necessidades de saúde dos usuários desse serviço encontra-se a Terapia Nutricional Enteral (TNE). Em 1999, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 337 e
da Resolução 63 de 2000, normatizou a TNE no Brasil, e dispôs as atribuições de cada profissional da equipe, imputando a obrigatoriedade dessas normativas nos
estabelecimentos de saúde que empregam a prática de aporte nutricional por meio de intubação gástrica (Brasil, 2000).
A intubação gástrica (IG) no domicílio é uma prática assistencial destinada ao aporte nutricional e administração de medicamentos implicando na instalação,
manutenção e estabilidade da sonda, administração da dieta e de medicamento e na capacitação dos cuidadores ou do próprio paciente para o sucesso da terapêutica.
Assim, como todo procedimento invasivo a IG não está isenta de risco ou complicações, dentre essas destacam-se as de natureza mecânica como: deslocamento,
retirada não planejada da sonda, as obstruções, o rompimento do balão (gastrostomia), expondo o paciente a riscos desnecessários, como a broncoaspiração, o
desconforto e a dor devidas as reintubações, longos períodos em jejum e o aumento no consumo do material. Em relação às complicações gastrointestinais, encontra-se a
diarréia ou a constipação (Gómez-Candela et al., 2003; Gunn et al., 2010).
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Nesse cenário, um dos instrumentos destinados a monitorar a qualidade de um serviço é o emprego de indicadores, visando à eficiência, eficácia e a confiabilidade dos
processos de trabalho, constituindo-se, dessa maneira, em uma prática profícua para a avaliação em saúde.
O conceito de qualidade é complexo, uma vez que detém inúmeros componentes de valoração subjetiva para atribuir uma conotação positiva a um produto ou serviço,
no intuito de atender ou superar as necessidades e as expectativas dos pacientes/usuários.
Na definição de qualidade da assistência, Donabedian (1992) traz a idéia de que ela não se constitui num atributo abstrato e, sim, que é construída pela avaliação
assistencial abrangendo a análise dos componentes de estrutura, de processo e de resultado. E assim, estabeleceu um modelo avaliativo em saúde pautado nesses
componentes.
Os indicadores são conceituados como uma medida quantitativa que pode ser empregada para monitorar e avaliar os cuidados providos ao usuário e as atividades de
um serviço (JCAHO,1999). Logo, é um sinalizador, que identifica ou dirige a atenção para assuntos específicos em uma organização, e necessita de revisão periódica
(Bittar, 2001; Mainz, 2003).
No Brasil, a ANVISA instituiu alguns indicadores para avaliação de desempenho dos serviços de AD, sendo eles: taxa de mortalidade para a modalidade internação
domiciliar, taxa de internação após atenção domiciliar, de infecção para a modalidade internação domiciliar e de alta para ambas as modalidades de atenção domiciliar.
No entanto, ainda, não há elaboração e a aplicação de indicadores assistenciais, sobretudo envolvendo as dimensões de processo e resultado, explicitadas no modelo
avaliativo donabediano.
Tendo em vista a escassez de literatura acerca da avaliação da qualidade de práticas assistenciais na atenção domiciliar por meio de indicadores baseados em índices,
este estudo apresenta os objetivos que se seguem.
Objetivos
Traçar o perfil sociodemográfico e clínico dos usuários submetidos à intubação gástrica para aporte nutricional no Programa de Assistência Domiciliar (PAD) de um
hospital universitário;
Mensurar a taxa de incidência de extubações gástricas dos usuários do (PAD) e
Identificar os motivos envolvidos nas extubações gástricas dos usuários à intubação gástrica para nutrição enteral no PAD.
Justificativa
A caracterização dos usuários de um Programa de Assistência Domiciliar e o conhecimento dos indicadores de resultado possibilitam o monitoramento e avaliação da
qualidade envolvendo a intubação gástrica, subsidiando medidas corretivas e preventivas para a constante melhoria da assistência prestada nessa modalidade de atenção.
Método
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem quantitativa, com coleta prospectiva de dados.
O local do estudo foi o Programa de Assistência Domiciliar do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (PAD-HU/USP).
O PAD-HU/USP foi implantado na referida instituição em 2000, sendo adotada como modalidade de atenção a assistência domiciliar.
A equipe de profissionais de saúde é constituída por cinco médicos (dois clínicos, dois pediatras e um psiquiatra), três enfermeiras, duas fisioterapeutas, uma psicóloga,
uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Conta, também, com apoio de uma secretária e um motorista.
A população-alvo desta investigação foi constituída por usuários submetidos à intubação gástrica para NED que atenderam aos seguintes critérios de exclusão, os
usuários que evoluíssem para óbito nas primeiras 24 horas ou aqueles que tivessem a via de alimentação alterada. Desse modo, 37 usuários foram envolvidos na
pesquisa.
O estudo foi submetido ao Departamento de Enfermagem e ao Comitê de Ética em Pesquisa do HU-USP e aprovado - protocolo 986/10 e SISNEP CAAE
0013.01.198.000-10.
Os dados foram coletados no período de abril a agosto de 2010, por meio de dois formulários. O primeiro contendo os dados sociodemográficos e os dados relativos ao
procedimento e o segundo para registrar o número de paciente/dia intubado.
Os dados obtidos foram organizados em planilha eletrônica no programa Excel® e, posteriormente, tratados pela análise estatística descritiva, com testes específicos
para a comparabilidade de variáveis e a taxa de incidência de extubação gástrica foi calculada mediante indicadores assistenciais de resultado, os quais são expressos por
meio das equações abaixo:
Incidência geral das extubações
(Planejadas e Não Planejadas)

= _____nº de extubações_______

X100

Total de paciente-dia c/ intubação gástrica

Incidência das extubações
Planejadas

= __nº de extubações planejadas___

X100

Total de paciente-dia c/ intubação gástrica
Incidência das extubações
Não Planejadas

=

_nº de extubações não planejadas__
Total de paciente-dia c/ intubação gástrica

X100

As extubações foram classificadas em:
Extubação planejada: caracterizada pelo término da terapêutica, pela substituição eletiva da sonda (de acordo com protocolo a cada 6 meses) ou alteração da via de
intubação (nasogástrica para gastrostomia).
 Extubação não planejada: caracterizada pela situação de retirada da sonda por rompimento do balão, por obstrução, pela deterioração do material, pela posição
seletiva, ou retirada da sonda pelo paciente, profissional de saúde ou cuidador.


Resultados
A Tabela 1 retrata os dados sociodemográficos e clínicos dos usuários do PAD.
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Tabela 1 - Distribuuição dos usuários seggundo as variáveis sexxo, faixa etária, diagnnóstico de admissão e medicamentos , PADD, HU-USP, São Paulo – 2010
N=37

Variáveeis
Sexo
Feminino
Mascullino
Faixa Etária
E
(anos)
0 I---I 18
18---I 60
6
≥ 60
Diagnóóstico Admissão

N

%

19
18

51,4
48,6

7
5
25

18,9
13,5
67,6

Acidente Vascular Cerebral
Demênncia

12
10

32,5
27

Traumaatismo Intra-craniano
Paralisia Cerebral
Werdnig-Hoffmann

3
3
2

8,1
8,1
5,4

Síndrome de West

2

5,4

Neoplaasias Malignas

2

5,4

Anomaalias cromossômicas

2

5,4

Doençaa pelo vírus da imunoodeficiência

1

2,7

continua

minino 19 (51,4%)) e, que a maioria dos sujeitos (67,6%
%) encontrava-se na
n faixa
Pela análise dos dados da Tabeela 1, verificou-se que houve o predoomínio do sexo fem
etária ≥ a 60 aanos, considerada como
c
população iddosa. Acrescenta-see que a média de iddade dos usuários correspondeu
c
a 599,4 anos (dp+30,7), a mediana 75 anoos, com
limites inferior e superior de 4 meses a 93 anos.
Em relação aao diagnóstico de admissão constatoou-se que a maiorr parte dos usuárioos apresentou patologias envolvendoo o sistema neurolóógico, sendo 12 (333%) o
acidente vascular cerebral e 10 (227%) a demência.. As doenças neuroológicas, geralmente, acarretam perdaa da capacidade funncional e cognitivaa devido à sua proggressão
natural, o que leva o paciente à deependência em relaação às atividades dde vida diária, com
mo alimentar-se, loccomover-se e higiennizar-se.
Os resultados do presente estuddo referente à variáável sexo, idade e diagnóstico primário são semelhantees aos encontrados por Yamaguchi et al. (2010), no Núccleo de
Assistência Dom
miciliar Interdiscipllinar (NADI), do Hospital das Clínicass da Faculdade de Medicina da USP (HC-USP), no quall predominou os ussuários na faixa etáária ≥ a
60 (79,2%) e o sexo feminino (61%
%).
Quanto ao ddiagnóstico primáriio, 42,4% apresenttaram patologias eenvolvendo o sistem
ma neurológico, taambém em consonnância ao de Cawssey et al. (2010), no
n qual
35,5% dos paciientes em NED aprresentaram como diagnóstico de admiissão patologias do sistema neurológicco.
Estes estudoss ratificam a imporrtância de oferecerr serviços de saúdee que atendam às necessidades de saaúde desta populaçção, especialmentee as limitações relaativas à
locomoção, à incapacidade físicaa e funcional e ao acesso aos estabeleecimentos de saúdde. Dessa forma, um
ma das estratégias para o acolhimento desta população são os
programas voltaados ao gerenciameento e suporte aos portadores de patoologias crônicas, coomo o atendimento domiciliar.
As doenças ccrônico-degenerativvas, geralmente, requerem cuidados eespeciais, pois o paaciente torna-se deppendente ou semi-ddependente para o auto-cuidado. Paraa suprir
esta necessidadde, surge a figura doo cuidador, que na maioria das vezes,, é um familiar ou uma
u pessoa próxima ao paciente.
Quanto ao vínculo, notou-se quue 36 (97,3%) cuiddadores integravam
m à família, representado por 10 (27%
%) pela mãe e 9 (244,3%) pela esposa(oo), 8 (21,6%) pela filha(o);
f
na categoria ouutros vínculos, 18,9% estiveram pressentes a cunhada, o genro, a nora e a neta. Em relaçãão à escolaridade, um terço (35,1%) não completou o ensino
fundamental e 12 (32,4%) compleetaram o ensino funndamental ou o méédio.
No que tangee ao tempo de perm
manência no PAD,, dos usuários seguuidos nesta investigação, este correspoondeu em média a 10,3 meses (dp+12,2), valor mínimoo de 0,1
(3 dias) e máxim
mo 51 meses. Aindda, constatou-se que 16 (43,2%) recebberam alta do programa e 21 (56,8%) continuaram em aacompanhamento. O óbito representoou 69%
dos motivos de alta desses usuárioos.
m 666 no segunddo, 632 no terceiro e 633 no quarto.
Neste estudoo na soma total doss dias de intubaçãão correspondeu a 2676 dias, sendo 745 no primeiro mês,
d
por tipoo de via:
A Figura a seeguir demonstra a distribuição

Figura 1 - Disstribuição das vias dee inserção da sonda dos usuários, PAD, HU
U-USP, São Paulo – 20010

Na análise doos dados verificou--se o predomínio daa inserção da sondaa pela gastrostomiaa (51,4%).
As extubaçõees gástricas podem
m ser consideradas medidas de avaliaçção em saúde, especialmente quandoo geram indicadorees assistenciais. Coontudo, observa-se que há
poucos trabalhoos na literatura moonitorizando a propporção, a taxa de iincidência e os mootivos ou circunstââncias envolvidas nnesse evento, e quaando o fazem, optam por
estudar as extubbações não planejaadas.
Durante o peeríodo do estudo obbservou-se que 49%
% dos usuários foraam extubados. Dass extubações analisaadas, 75,9% foram
m classificadas comoo não planejadas, ou
o seja,
caracterizadas ppor situações nas quais
q os eventos ocoorreram sob circunnstâncias não esperaadas e 24,1% de planejadas.
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Na descrição por tipo de extubação e o motivo envolvido, das extubações planejadas, 4 (13,8%) foram eletivas, ou seja, trocas programadas conforme protocolo do
PAD. Nas extubações não planejadas, 10 (34,5%) decorreram do rompimento do balão, seguida de 6 (20,7%) pelos usuários que retiraram a própria sonda.
Diferentes situações concorrem para o rompimento do balão da sonda de gastrostomia: manipulação inadequada da via indicada para insuflar o balão, agitação
psicomotora, pH do suco gástrico e não respeitar o tempo de substituição da sonda
preconizado pelo protocolo, fatos esses que necessitam de investigação mais aprofundada.
A seguir encontram-se os indicadores de resultado: taxa de incidência de extubação geral, taxa de incidência de extubação planejada e de não planejada.
Tabela 2 -Taxa de incidência por tipo de extubação dos usuários, PAD HU- USP, São Paulo – 2010
N=29
Tipo

Planejada

Não Planejada

N=7

N=22

TOTAL

1

0,13

1,34

1,47

2

0,15

0,6

0,75

3

0,79

0,94

1,74

4

0

0,31

0,31

TOTAL

0,26

0,82

1,08

Mês

p-valor

0,0093*

*Teste Qui Quadrado

No período de estudo ocorreram 29 extubações em 2676 pacientes-dia intubados, a taxa de incidência geral foi de 1,08, sendo 0,82 para a não planejada e 0,26 para
planejada, com diferença estatística significante p=0,0093. Em todos os meses a taxa de extubação não planejada foi maior quando comparada à planejada.
Na comparação entre os meses, observou-se que, o terceiro mês deteve a maior taxa 1,74, sendo 0,94 de não planejada. Destaca-se, ainda, que no quarto mês, não
houve retirada planejada da sonda.
O cálculo da probabilidade de permanência da sonda para o primeiro mês foi de 57,1% em se tratando de extubação planejada e de 59,1% para a extubação não
planejada, ou seja, não apresentando diferença estatisticamente significativa, aplicando-se o teste do qui-quadrado (p=0,224). Ao observar a permanência da sonda em
meses, verifica-se que para as extubações planejadas e não planejadas são, respectivamente, 1,37 e 2,0 meses.
A média de permanência da sonda, segundo a via de inserção foi de 3,6 meses para a nasogástrica e 4,1 meses para a gastrostomia, com mediana de 2,1 meses e 4,1
meses, respectivamente. Cabe ressaltar, que no momento do inicio da coleta de dados, o usuário poderia estar com a sonda passando esta a ser avaliada a partir do dia de
sua inserção.
Conclusões
O presente estudo possibilitou conhecer a realidade da prática assistencial da intubação gástrica para o aporte nutricional dos usuários atendidos no programa de
atendimento domiciliar do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo e reconhecer, que o sucesso da terapêutica perpassa por um conjunto de saberes técnicos,
éticos e sociais que necessitam ser apreendido pelos profissionais de saúde envolvidos na atenção domiciliar.
O cálculo da taxa de incidência de extubação gástrica neste estudo foi possível mediante a aplicação do indicador de resultado do modelo donabediano, com maior
incidência para as extubações não planejadas decorrentes do rompimento do balão, no caso dos portadores de gastrostomia ou retirada da sonda pelo próprio usuário.
Em relação ao primeiro motivo, há necessidade de verificar aspectos que envolvem o tipo e a marca do material, o manuseio da sonda pelo cuidador, a agitação
psicomotora do paciente, manutenção de programas periódicos de capacitação e
avaliação da prática e o aprendizado por parte do cuidador. No que diz respeito ao segundo motivo, atentar para a fixação da sonda e para o estado clínico do
paciente, através de orientações aos cuidadores/familiares a fim de minimizar as complicações decorrentes destes tipos de extubação.
Assim, ao finalizar este estudo, ratificamos o fato de que o contexto da atenção domiciliar é um campo do conhecimento a ser explorado, uma vez que é uma tendência
mundial de gestão em saúde e que o emprego de indicadores permite identificar problemas reais e potenciais, visando implementar ações efetivas para o alcance da
qualidade em saúde.
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P_129_2011 - Modelos de Qualidade nos Hospitais Paulistas: Visão dos Gestores
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INTRODUÇÃO
Na atualidade, todas as instituições de saúde, independente do seu grau de complexidade e de sua natureza pública, privada ou filantrópica, têm demonstrado
interesses crescentes em aplicar esforços para fornecer cuidados seguros e de alta qualidade aos pacientes.
Este cenário tem provocado a necessidade de buscar programas de qualidade com o intuito de melhorar o uso dos recursos e a gestão institucional, visando à
sobrevivência das organizações. Em especial os hospitais vêm se propondo a trilhar o caminho da melhoria contínua, em busca da qualidade, que consiste “... na
obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos para o paciente, e ao menor custo” 1.
Portanto, não é mais sustentável que a qualidade da assistência à saúde seja determinada por meio da percepção individual dos profissionais e gestores envolvidos, que
com orgulho mostram seus feitos ou com astúcia camuflam seus erros. É necessário buscar evidências objetivas de que os serviços de saúde estão sendo desenvolvidos de
maneira eficiente, visando à melhoria da qualidade do cuidado ao paciente.
Os gestores têm que cada vez mais se profissionalizar para poder orquestrar bem todas as faces da instituição: a estrutura existente e pretendida quanto a recursos
físicos, humanos e organizacionais adequados; os processos de trabalho nas áreas de serviços assistenciais e de apoio; o impacto da assistência prestada; a satisfação dos
usuários.
Com tudo isso, que modelo de gestão da qualidade adotar? Como saber se o caminho proposto é acertado? Como disseminar a nova cultura da qualidade na instituição?
Que parâmetros adotar para avaliar e comparar os resultados?
O modo intuitivo até mesmo daqueles gestores com habilidade de liderança e com boa visão sobre o cenário da saúde pode ser fortalecido através de metodologias que
se propõem a ser uma bússola e um termômetro para essas organizações: trata-se das certificações e acreditações da qualidade hospitalar.
Os hospitais brasileiros vêm utilizando de modo progressivo e em boa parte dos casos voluntário, alguns modelos para avaliação externa a fim de estabelecer
parâmetros de qualidade e de desempenho. Entre eles estão as normas de gestão do Sistema Brasileiro de Acreditação, aferidos através da Organização Nacional de
Acreditação – ONA 2, o Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar – CQH 3, e alguns já partem para acreditações internacionais como Joint Commission
International – JCI 4 ou o modelo canadense Canadian Council on Health Services Accreditation - CCH-AS 5. Há também iniciativas governamentais no sentido de
desenvolver instrumentos gerenciais relacionados à avaliação de serviços oferecidos à população, como o Plano Nacional de Avaliação em Serviços de Saúde – PNASS 6.
Além desses, há prêmios setoriais como o Prêmio Nacional de Gestão em Saúde – PNGS 7 que também validam a gestão.
JUSTIFICATIVA
Aderir voluntariamente a processos externos de avaliação, sabidamente trabalhosos e caros, utópicos e distantes para muitos, é um grande desafio, principalmente para
as instituições públicas. Em muitos casos, dependendo do cenário institucional, o desafio pode beirar à ousadia ou até mesmo à loucura...
Os processos de conquista dessas certificações exigem várias mudanças organizacionais e investimentos e não podem se limitar a ser “um diploma para colocar na
parede”. Além da visibilidade trazida pela certificação, espera-se que os benefícios do padrão de excelência levem a um melhor gerenciamento dos processos, aumento
da segurança do paciente, padronização dos procedimentos. O uso dessas metodologias seria uma forma de garantir a missão das instituições.
O objetivo geral do presente trabalho foi compreender o processo de escolha de modelos de programas de qualidade em hospitais paulistas.
Quanto aos objetivos específicos: Analisar os vários tipos de modelos de qualidade implantados em hospitais de São Paulo; Mapear os vários modelos de qualidade
implantados em São Paulo e no Brasil; Analisar as motivações e dificuldades para implantação desses modelos; Verificar vantagens e desvantagens da coexistência de mais
de uma metodologia de qualidade em uma mesma instituição hospitalar; Identificar os benefícios associados à aplicação desses modelos.
MÉTODO
O tipo de estudo abrangeu: Pesquisa qualitativa: estudo de caso; Levantamento bibliográfico baseado em referencial teórico através de revisão bibliográfica. As fontes
para a pesquisa constituíram-se de artigos científicos, dissertações acadêmicas, textos técnicos, documentos disponíveis em sites de organizações de saúde; Pesquisa de
campo, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, para Trabalho de Conclusão de Curso de
Especialização em Gestão Pública de Saúde, realizada através de entrevista semi-estruturada com gestores de hospitais.
As variáveis de análise utilizadas para a realização neste estudo foram: Razões que levaram a buscar modelos de qualidade; Dificuldades; Desafios; Convivência entre
dois sistemas de certificação diferentes
Foi escolhida uma amostra de conveniência com a seleção de três casos para o estudo, tendo como critério de inclusão a coexistência de dois tipos de modelos de
qualidade diferentes em um mesmo hospital.
RESULTADOS
Serão apresentados os dados principais obtidos por meio das entrevistas com os gestores (dois médicos e um administrador) dos três hospitais visitados, todos atuando na
instituição há cerca de dez anos.
PERFIS RESUMIDOS (hospitais referidos no Quadro 1 a 3):
QUADRO 1: Tipos de certificados adotados nos 3 hospitais visitados – São Paulo
Hospital

A
B
C

TIPOS DE CERTIFICADOS ADOTADOS
CQH
ISO
ONA
PNASS
x
x
x

III
II
II

x

JCI

CCHSA
(canadense)

x

PNQ/PNGS
x
x

Fonte: Entrevista com gestores dos três hospitais visitados – Janeiro/2010
A = Hospital Público, Geral, gerenciado por OSS, Região Metropolitana São Paulo.
B = Hospital Público, Geral, gerenciado por OSS, Região Metropolitana São Paulo.
C = Hospital Público, Geral, gerenciado por OSS, Capital – SP
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HISTÓRICO
Os três serviços começaram a desenvolver programas ligados à Qualidade entre 2000 e 2002, praticamente desde sua fundação. Naquela época não se tratava
propriamente das certificações enfocadas neste trabalho, mas outras ligadas ao aleitamento materno e humanização do parto e nascimento e assistência humanizada ao
recém nascido de baixo-peso.
As metodologias da Qualidade propriamente ditas tiveram sua implantação entre cinco a sete anos atrás, sendo os primeiros certificados obtidos entre 2003 e 2005. O
segundo modelo escolhido entra em cena um a dois anos após a primeira certificação, entre 2004 e 2006. Os três serviços evidenciam esse percurso graficamente através
de “linhas do tempo” que demonstram que almejam melhorias contínuas, obtendo novas conquistas a cada ano, com nível de exigência cada vez maior.
Quanto às etapas mais importantes na implantação dos modelos de qualidade, foram citadas tanto de uma forma abrangente como “qualidade tem que ser um princípio
da instituição”, ou com a valorização de cada etapa explicitada na frase “cada vez que conseguimos algum benefício para a instituição é um marco importante”, além da
exaltação do momento da obtenção das certificações propriamente ditas.
FATORES QUE MOTIVAM A ESCOLHA DO MODELO:
A demanda da Secretaria Estadual de Saúde aos hospitais da rede estadual tem sido a adoção do modelo ONA, sugerindo uma padronização ou direcionamento
principalmente para os hospitais sob gestão compartilhada com OSSs, tipo de gestão, que exige indicadores de qualidade e metas, como nos modelos de qualidade.
A existência de um roteiro como o do CQH foi citado como um fator de atração. A possibilidade de figurar como um dos participantes nos gráficos de indicadores,
facilitando o benchmarking, é altamente valorizado pelos gestores dos três serviços.
A valorização do modelo ONA como “produto nacional” também apareceu como motivação: “um hospital público deve optar por um modelo brasileiro”.
A procura por um modelo embasado em “mais profissionalismo e menos voluntariado”, e que “que evolua mais e abra mais portas”, com “visitas melhores, onde se
aprende mais”, justificaram também a adoção de um segundo modelo para se somar ao primeiro.
COEXISTÊNCIA DE DOIS MODELOS:
Em resposta a uma das indagações do presente trabalho, que buscava saber o que levou à decisão de ter um segundo modelo coexistindo com o primeiro, foram obtidas
as seguintes respostas:
--- “Quando se está há muitos anos num mesmo modelo, passa a não haver desafios. É para a equipe caminhar em busca da melhoria contínua";
--- " Um modelo acaba complementando o outro. Chega a um ponto que se a visita é do ONA ou do CQH independe, trabalha-se para sanar as não conformidades dos
dois”;
--- “Tudo está alinhado com a visão do hospital: ser reconhecido até 2010 como o melhor hospital público do Brasil. Um vai completando o outro. Por ser vitrine da SES
e da OSS, essas instâncias apóiam as ousadias da alta direção, que sempre traz novas idéias de melhorias. Avaliamos que certificações internacionais não acrescentariam
muito, mas PNGS sim, alinhado à visão, houve uma melhoria grande a partir da visão de processos”.
Outra questão relacionada, se a coexistência de mais de um modelo de qualidade levaria a áreas de conflito, os gestores entrevistados foram unânimes em afirmar que
os modelos são complementares e que não são contraditórios. Consideram que, embora todos tenham o mesmo enfoque, que é a busca da qualidade, as metodologias ou
os focos principais podem variar. Na opinião dos entrevistados: “o CQH enfatiza os indicadores e a informação, o ONA ajuda muito na estrutura e na operação, o PNGS
valoriza a estratégia, o JCI foca a segurança do paciente e área assistencial em especial”. Os três hospitais tiveram que fazer investimentos em estrutura, por exigências de
novas legislações que embasam os requisitos solicitados pelos modelos adotados. Mesmo que um modelo seja considerado pelo gestor como mais difícil, complexo ou
mais detalhista que o outro, a implantação de um primeiro facilita a adoção do modelo seguinte, pois as melhorias obtidas com um fazem parte também das exigências do
outro.
Estas visões conferem com Schiesari (2003) 8, que afirma que “estes modelos são vistos hoje como “convergentes”, o que indica uma direcionalidade com pontos
comuns. Instituições acreditadas, certificadas ou premiadas têm maior facilidade em atingir, mais rapidamente do que outras, os padrões propostos pelos demais modelos.”
FATORES DETERMINANTES
A liderança e o envolvimento da alta direção são considerados primordiais na escolha e no direcionamento dos modelos, mas nas palavras dos entrevistados “o
processo de sensibilização é contínuo, quem faz a qualidade de fato não é a alta direção, são os demais escalões” e “o grande fator de sucesso foram as lideranças
assumirem a responsabilidade” de atuarem conforme os preceitos dos programas.
Em dois hospitais evidenciou-se que a área de comunicação é bastante estratégica para a divulgação dos projetos institucionais, através de boletins, folders, site e em
um deles houve a contratação de uma empresa de endomarketing.
A participação nos encontros dos Núcleos de Apoio à Gestão Hospitalar - NAGEH, grupos temáticos paralelos promovidos pelo CQH, foi citada como fator de atração
para adoção do programa completo.
É fato que a implantação de modelos de qualidade organiza a instituição, incentiva a criação de novas estruturas. Entre as citadas, estão tanto algumas exigidas por lei,
como comissões hospitalares obrigatórias, e outras como a organização da própria área de qualidade e da comunicação, gerência de risco, canais de comunicação com os
clientes internos e externos, comitês de excelência, comitê editorial, grupo de protocolos, comitê de humanização e reuniões específicas para desenvolvimento e análise
de indicadores.
Percebe-se que várias ferramentas da qualidade passaram a ser incorporadas, numa profusão de siglas. Essas ferramentas são úteis para a organização, planejamento e
avaliação dos processos de trabalho em geral.
BENEFÍCIOS
Na visão dos gestores, são muitos os benefícios e melhorias propiciadas pela implantação dos modelos de qualidade, considerando clientes internos, clientes externos e
estrutura física e tecnológica, conforme Quadro 2.
QUADRO 2: Benefícios e melhorias que a acreditação/certificação propiciou, considerando clientes internos, clientes externos e estrutura física e tecnológica, na visão dos gestores dos
hospitais visitados – São Paulo – 2009
Hospital

BENEFÍCIOS E MELHORIAS PROPICIADAS PELA ACREDITAÇÃO/CERTIFICAÇÃO
Clientes Internos

Clientes externos

Estrutura física e tecnológica

A

Pesquisa de satisfação
Canal Direto com diretoria:
favorece
o
diálogo
horizontalizado,
sem
intermediários,
e
a
comunicação.

Avaliação de fornecedores
Conforto para os pacientes
Segurança para os pacientes.

Mudança de todas as
recepções
Mudança da planta adaptando
às legislações, ex: barra de
segurança nos banheiros;
Fluxos do Ambulatório e do PS

B

Organiza a casa
Organiza os processos,
Diminuição do desperdício

Aumenta a segurança
Controle de processos,
Organização do serviço

A
consequencia
desse
processo é focar na melhoria
da estrutura e tecnologia.
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C

Gera possibilidade de controles
mais seguros
Melhoria na
condição de
trabalho do profissional

Capacitação dos profissionais traz
benefícios paciente

Capacitação, desenvolvimento
de mão de obra qualificada.
Área de convivência para
colaboradores
Linha direta com a diretoria
através da intranet.

Elevar o nível de segurança e
qualidade da assistência prestada

Não é necessário ter nada de
ponta, mas o que se tem se
cuida mais, mais manutenção,
e mais cuidado das pessoas no
manuseio de equipamentos.
Wireless,
PACS,
Prontuário eletrônico,
Centro de custos por unidade
de gestão ou de negócio,
Gestão da infecção hospitalar:
pias em todos os quartos,
mudanças de fluxo.
Ampliações e reformas de
áreas físicas (PS, áreas de
internação, etc)

Fonte: Entrevista com gestores dos três hospitais visitados - Janeiro/2010

Os três gestores referem que os hospitais investem na melhoria do atendimento ao cliente através de estratégias semelhantes: Serviços de Atendimento ao Cliente - SAC,
corpo de voluntariado, treinamentos para colaboradores da recepção, enfermagem, pessoal administrativo e corpo clínico, call center para agendamentos de consultas,
pesquisas de satisfação para pautar ações de melhoria. Outro gestor refere que detecta necessidades de treinamento para aprimoramento dos colaboradores através da
avaliação de desempenho e a partir das não conformidades percebidas nas auditorias internas, fornecendo base para o setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos
formularem os treinamentos, sendo fundamental o alinhamento dessa outra área estratégica com as formulações da qualidade.
Quanto às estratégias utilizadas para melhoria dos processos assistenciais, administrativos e de apoio, citam que a participação de todos os setores envolvidos em
workshops e no planejamento estratégico garante a validação e a implementação das diretrizes institucionais. Trabalhar com a liderança, no sentido de desenvolvê-la, a
fim de que os líderes multipliquem os planos de ação com suas equipes também é comum.
Além dessas, a importância de adotar a Gestão por Processos, definindo o produto de cada um, quem é cliente e quem é fornecedor em cada atividade evidenciou-se
nos três casos, exemplificada por um dos gestores: “Fizemos a "trilha do paciente" para todos os processos, através de entrevistas, avaliação documental e observação. Isso
trouxe grandes mudanças”.
Os gestores foram unânimes ao responderem que todas as áreas da organização estão envolvidas no processo de implantação de estratégias visando à melhoria da
qualidade, estimando que todos ou quase todos os funcionários do hospital abarquem seus conceitos. Há ressalvas citadas em um caso quanto aos funcionários
terceirizados e nos dois outros quanto aos médicos, considerados “mais difíceis”. Nas palavras de um dos entrevistados: “os médicos são os mais difíceis de aderir, mas
quando percebem os benefícios, aderem e fazem bem feito. São os últimos a aderir, mas quando aderem são os entusiastas da qualidade”. “Atualmente áreas
administrativas fazem gestão com as mesmas ferramentas usadas pela área assistencial. Áreas mais frágeis foram sendo puxadas - escolha da ONA ajudou a trazer todas as
áreas para a excelência.”
Sobre os profissionais mais envolvidos, há ênfase da enfermagem, seguida dos demais profissionais da assistência, exceto os médicos em dois casos como já citado, e
dos administrativos.
DIFICULDADES
No Quadro 3 são listadas as principais dificuldades no processo de implantação:
QUADRO 3 - Principais dificuldades do processo de implantação dos modelos de qualidade nos hospitais pesquisados – São Paulo – 2010
Hospital
A
B
C

DIFICULDADES
Qualidade dá a falsa impressão que tem muito trabalho, que tem mais problemas a resolver, mais coisas
para fazer, mas na verdade na hora de fazer dá satisfação, compensa, tem que apagar menos incêndio, pois
está tudo mais organizado.
Adaptar-se aos detalhes da estrutura / Gastos / Dificuldade econômica = fator limitante / Mais trabalho para
as equipes / Terceirização da manutenção, com limitação do contrato / Dimensionamento das equipes, por
ser hospital público não pode crescer além do previsto no orçamento
Envolvimento do corpo clínico, difícil vir em cursos, comparecer aos treinamentos / Dificuldade na
manutenção das certificações / Tudo é custoso, precisa ter verba

Fonte: Entrevista com gestores dos três hospitais visitados – Janeiro/2010

IMPORTÂNCIA DOS MODELOS DE QUALIDADE E PERPECTIVAS
Na opinião dos gestores, a importância de um hospital desenvolver um sistema de qualidade, está expressa nas seguintes declarações de cada um deles:
--- “Quem de fato acredita que o cliente tem o direito ao melhor atendimento, pensa em desenvolver um sistema da Qualidade, também no SUS. Garantir atendimento
digno e de segurança. Qualidade é fundamental para o aprimoramento de processos e garantia para a segurança do paciente. “.
--- “Reconhecimento, mas trazem também obrigações, responsabilidade de não cometer equívocos: cobrança dos profissionais e da população para não haver
problemas na assistência, cobrança baseada na missão, visão e valores. Destaca o hospital, a vontade de trabalhar no serviço. "
--- “Melhorar o modelo de gestão através dessas certificações. Seria pouco provável que se chegasse aos mesmos resultados sem esses sistemas de qualidade, sem ser
excelente no meu negócio. Com esses sistemas, todos os esforços estão focados em custos, resolutividade e qualidade. Certificação vai além de pendurar o quadro na
parede, conduz de forma organizada”.
As opiniões dos gestores entrevistados quanto às perspectivas sobre certificação de Qualidade para hospitais públicos e privados no Brasil, e se consideram ser essa uma
exigência de mercado atualmente, expressam-se abaixo:
--- "Em outros países, há uma tendência forte de que programas de Qualidade seja uma exigência, em alguns se tornaram obrigatórios. A própria estrutura pública já se
define assim em alguns países como França, que tem uma estrutura central de auditoria. Mas no Brasil, o sistema de adesão voluntária é melhor. Ter certificações de
qualidade dá mais visibilidade, facilidades em negociar, abre portas, traz convites, espaços de troca de experiências, mas o mais importante é o impacto interno."
--- "Ainda não é uma exigência, mas está evoluindo para tal. Acaba sendo uma exigência, um modismo que traz resultados, todos tem que se envolver, pelo menos para
entender como funciona. Estamos vivendo um momento diferente, mesmo sendo funcionário público, as pessoas, os serviços, estão se movimentando, quem não se
preocupa com a gestão da qualidade não consegue sobreviver. Antes, serviço de qualidade era o privado, hoje em dia nem tanto. Deixamos de ter a impessoalidade, com
o SUS voltado também para o lado humano, do acolhimento. Há cobrança da população e dos gestores por um serviço de qualidade, que por outro lado gera um
problema, pois traz custos."
--- “As instituições vão ter que buscar qualidade e segurança, segundo o principio que escolherem, não importa qual. Vamos ter que alinhar tudo isso com custos,
oferecer mais e gastar menos, mas como? Como chegar a um equilíbrio, já que tudo tem um custo? Parece contraditório, mas não é, já que por outro lado, o
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gerenciamento de risco reduz custo, evita danos. Certificações são um diferencial, é uma exigência de mercado mais no setor privado, e as OSS concorrem hoje com
hospitais privados. Os hospitais públicos também vêm sendo estimulados, pois o mercado acaba exigindo.”
CONCLUSÕES
Porque há clientes insatisfeitos....
Porque é necessário prestar serviços melhores e mais baratos...
Porque a concorrência é cada vez maior...
Porque existe uma incessante mudança de necessidades por novos serviços...
Qual desses porquês move o mercado de certificações de qualidade? Algum deles seria mais importante ou mais determinante que outro?
Na visão dos gestores entrevistados nos três hospitais visitados, um pouco de cada um desses porquês está associado à motivação de se embrenhar no trabalho árduo
que é obter e manter as certificações de qualidade. Em última análise, o direito do paciente a uma assistência à saúde com qualidade, justifica qualquer esforço para obtêla.
Como conclusões temos:
As certificações em geral, utilizadas como ferramenta de gestão da qualidade podem ser utilizadas como metodologia e forma de proteção pública dos cidadãos, no
sentido de colaborar para melhores cuidados de saúde.
A manutenção das práticas de excelência exige constante renovação. Os serviços que tem buscado práticas para atender os requisitos do mercado e satisfação do
cliente e produzir resultados excelentes, mantidos ao longo do tempo, devem ser considerados visionários na busca da sustentabilidade e perenidade.
Os modelos de qualidade são complementares, nenhum deles responde a todos as complexas questões de uma organização hospitalar. Optar por um ou outro modelo
ou mesmo mesclá-los dá o tom a cada instituição, que deve moldar esses modelos à realidade local, e não o contrário. Mais do que isso é a fundamental para o sucesso da
aplicação desses modelos a disposição para seguir o caminho da qualidade e todas as mudanças que isso implica e isso só é possível com o real envolvimento das
pessoas, precedido pelo real envolvimento da alta direção.
As instituições que têm suas práticas de gestão validadas por uma metodologia de acreditação obtêm um reconhecimento maior, mais visibilidade.
A perspectiva que o futuro será das organizações com algum tipo de certificação proporcionando serviços que realmente atendam as necessidades da população, com
segurança, inclusive superando as expectativas dos pacientes, essência da excelência, confere mais valor a todo o esforço de se alcançar essas titulações.
Percebe-se que treinamentos que são exaustivamente oferecidos costumam focar aspectos mais racionais, sem dar voz ao sentir e ao pensar para gerar o agir, para que
os colaboradores sintam-se de fato como parte comprometida com o processo.
“Qualidade não é um processo passivo de cima para baixo, mas sim uma dinâmica, ininterrupta e exaustiva atividade de permanente identificação de falhas nas rotinas
e procedimentos, os quais precisam ser periodicamente revisados, atualizados e difundidos, com grande participação, desde a mais alta direção do hospital, até seus
colaboradores mais básicos “ 9.
Não existe diferenciação metodológica na implantação da acreditação para o setor público e privado. Mas, se os hospitais privados podem em certos casos até utilizar a
acreditação como forma de atrair mais clientela ou de obter remuneração diferenciada baseada nos benefícios do padrão de excelência, entre outras vantagens, os
públicos por vezes seguem outra lógica. Nos públicos, o hospital também ganha visibilidade, mas tem como ganho secundário a sedimentação do papel do Estado, ou
mesmo do SUS. O sucesso de um hospital público mostra à população a sedimentação de um modelo de gestão o que pode levar também ao uso político dessas
conquistas, como vitrine do governo.
A capacitação do gestor na compreensão dos processos gerenciais, no aprimoramento das práticas e procedimentos, na melhoria das informações e comunicação
interna e todas as partes interessadas, na compreensão do SUS quando se tratar principalmente, mas não apenas de hospital público é fundamental para ampliar a visão
deste quanto ao alcance de tais iniciativas.
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P_133_2011 - Comparação de Dosagens de Nível Sérico de Vancomicina Referência e Similar
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Resumo: A vancomicina é um antibiótico glicopeptídeo utilizado no tratamento de infecções graves causadas por germes gram positivos. Seu uso está associado com
efeitos adversos como nefrotoxicidade e ototoxicidade além dos relacionados com a infusão.Estudos demonstram que o uso de vancomicina deve ser seguido de extensa
monitorização, incluindo, além dos níveis séricos, ajustes de doses em relação à função renal e parâmetros farmacocinéticos. Na prática clínica, podemos observar que
existe uma grande variabilidade nas formas com que a vancomicina é prescrita e monitorizada. O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis séricos de pacientes que
usaram vancomicina produzidas por laboratório de referência e dos pacientes que usaram vancomicina produzida por outros laboratórios farmacêuticos, no período de
um mês.
Palavras-chave: vancomicina; nível sérico; monitorização
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Introdução
A vancomicina é um antibiótico glicopeptídeo amplamente utilizado no tratamento de Staphylococcus aureus produtores de penicilinase e em infecções sérias
envolvendo Staphylococcus aureus meticilino resistentes (MRSA).1,2
O uso de vancomicina está associado com um número significativo de eventos adversos relacionados com a infusão, nefrotoxicidade e possível ototoxicidade. 2
Por estes motivos, e devido à grande variabilidade interindividual nos parâmetros farmacocinéticos, a vancomicina tem sido um dos antimicrobianos mais estudados e
monitorados ao longo dos anos.1
Estudos demonstram que o uso de vancomicina deve ser seguido de extensa monitorização, incluindo ajustes de doses em relação à função renal e aos parâmetros
farmacocinéticos dos pacientes envolvidos. A monitorização pelo nível sérico tem sido alvo de muitos debates e avaliações.2 Incluindo também as diferentes marcas de
vancomicina produzidas por diferentes laboratórios farmacêuticos.
Os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos propostos para a monitorização são o tempo em que as concentrações de vancomicina permanecem acima da
concentração inibitória mínima (MIC), a área sob a curva da concentração verso o tempo e o nível máximo da concentração da droga (Cmáx) e o MIC.2
Na prática clínica, podemos observar que existe uma grande variabilidade nas formas com que a vancomicina é prescrita e monitorizada.
Dados recentes demonstram que para alcançar uma ótima penetração tecidual, devemos manter as concentrações plasmáticas de vancomicina entre 5 a 20 mcg/mL.1
A literatura convencional refere, a nível de monitoramento, como valor de referência níveis séricos de vancomicina, no vale, entre 5 e 10mcg/mL e 20 a 40mcg/mL no
pico.3,4
Os esquemas convencionais de doses de vancomicina em pediatria recomendam 40mg/Kg/dia em doses divididas. Porém, estudos demonstram que são necessárias
doses maiores para alcançar níveis terapêuticos efetivos neste grupo.4,5,6 Atualmente as doses iniciais sugeridas ficam em torno de 60mg/Kg/dia.5,.6 Assim como as doses
para pacientes oncológicos pediátricos.4
Para adulto, as sociedades de infectologia recomendam doses de medicação baseado no peso (ao redor de 15mg/Kg/dia) porém, na prática tem se adotado usar dose
“padrão” de 1g de 12 em 12 horas para a maioria dos pacientes. Com prejuízo dos pacientes obesos e levando a concentrações subterapêuticas da droga e potencial
piora do desfecho clínico dos pacientes.2 E em pacientes críticos com infecções complicadas como bacteremia, endocardite, osteomielite, meningite e pneumonia
hospitalar causadas por Staphylococcus aureus, recomendam-se manter os níveis séricos entre 15 e 20mg/mL para melhor penetração e melhorar os desfechos clínicos dos
pacientes.2
A área sob a curva de concentração verso o tempo (AUC) dividida pela concentração inibitória mínima (MIC) ou AUC/MIC é o que melhor parâmetro farmacocinético
para prever os resultados de tratamentos com vancomicina em adultos para infecções invasivas por MRSA, e valores de AUC/MIC de 400 para a vancomicina estão
associados com resultados ótimos no tratamento de adultos.6 Outras pesquisas concluem que doses de vancomicina de 500mg a cada 6 horas ou 1g a cada 12h produz
valores de AUC/MIC de 100-250 e sugerem que valores ao redor de 500 podem aumentar a efetividade terapêutica de vancomicina.2
Para a monitorização pelo nível sérico, a vancomicina deve ser sempre dosada antes da próxima dose (vale) e não após a dose (pico), pois a concentração no período
de vale é o método mais prático e acurado para monitorar a eficácia. A primeira dose a ser analisada deve ser após a estabilização das concentrações séricas, ou seja, após
a quarta dose da medicação.
Justificativa
Nos últimos meses, temos vivenciado um aumento no número de queixas dos prescritores de vancomicina em relação à dificuldade de alcançar os níveis séricos
adequados, principalmente em crianças de UTI, utilizando doses usuais. Sendo, o argumento principal destas queixas, o uso de vancomicina não produzidas pelo
laboratório de referência (vancomicina similar).
Objetivo
O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis séricos de pacientes que usaram vancomicina produzidas por laboratório de referência (vancomicina referência) e os níveis
séricos dos pacientes que usaram vancomicina produzida por outros laboratórios farmacêuticos (vancomicina similar), no período de um mês.
Método
Foi considerada na análise, a dose utilizada, o tempo de coleta da amostra de sangue para doseamento e horário da última dose de vancomicina utilizada por paciente.
Os valores de referência dos níveis séricos considerados na análise foram de 5 a 10 mcg/mL para o vale. Também foi verificado o número de doses já utilizadas pelo
paciente antes da primeira coleta do nível sérico para avaliar se os níveis de vancomicina já se encontravam em nível estável no sangue, que em média ocorrem após a
quarta dose.
Resultados
Pacientes que receberam vancomicina similar:
- Pacientes adultos das unidades não críticas (n = 55) - Os níveis séricos encontrados estavam dentro dos valores de referência para o vale (tabela1). Com exceção de 01
paciente da neurocirurgia em que os níveis séricos estavam alterados (acima ou abaixo dos valores de referência)(tabela1). As doses utilizadas na maioria eram as usuais
(1g 12/12).
Pacientes que utilizaram vancomicina referência:
- Pacientes das unidades de tratamento intensivo adulto (n=13) – Os níveis séricos encontrados estavam na maioria acima dos valores de referência (entre 8,8 e
49,1mcg/mL) (tabela 1); porém, as doses usadas da maioria dos pacientes eram doses altas ou a dose máxima diária de vancomicina (1,5g 12/12). Estes valores de nível
sérico de vancomicina são almejados para pacientes críticos.2
-Pacientes das unidades pediátricas - Pediatria (n= 7), Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico (n=3) e Oncologia Pediátrica (n= 5) - Os valores dos níveis séricos
encontrados estavam dentro da faixa de referência quando eram utilizadas doses de 50 a 60mg/Kg/dia. Doses mais baixas de vancomicina (40mg/Kg/dia) normalmente
resultaram em níveis séricos abaixo dos valores de referência. Doses de Vancomicina acima de 70mg/Kg/dia, geralmente elevaram rapidamente e alteraram os níveis
séricos acima dos valores de referência (tabela1).
Comentários
Nos pacientes pediátricos, os níveis séricos de vancomicina tanto dos pacientes que utilizaram vancomicina similar quanto de referência, demonstrou estar de acordo
com os valores de referência considerados normais para o vale (5 a 10mcg/mL), quando utilizadas doses sugeridas atualmente na literatura (50 a 60mg/Kg/dia).
Os níveis séricos de vancomicinas nos pacientes adultos, também não apresentaram diferenças entre os grupos similares e referência.
O número de análises de nível sérico variou entre os pacientes, pois eram solicitados quando os médicos julgavam necessários ou após um resultado alterado.
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Tabela 1. Resumo das amostras analisadas de vancomicina
Tipos de
Vancomicina
Similar
Similar
Referência
Referência
Referência
Referência

Unidades
/tipo de
Paciente
Geral
NeuroCirurgia
CTI Adulto
UTIPed
Pediatria
Onco Ped

Nº de pacientes

Nº de
análises
89
4

Intervalo dos
Níveis séricos
mcg/mL
4,9 a 138,5
1,4 a 167,1

55
1

1,0g 12/12
1,0 a 1,5g -12/12

13
3
7
6

24
18
11
11

8,8 a 49,1
5,5 a 85,7
2,7 a 19,7
3,3 a 22,9

1,5g - 6/6
40 a 75mg/Kg/dia
40 a 60mg/Kg/dia
40 a 60mg/Kg/dia

Doses usuais
prescritas

Conclusão
Com base nos resultados encontrados, não houve diferença nos níveis séricos dos pacientes que utilizaram vancomicina similar e os que receberam vancomicina
referência.
Doses abaixo das sugeridas na literatura, produzem geralmente níveis inadequados de vancomicina, mesmo utilizando vancomicina referência.
Além dos valores dos níveis séricos da vancomicina, o ajuste da dose pela função renal e pelos parâmetros farmacocinéticos é necessário para um monitoramento
adequado do uso.
Como ações de melhoria, estes dados foram apresentados aos médicos das unidades fechadas, especialmente das Unidades Pediátricas, para que se reavalie a dose
padrão utilizada em pediatria no HCPA.
Benefícios esperados: como o menor tempo até se atingir os níveis séricos eficazes é fator associado à redução de mortalidade (referências: pneumonia e meningite)
espera-se uma redução na morbimortalidade, tempo de internação e custos assistenciais com a implementação destas medidas.
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P_135_2011 - Rede Hospitalar Colhe Indicadores Gerenciais e Pratica Benchmarking em suas
Quarenta Unidades
Claude Machline, Antonio Celso Pasquini

Resumo: Este artigo mostra que hospitais têm condições de usar – e efetivamente usam – ferramentas modernas de gestão: coleta de indicadores gerenciais e benchmarking. Mais que outros
setores, hospitais podem se valer de parâmetros e referenciais de excelência, comparar-se em similares e adotar as melhores práticas. Este trabalho apresenta o caso de uma rede de 40 hospitais
privados nacionais que coletam mensalmente 352 dados e indicadores, submetidos a comparações, debates gerenciais e procura de melhorias. Os hospitais nacionais poderiam adotar este
salutar hábito de colher indicadores, analisá-los a fundo e procurar alçar-se à altura dos campeões.
Palavras-chave: indicadores hospitalares, gestão hospitalar, parâmetros, benchmarking

INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
Os objetivos do presente artigo são: relatar o caso de um grupo hospitalar nacional que administra 40 hospitais em oito diferentes estados, valendo-se de 352 dados e
indicadores gerenciais e da prática sistemática de benchmarking, isto é, da procura de referenciais de excelência; mostrar que, ao contrário de opinião corrente, o setor
hospitalar – como, aliás numerosos outros serviços, desde hotéis, transportadoras, redes de lojas até faculdades, têm todas as condições de usar indicadores e comparar seu
desempenho com o de empresas similares, a fim de adotar as melhores práticas; e, finalmente, recomendar a adoção dessas técnicas pelos sete mil hospitais nacionais.
JUSTIFICATIVA. ANTECEDENTES. INDICADORES GERENCIAIS
A importância do presente trabalho deve-se à relevância do tema de indicadores. Um indicador gerencial, na empresa, é uma informação significativa para a condução
do negócio e a tomada de decisão, nos níveis estratégico, administrativo ou operacional. Um sinônimo é métrica.
Contrasta-se indicador com dado na base da relevância da informação. Dados são muito relevantes também, mas um dado isolado, fora do contexto, não será útil.
Exemplificando, se, num hospital de 200 leitos e tempo médio de permanência de 5 dias, o número de internações em determinado mês cair para 600, esse dado em si
não tem significância. Mas se o diretor clínico se lembrar que, em geral, o número mensal de internações é 960, o dado 600 passa a ter um significado crucial, porque
equivale a um indicador, No entanto, usando o indicador apropriado, a taxa de ocupação, a mensagem é clara: a taxa de ocupação caiu de 80% para 50%, o que requer
imediatas providências.
Na área hospitalar, indicadores são de há muitas décadas consagrados. Por exemplo, a taxa de ocupação é um indicador tradicional da maior relevância. É a relação
entre dois dados, caso de muitos indicadores gerenciais. É expresso em percentagem (GONÇALVES, 1989, 2006).
Número de leitos ocupados no dia
Taxa de ocupação no dia =
Número de leitos disponíveis no dia
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Muitos indicadores gerenciais são médias de dados. Assim, por exemplo, o tempo médio de permanência no hospital de pacientes internados é a média aritmética
simples do tempo de permanência de pacientes internados (BRASIL, 1983).
Um indicador acompanhado de perto pelos gestores hospitalares é o número de funcionários por leito. Por conta dos diversos regimes de trabalho em vigor (20 horas,
30 horas, 36 horas, 40 horas semanais) e dos numerosos serviços hospitalares que não implicam simples internação, tais como consultas ambulatoriais, pronto
atendimento, pronto socorro, hospital-dia, home care, hemodiálise, exame de laboratório, implante, transplante, é necessário substituir esse indicador pelo muito mais
revelador número de funcionários equivalentes (a 40 horas semanais) por leito ocupado ajustado, isto é, levando-se em conta todos os serviços mencionados acima.
(MACHLINE e PICCHIAI, 2009).
Outros indicadores significativos são: faturamento por funcionário, lucro por funcionário, ativos fixos por funcionário, número de cirurgias realizadas por dia útil por
sala cirúrgica, percentagem de tempo em que o sistema está funcionando (uptime) e não está no ar (downtime).
A American Hospital Association – AHA chegou a publicar, nos seus relatórios cobrindo o desempenho de 3 mil hospitais norte-americanos, cerca de 750 indicadores
(AHA, Hospital Administrative Services, HAS, Chicago, Ill, 1979; Hospital Statistics, Chicago, Ill, 2005).
Os indicadores gerenciais podem ser classificados, na área hospitalar, da seguinte forma, como um todo e para clínica ou setor:
-

-

-

.
.
.
-

-

-

.

Indicadores gerais:
. Taxa de ocupação
. Tempo médio de permanência
Indicadores de qualidade (SCHIESARI, 2006):
. Percentagem de reclamações
. Taxa de mortalidade institucional
. Taxa de infecção hospitalar institucional
. Taxa de cirurgias canceladas
. Taxa de cesáreas
Indicadores de produtividade:
. Número de funcionários equivalentes por leito ocupado ajustado
. Número de consultas por médico por hora
. Número de unidades produzidas por dia ou hora por funcionário
Indicadores de Suprimento e Estoques
Cobertura de estoque para cada item (número de dias de consumo mantidos em estoque)
. Aderência entre estoque físico no inventário e estoque constando no sistema
Percentagem de faltas no estoque
Percentagem de entregas atrasadas, por fornecedor
Indicadores de recursos humanos: (PICCHIAI, 2009)
. Rotatividade dos funcionários
. Índice de absenteísmo
. Índices de acidentes no trabalho
. Índices de doenças profissionais
Índices contábeis-financeiros:
. Índices de liquidez
. Taxa de endividamento
. Lucro sobre patrimônio líquido (rentabilidade)
. Lucro sobre faturamento (lucratividade)
. Faturamento por funcionário
. Lucro por funcionário
Custos
. Preço de insumo por unidade
. Custo de diária
. Custo de refeição
Custo de procedimento

Hospitais e outros serviços possuem melhores condições para colher indicadores gerenciais do que indústrias. Existem milhares de hospitais no Brasil. Embora haja
diferenças entre eles, eles apresentam muitas características semelhantes, o que permite compará-los, respeitadas as diferenças, de porte, localização, idade,
especialização, complexidade, jurisdição, patrocínio. Indústrias, mesmo as do mesmo segmento, diferem muito mais entre si do que hospitais. A competição entre fábricas
é mais intensa do que a existente entre hospitais, o que dificulta a criação de grupos de benchmarking no setor industrial. Nos hospitais é prática normativa levantar
mensalmente dados e calcular indicadores relativos ao atendimento e à qualidade dos serviços prestados. Em todo hospital existe um setor que efetua esses cálculos, o
SAME – Serviço de Arquivo Médico e de Estatística (BRASIL, 1983; CARVALHO, 1977; MEZZOMO, 1972,).
Uma estatística hospitalar é um dado ou um indicador, resultando de contagem, compilação ou cálculo, relativos a atividades do estabelecimento. Assim, o número de
pacientes internados (censo diário) é um dado.
A taxa de ocupação é indicador. Ambos são estatísticas hospitalares.
Um parâmetro é o valor que se deseja alcançar para um indicador, por exemplo, 80% para a taxa de ocupação dos leitos disponíveis, ou para a taxa de utilização de
um equipamento. Considera-se impossível alcançar mais de 80%, por causa de procedimentos de limpeza, manutenção, imperfeições e imprevistos. Os parâmetros são
estabelecidos de acordo com a prática acumulada, resultados históricos, consenso, lógica, levantamentos, médias de similares, considerações teóricas, normas de
associações técnicas, ou normas legais.
O benchmark, ou seja, o referencial de excelência, é, em geral, tomado como o indicador obtido pelo campeão do setor, pela empresa mais representativa, ou pelo
principal concorrente. Um grupo de benchmarking é um conjunto de empresas do mesmo ramo que troca regularmente informações dos seus indicadores para elevar seus
desempenhos. Benchmarking interno refere-se ao benchmarking praticado entre empresas do mesmo grupo empresarial. Benchmarking competitivo é aquele praticado
entre empresas competidoras. (CAMP, 1993; SPENDOLIM, 1993).
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Termo criado por R.S. Kaplan e D.P. Norton (1993; 2000) o balanced scorecard é o conjunto de indicadores essenciais que a cúpula da empresa deve acompanhar
regularmente para prevenir qualquer deterioração do desempenho e observar sinais de melhoria. Tem sido comparado ao painel de controle de um veículo (tableau de
bord, diz-se na França, ou cockpit, nos EUA). A atividade também tem sido chamada de Business Intelligence.
Quantos e quais seriam os indicadores compondo o balanced scorecard da diretoria de um hospital? Não se pode exigir de um gestor a habilidade de um piloto de
aeronave comercial ou de combate que, em vôo rotineiro, teriam que controlar simultaneamente mais de uma centena de informações. No conjunto de várias centenas de
indicadores mensais que o sistema deve ser capaz de produzir num hospital, não mais de trinta devem receber destaque e merecer toda a análise por parte dos diretores
e/ou dos conselheiros. O destaque poderia ser fornecido por meio de gráficos, mostrando a evolução temporal de indicador durante alguns anos. Tratando-se de um painel
“balanceado”, sugere-se que seja composto por cinco indicadores gerenciais de qualidade; cinco de logística e de produção; cinco de produtividade; cinco de recursos
humanos; cinco de custos; e cinco de índices contábeis-financeiros.
Posto que o maior interesse pelo cálculo de indicadores, nas empresas, provém da área de controladoria, é natural que a ênfase dos 750 indicadores calculados pela
AHA (1979) fosse de natureza contábil-financeira, com destaque nos custos.
Por sua vez, os dados e indicadores sugeridos pelo Ministério da Saúde são de natureza operacional e de atendimento, com enfoque em qualidade (BRASIL, 1983);
ESCRIVÃO JR., 2004).
Outras entidades nacionais que colhem e publicam indicadores de hospitais associados são as seguintes:
- o PROAHSA, Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde, resultante de um acordo entre a EAESP-FGV e o HCFMUSP
publica boletins trimestrais contendo algumas dezenas de informações e indicadores relativos a números de hospitais e de leitos, seus perfis, número de funcionários, taxa
de ocupação, algumas taxas de mordidade e custos (PROAHSA 2010).
- o CQH, Controle de Qualidade do Atendimento Médico-Hospitalar no Estado de São Paulo. Divulga periodicamente indicadores relativos a mais de uma centena de
hospitais, sobretudo paulistas (CQH, 1996; BURMESTER, 1993).
- a ANAHP, Associação Nacional de Hospitais Privados, que congrega cerca d 50 hospitais de primeira linha e publica, desde 2005, algumas dezenas de indicadores
relevantes (ANAHP, 2010).
METODOLOGIA DA PESQUISA
O artigo relata o fato de existir uma rede de hospitais nacionais cujos diretores se reunem regularmente em volta dos seus indicadores gerenciais. O artigo descreve o
sistema empregado no grupo para gerir por meio de indicadores.
A fim de proporcionar a essa atividade medular o merecido destaque, o artigo, além de testemunhar os fatos, esclarece as definições e os significados dos termos como:
dado, indicador, estatística hospitalar, parâmetro e referencial de excelência (benchmark), ainda objetos de desconhecimento e dúvidas.
Os resultados da pesquisa, reportados a seguir, são constituídos pela própria exposição dos procedimentos usados por esta rede hospitalar para monitorar seu
desempenho por meio de indicadores.
RESULTADOS
Fundada em 1960, a rede objeto do presente estudo opera 40 hospitais em oito estados do País, nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Cada região tem um diretor
encarregado das unidades locais, que possuem três a quatro diretores cada. Um diretor nacional é responsável pelo conjunto dos estabelecimentos.
Alguns desses hospitais, de alta complexidade, atendem a convênios particulares, possuem nível 3 de acreditação hospitalar (nível de excelência) da ONA –
Organização Nacional de Acreditação e pertencem à ANAHP. A maioria dos 40 hospitais são Santas Casas de Beneficência ou similares. Atendem a pacientes do SUS –
Sistema Único de Saúde. Os preços pagos por esse convênio público aos hospitais pelos serviços prestados não lhes permitem equilibrar seus orçamentos. Recebem apoio
financeiro dos hospitais superavitários da rede. A instituição ainda administra em São Paulo três hospitais estaduais, a pedido do Governo, que reconhece sua competência
na gestão hospitalar.
Cada hospital preenche mensalmente extenso relatório gerencial contendo 352 dados e indicadores, incluindo-se nessa contagem subtotais e totais. A Figura 1 reproduz
uma das 11 páginas do relatório.
Quase todo os hospitais do grupo dispõem de um sistema integrado de informações, um ERP – Enterprise Resource Planning – construído especificamente para
hospitais, sistema esse dotado de um módulo que proporciona o cálculo dos indicadores gerenciais solicitados (PASQUINI, 1997).
Encerrado o mês, cada hospital fornece ao diretor regional sem relatório mensal, o qual é reproduzido num formato colunar, que permite o cotejo com o relatório dos
congêneres. Os diretores dos hospitais da região reúnem-se até o dia 10 para examinar e comentar os resultados regionais. Os resultados da região são consolidados num
relatório gerencial, que é levado à reunião nacional, à qual comparecem os quatro diretores regionais e o diretor geral. O processo de análise e comparação entre
unidades é repetido.
O processo de benchmarking interno serve apenas, evidentemente, para comparar um hospital com o melhor do grupo, não com o melhor do país. É de se ressaltar
também que a escolha judiciosa dos indicadores é indispensável para se poder efetuar diagnóstico correto dos problemas e formular recomendações para solucioná-los.
O Relatório de atividades mensal preenchido por cada unidade hospitalar da rede é composto de:
- 84 dados operacionais, tipo “número de leitos”
- 70 indicadores operacionais de atendimento, tipo “giro do leito”
- 167dados econômicos e financeiros, tipo “contas a receber”
- 31indicadores contábeis-financeiros, tipo “índice de liquidez corrente”
- 352informações totais
Numa pesquisa informal conduzida junto a funcionários graduados da rede, prevalecia a opinião que o relatório deveria conter maior número de indicadores, em
substituição a dados. Assim, por exemplo, em vez de “quilos mensais de roupa lavada” o indicador “quilos de roupa lavada por paciente-dia ajustado” seria mais
revelador.
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Figura 1 - Página 8 do Relatório Gerencial de Atividades
DEPARTAMENTO:

MÊS:

8.2. RECURSOS HUMANOS
8.2.1.
Porcentagem de Pessoal na Administração
8.2.2.
Porcentagem de Pessoal na Enfermagem
8.2.3.
Porcentagem de Pessoal no S.A.D.T.
8.2.4.
Porcentagem de Pessoal no Apoio
8.2.5.
Coeficiente de Funcionários p/Leito Ocupado
8.2.6.
Índice de Rotatividade do Pessoal
8.2.7.
Total de Pessoal – Serviços Terceirizados
8.2.8.
Outros não Empregados (Especificar)

PREVISTOS REALIZADOS
20%
55%
05%
20%
2,0
-

8.3. ECONÔMICOS
8.3.1.
Margem Líquida de Resultado Total
8.3.2.
Margem Líquida de Resul. Op. – Antes da Deprec.
8.3.3.
Margem Líquida de Resultado Op – Depois da Deprec.
8.3.4.
Porc. de Encargos RH/Receita Operacional
8.3.5.
Média Salário Base
8.3.6.
Média Salário Bruto
8.3.7.
Média de Salários com Encargos Sociais 8.3.8.
Evolução Percentual das Receitas Operacionais
8.3.9.
Evolução Percentual das Despesas Operacionais
8.3.10.
Margem de Comerc. de Mat/Med Reemb
8.3.11.
Total Geral de Compras
8.3.12.
Total de Compras – Central de Compras
8.3.13.
Estoque em Dias de Consumo – Mat/Med
8.3.14.
Índice de Débito a Fornecedores/Estoques
8.3.15.
Percentual do Total de Compras/Rec. Operacional
8.3.16.
Período Médio de Recebimentos
8.3.17.
Período Médio de Pagamentos
8.3.18.
Índice de Liquidez Imediata
8.3.19.
Índice de Liquidez Seca
8.3.20.
Índice de Liquidez Corrente
8.3.21.
Índice de Liquidez Geral

10% RT + Infl
8% RO + Infl.
7% RO + Infl.
35%
> Infl
< Infl
60%
30
1,0
30
45 dias
30 dias
0,5
1,0
1,2
1,5

9. INFORMAÇÕES DE CUSTOS
9.1.
Custo da Diária - Enfermaria
9.2.
Custo do Paciente/Dia - Enfermaria
9.3
Custo do Almoço
9.4.
Custo do Kg de Roupa Lavada
10. ADMINISTRATIVOS
10.1.
Número de Refeições Servidas
10.2.
Kg de Roupas Lavadas
10.3.
Kg Prod. Utilizados Proces. Lavagem de Roupa
10.4.
Gramas por Quilo de Roupa Lavada
7
10.5.
Metros Cúbicos de Oxigênio Utilizados
10.6.
Preço do M3 de Oxigênio Gasoso
10.7.
Preço do M3 de Oxigênio Líquido
10.8.
Preço do M3 de Filme Radiológico Consumido
10.9.
Preço do M3 de Água
10.10.
Quantidade de Água Consumida em M3
10.11.
Preço do KW/H de Energia Elétrica
10.12.
Quantidade de KW/H consumida

5. CONCLUSÃO
Relatou-se neste artigo o caso de um grupo privado de 40 hospitais, que se dedica assiduamente, há décadas, à análise dos seus indicadores de desempenho e
desenvolvem um eficiente modelo de benchmarking interno, regional e nacional, isto é, de comparação entre suas unidades, à procura de um referencial de excelência
inter pares. O objetivo deste processo sistemático é acompanhar, por meio de indicadores quantitativos, o desempenho dos hospitais em todas as frentes; e estimular os
hospitais a progredir, mostrando-lhes o caminho da melhoria, que alguns deles já trilharam.
Todos os hospitais nacionais deveriam comprometer-se a utilizar essa introspeção por meio de indicadores e criar grupos de benchmarking, isto é, de terapia por grupos,
à procura da excelência. Os hospitais públicos têm essa dívida para com a público brasileiro, que lhes paga as contas. Os hospitais particulares, com essa prática,
beneficiariam em muito seu público de pacientes particulares e conveniados.
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P_137_2011 - Sistema de suporte a decisão baseado na lógica difusa para estabelecimento do nível
de prioridade do agendamento de exame de endoscopia digestiva alta em caráter ambulatorial
Wellington Cardia, Ronald Maia Filho, Jorge Luiz Mendes Ramos, Janaína Bulhões Miranda, José Ernesto De Araújo Filho, Afonso Cesar Cabral Guedes Machado, José
Ernesto De Araújo Filho

Palavras-chaves: endoscopia, fuzzy, agendamento, prioridade

1 – Introdução
Desde o início do século XX, quando começou a ser utilizada, a endoscopia vem sendo o exame complementar mais empregado para auxiliar o diagnóstico médico de
doenças do trato gastrointestinal [1; 2]. Sua relevância não se restringe à prevenção, mas também ao tratamento de doenças por meio de cirurgias cada vez menos
invasivas [3].
Atualmente, existe um grande número de protocolos e recomendações a respeito das indicações para o exame endoscópico [1], como, por exemplo, as diretrizes da
Sociedade Americana para a Endoscopia Gastrointestinal e da Sociedade Britânica de Gastroenterologia. No Brasil, não há um conjunto de recomendações sugeridas pelo
Ministério da Saúde, mas protocolos locais, como o da prefeitura de Campinas- SP, com diferentes níveis de prioridade de agendamento de endoscopias digestivas altas,
conforme mostra a figura 1 [4].
PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE ENDOSCOPIA
Nome: ________________________________________________________
Idade: _______ FF: ___________ Equipe de referência: _____________
Médico solicitante: ______________________________________________
Unidade solicitante: _____________________________________________
Indicação (hipótese diagnóstica): __________________________________
CID 10: _______________
*Assinale somente as respostas afirmativas
VERMELHO: _ Sinais de alerta _ Estado geral do paciente (síndrome consumptiva) _ Acompanhamento evolutivo de diagnósticos anteriores e
seguimento de patologias com potencial de transformação maligna _ Procedimentos terapêuticos específicos _ Pré-operatório de transplantes
AMARELO: _ Sintomas persistentes após tratamento clínico, sem endoscopia prévia _ Pacientes com DRGE, sem endoscopia prévia _ Esofagites
erosivas com complicações (úlcera, Barret, estenoses) _ Investigação de Hipertensão Portal _ Seqüela de esofagites cáusticas/químicas _ Esofagites
erosivas graus C e D da classificação de Los Angeles _ Úlceras duodenais complicadas _ Úlceras gástricas _ Pólipos gástricos hiperplásicos _ Pósgastrectomia por doença maligna _ Pré-operatório de cirurgia bariátrica (obesidade mórbida) _ Pré-operatório de colecistectomia
VERDE: _ Sintomas persistentes após tratamento clínico, com endoscopia prévia _ Pacientes com DRGE, com endoscopia prévia _ Gastrites e
úlceras duodenais _ Controle de erradicação do H. pylori _ Pós-gastrectomia por doença benigna _ Pós-operatório de cirurgia bariátrica (obesidade
mórbida)
ANTECEDENTES PESSOAIS: _ Hipertenso - observar controle de pressão arterial _ Diabético insulinodependente _ Tabagista _ Etilista _ Uso de
AINES _ Endoscopia anterior (laudo):_____Cirurgia gástrica anterior (indicação / há quanto tempo): ____________________ _
Neoplasia _______________________________________________ _ RX contrastado EED (laudo) ______________ _ Ultrassom/Tomografia (laudo)
ANTECEDENTE FAMILIAR: _ Neoplasia ___________________________________
Figura 1: Proposta de solicitação de endoscopia elaborada pela Secretaria de Saúde do Município de Campinas. O código de cores indica o grau de prioridade da solicitação.

Esta variedade de definições sobre as indicações adequadas e inadequadas, com maior ou menor prioridade para a realização de endoscopia, faz com que existam
diversas interpretações sobre a utilização desse recurso diagnóstico. Indicações citadas em protocolos estadunidenses não consideram a realidade epidemiológica da
população asiática [1], por exemplo, assim como não incluem aspectos individuais em situações clínicas variadas [2]. Sem critérios que definam o grau de prioridade do
exame endoscópico, pacientes com suspeita de doenças graves e pacientes com doenças de caráter benigno não são diferenciados no agendamento de seus exames. Esta
realidade contribui para o atraso na determinação do diagnóstico clínico e início do tratamento mais adequado, além do agravamento de todos os casos, da diminuição da
chance de cura e do aumento de custos financeiros para aqueles pacientes em estado grave ou avançado.
Propor um mecanismo automático para o estabelecimento do nível de prioridade do agendamento de uma endoscopia digestiva alta é importante para aumentar a
qualidade de atendimento, diagnóstico, tratamento e seguimento de pacientes. Este mecanismo seria ainda mais representativo se for capaz de incorporar a experiência de
especialistas, prática clínica e dados ambulatoriais refletindo a realidade brasileira, ao mesmo que seja capaz de incorporar as imprecisões e incertezas inerentes das
informações relativas à saúde. A priorização da investigação pode auxiliar os médicos em discernir se os sintomas são inespecíficos, de pouca importância ou se
representam uma doença grave. Uma alternativa para gerar um critério ou índice de seleção que satisfaça estes objetivos é empregar a teoria de conjuntos difusos e lógica
difusa, ao mesmo tempo em que se produza um sistema automático de suporte à decisão para agendamento de exame de endoscopia digestiva alta em caráter
ambulatorial para estabelecimento do nível de prioridade.
Considerada uma generalização da lógica booleana, a lógica fuzzy ou lógica difusa, admite que dados incertos, imprecisos ou vagos recebam tratamento
matemático na modelagem de um problema [5]. Comparando-a à lógica aristotélica, que só admite dois extremos (um completamente verdadeiro e outro completamente
falso), a lógica difusa permite gerar variáveis de saída a partir de variáveis de entrada imprecisas, ou até mesmo imperfeitas [6]. Cada vez mais empregada em
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bioinformática, a lógica difusa peermite a realização de pesquisas cienttíficas em variadas áreas da medicinaa [4;7-8], como poor exemplo no supoorte a decisão do risco de
óbito neonatal [5], ou ainda na sugestão de um índicce que relacione a oobesidade e suas inndicações cirúrgicas [9].
A elaboraçãoo de um estudo baaseado na lógica difusa passa por fasees, entre elas a fuzzzificação, etapa na qual são definidaas objetivamente as
a variáveis linguístticas de
entrada e as funnções de pertinênciia, a partir de experiência específica. Na inferência, definem-se as regras e proposições. A fasee de defuzzificaçãoo consiste em converter as
variáveis fuzzy em valores numéricos capazes de serem
s
interpretadoss pelo sistema de análise, por meio dos algoritmos de deffuzificação. Ass informações obtiddas nas
variáveis de saíída são então classificadas como significantes ou não, deeterminando assim sua relevância [6].
O objetivo deste projeto de pessquisa é desenvolveer critérios científiccos utilizando o racciocínio difuso (lógica fuzzy) para supporte no estabelecim
mento de diferentess níveis
de prioridade dde marcação de enddoscopia digestiva alta (EDA) em carátter ambulatorial.
A proposta ddeste sistema inteligente permitirá o gerenciamento doo nível de prioridade de agendamento, cuja execução
ão pode ser realizaada por profissionaais não
obrigatoriamente especializados, otimizando
o
recursoos materiais e humaanos.
2 – Métodos
2.1 - Estudo pprospectivo.
2.2 - Caracteerização da amostraa:
2.2.1 - Critérrios de inclusão: toodos os pacientes encaminhados ao ambulatório de Enndoscopia do Hosppital Municipal Pim
mentas-Bonsucessoo- Prefeitura Municcipal de
Guarulhos no pperíodo de 1 mês.
2.2.2 - Critérrios de exclusão: paacientes que não cooncordarem em ressponder ao questionnário (anexo 1).
2.3 - Procedimento experimentaal:
Os pacientess incluídos respondderão às perguntas do questionário (annexo), após assinarrem o termo de connsentimento inform
mado esclarecido. Além
A do registro daa idade,
perda ponderall e tempo de apareecimento dos sintom
mas, consideradas universos de discuurso de entrada, serrão computados daados obtidos pela anamnese,
a
com differentes
ponderações e soma subseqüente dos pontos obtidoss, gerando outro unniverso de discurso de entrada denominado “PontuaçãoHHistória”.
2.4) Sistema difuso para o estabbelecimento do níveel de prioridade de agendamento de endoscopia
e
digestivva alta em caráter aambulatorial.
m proposta é obter um índice simplificado baseado nass respostas obtidas pelo questionário de solicitação do eexame endoscópicco, com registro daa idade,
A abordagem
tempo dos sintoomas em dias, perdda ponderal em percentual nos últimoss trinta dias e pontuuação obtida com a anamnese.
As variáveis dde entrada referidaas são caracterizadaas por termos lingüüísticos, que são combinados em um conjunto
c
de regras difusas, <SE-ENTÃ
ÃO>. A variável linggüística
de saída é o nívvel de prioridade do exame endoscóppico. As variáveis m
mencionadas previaamente podem ser ajustadas
a
de acordoo com o universo de
d discurso e suas funções
f
de pertinência e as regras difusas são
s definidas de acordo com a experiêência e a prática cllínica.
Considera-see uma função de peertinência, μA: X → [0, 1], definido coomo universo de disscurso X, para o quual há os termos linngüísticos T= {A, B, C}. O termo lingüístico A
 T, onde c(A)) = {x0  X1|μA(x00) = 1} e s(A) = {x0  X1|μA(x0) > 0},, respectivamente significam
s
núcleo (core) e suporte (suppport) de A. Neste estudo, cada termoo tem a
forma trapezóidde. A forma é repreesentada por uma 4-upla <s1, c1, c2, ss2>, com s(A) = [s1, s2] e c(A) = [c1, c2].
c
2.4.1 - As variáveis lingüísticas de entrada e os termos lingüísticos
Os termos liingüísticos são assoociados ao universo de discurso de entrada denominado Idade e compposto pelo conjuntto de termos lingüüísticos dados por Idade=
{BaixoRisco, M
MédioRisco, AltoRissco}, cujas funçõess de pertinência asssociadas são distrribuídas no universo de discurso quee varia X1= [30,80], conforme figurra 3. O
conjunto de terrmos para Idade é BaixoRisco=<30, 30, 40 50>, MédiooRisco=<40, 50, 60, 70> e AltoRiscoo=<60, 70, 80, 80>>. A superposição destes termos lingüüísticos
permite a graduuação e uma classiificação mais suavee, além de represenntar a incerteza usualmente presente no julgamento ou até acomodar posssíveis discordânciaas entre
especialistas.

Fiigura 3 - Universo de discurso de entrada – Idade.

Figure 4 - Universo de discurso de entrada – PPerdaPonderal

Figure 5 - U
Universo de discurso de
d entrada – DuraçãooQueixa (em dias)

Figurre 6 - Universo de disccurso de entrada – HiistóriaPontuação
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P
Enteende-se por PerdaPPequena a perda
Na construção da variável PerdaPonderaal, o conjunto de termos é PerdaPondderal= {PerdaPequeena, PerdaMédia, PerdaGrande}.
pondeeral pequena para uum período de 30 dias,
d com redução ponderal inferior a 1,5% do peso corpporal. Há uma graddação desta perda pponderal em médiaa e grande, cujos
valorees de perdas ponderais são mais signifficativos. As funçõees de pertinência sãão distribuídas no universo
u
de discursoo na variação de X22= [0,5], de acordoo com a figura 4.
O connjunto de termos paara PerdaPonderal é PerdaPequena=<0, 0, 0.5, 1.50>, PeerdaMédia=<0.5, 1.5, 3, 4> e PerdaGrande=<3, 4, 5, 5>>.
A variação
v
do universso de discurso da duração
d
dos sintom
mas em dias, denom
minada DuraçãoQuueixa, é X3= [0, 3550], representada nna figura 5. Esta variável lingüística
apreseenta o conjunto dee termos compostoos por DuraçãoQueeixa= {CurtaDuraçção, MédiaDuraçãoo, LongaDuração}. A curta duração ddos sintomas semppre alerta para a
possibbilidade de condiições clínicas maais significativas. Os termos lingüüísticos da DuraççãoQueixa são caracterizados por CurtaDuração=<00, 0, 30, 50>,
MédiaaDuração=<30, 50,, 150, 240> e LonggaDuração =<150, 240, 350, 350>.
A variável
v
lingüística de entrada HistórriaPontuação é caracterizada pelos cconjuntos de term
mos lingüísticos HisstóriaPontuação= {{Baixa, Média, Alta}, sendo que a
variaçção do universo de discurso é X4= [0,6], representada na
n figura 6. Os term
mos lingüísticos forma definidos comoo Baixa=<0, 0, 0.5,, 1.5>, Média=<0.5, 1.5, 3, 4.5> e
Alta=<<3, 4.5, 6, 6>. A ppontuação será obtida por meio do preenchimento do qquestionário da anaamnese, com difereentes ponderações de acordo com a importância das
inform
mações, com somatório de todos os paarâmetros consideraados positivos, confforme mostrado naa figura 7.
0,2 – Sintomas
S
não especificcado
0,5 – Dor
D abdominal
0,5 – Desconforto
D
abdominaal mal caracterizado
0,5 – História
H
familiar de neooplasia fora trato digeestório
0,5 – Tabagismo
T
0,5 – Vômitos
V
1,0 – Doenças
D
crônicas (IC,I.renal, DPOC,diabetees,
dist.tirreóide, HA, HIV, doença psiquiátrica)
1,0 – Passado
P
de cirurgia gáástrica (<15 anos)
1,5 – História
H
familiar de neooplasia gástrica
1,5 – Anemia
A
1,5 – Uso
U crônico de AINE
2,0 – Follow-up
F
de neoplasiaa gástrica
2,0 – Passado
P
de hematêmeese/melena/enterorraagia
2,0 – Innvestigação de neoplaasia primária em
pacientes com lesão secunddária

0,5
0 – Dispepsia
0,5
0 – Pirose
0,5
0 – Dor retroesternaal ou torácica
0,5
0 – Uso de medicam
mentos (mais de 2 sem
m AINE)
0,5
0 – Etilismo
1,0
1 – Controle de úlceera duodenal
1,0
1 – História familiar de neoplasia do tratoo digestório
1,5
1 – Controle de úlceera gástrica
1,5
1 – Passado de ciruurgia gástrica (>15 anoos)
1,5
1 – Emagrecimento
1,5
1 – Hepatopatia crô nica
2,0
2 – Disfagia/Odinofaagia
2,0
2 – Passado de variizes esofagianas
2,0
2 – Via de administrração de dieta (gastroostomia)

Figura 7 – Ponderaçãão de dados obtidos na anamnese

mos lingüísticos
2.4..2 - Variável lingüísstica de saída e term
A saaída do sistema diffuso é caracterizadda pela variável lingüística de saída aassociada ao Nível de Prioridade do agendamento
a
do eexame de endoscoppia digestiva alta
(EDA) em caráter ambullatorial. O universoo de discurso é dividido de acordo com o Nível de Prioridade de agenddamento da EDA. O conjunto de terrmos lingüísticos
utilizaados é NívelPrioridaade={PequenaPriorridade, MédiaPrioridade, GrandePriorridade, MaiorPrioridade}. O universo de discurso apreseenta a variação Y= [0,10] conforme
a figuura 8. Os termos lingüísticos são caracterizados
c
com
mo PequenaPrioriddade=<0, 0, 1, 3>>, MédiaPrioridadee=<1, 3, 4, 6>, GGrandePrioridade=<4, 6, 7, 9> e
MaiorrPrioridade=<7, 9, 110, 10>.

Figgure 8 - Universo de ddiscurso de saída – NívelPrioridade
N

2.4..3 - Regras difusas e inferência difusa
As regras
r
usadas para obtenção do nível de prioridade do agendamento
a
de ED
DA, em caráter ambbulatorial, foram obbtidas pelo uso do ssistema difuso Mam
mdami, dada sua
faciliddade de mimetizar um especialista huumano. O valor finaal da saída é obtid o pelo processo dee defuzzificação doo centro de área. O sistema Mamdam
mi, composto por
130 reegras, é sumarizadoo da seguinte formaa:
R1: Se Idade é BaixooRisco e PerdaPonderal é PerdaPequuena e DuraçãoQuueixa é CurtaDuraação e HistóriaPontuação é Baixa enntão o NívelPrioriddade é
PequeenaPrioridade;
...
R144: Se Idade é BaixooRisco e PerdaPonnderal é PerdaPequuena e DuraçãoQuueixa é LongaDuraação e HistóriaPontuação é Média enntão o NívelPrioriddade é (1)
MédiaaPrioridade;
...
R999: Se Idade é AltoRisco e PerdaPondderal é PerdaPequena e DuraçãoQuueixa é LongaDuraação e HistóriaPonntuação é Baixa enntão o NívelPrioriddade é
PequeenaPrioridade;
...
R1330: Se Idade é AlttoRisco e PerdaPoonderal é PerdaGraande e DuraçãoQuueixa é LongaDurração e HistóriaPontuação é Alta enntão o NívelPrioriddade é
MaiorrPrioridade;
A reepresentação visuaal da inferência dass variáveis de entraada e a variável dee saída só é possíveel com duas variáveis de entrada de ccada vez, com a variável de saída.
Para ilustrar isto, as superfícies difusas para a avaliação do nívvel de prioridade noo agendamento de EDA em caráter am
mbulatorial são dem
monstradas nas figuras de 9-14.
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Figure 9 - Visualização das variáveis dee entrada
DuraçãoQueixa e HistóriaPontuação e a vvariável de
saída NívelPrioridade.

Figure 10 - Visualização das variáveis dee entrada
DuraçãoQueixa
D
e PerddaPonderal e a variávvel de saída
NívvelPrioridade.

Figure 11 - Visualizzação das variáveis dee entrada
DuraçãoQueixa e Idade e a variável dde saída
NívvelPrioridade.

Figure 12 - Visualização das variáveis dee entrada
HistóriaPontuação e Idade e a variável dde saída
NívvelPrioridade.

Figure 13 - Visualizzação das variáveis dee entrada
HistóriaPontuação e PeerdaPonderal e a variáável de saída
NívvelPrioridade.

Figgure 14 - Visualizaçãoo das variáveis de enttrada Idade e
PerdaPonderal
P
e a variável de saída NívelPPrioridade.

4 – Conclusõões
Ao fim do peeríodo de estudo, será
s realizada uma correlação entre o grau de prioridadde do agendamentoo da endoscopia coom os achados enddoscópicos, para que seja
avaliado o níveel de correlação enttre o sistema de supporte a decisão parra o nível de prioriddade do exame com
m o achado endosccópico, sendo que este será classificaddo pelo
endoscopista coomo achado não significativo,
s
de siggnificância baixa, i ntermediária e altaa, que serão pontuaados, respectivameente, de 0,1,2 e 3. Para esta correlação será
utilizado um mapeamento não-linnear utilizando o método Takagi-Sugenno.
mples, em que a identificação do probllema envolve o estabelecimento da esstrutura
O modelo Taakagi-Sugeno (TS) é caracterizado pelaa não-linearidade e uma estrutura sim
e dos parâmetrros. Esta estrutura está
e relacionada à determinação das premissas, dos connseqüentes e das regras do sistema. O
Os parâmetros são determinados quaando se
identificam as ffunções de pertinênncia dos universos de discurso. Para a atividade de treinnamento e otimizaçção dos parâmetross do modelo difusoo foi utilizada uma técnica
t
do campo de inteligência compuutacional/artificial inspirada em um m
modelo neural biológico de seres hum
manos, denominaddo Sistema Adaptattivo de Inferência NeuroS
Estas duass abordagens coloccadas de forma a trabalharem em coonjunto permitem um
u tipo de arquitetura de
Difuso (ANFIS – Adaptive Neuro--Fuzzy Inference System).
p entradas não apresentadas ao modelo
m
durante a fase
f de
extração baseaada em dados paraa gerar um modeloo que permite prodduzir resultados dee saída estimada para
treinamento devvido à sua capacidade de generalizaçção [8].
Anexo

Determinação do grau de prioridade naa marcação de endosscopia digestiva alta eem caráter ambulatoriaal utilizando lógica diffusa
Nome:
Idade:
Raça:
Naturalidade:
Residência:
a) Tempo de aparecimento dos sintom
mas:
dias
b) Peso habitual:
kg
c) Perda de peso nos últimos 30 dias:
kg (
d) Anamnese (
pontos)

Prontuário:
Sexoo:
Lat:

Lonng:
% do peso habitual)

d.1) Sintomas: poontuação total (
pontos)
( 0,2 ) Não especcificado ( 0,5 ) Dispeepsia
( 0,5 ) Dorr abdominal ( 0,5) Piirose
( 0,5 ) Desconfortto abdominal mal caraacterizado ( 0,5 ) Dorr retoresternal ou toráccica
( 2,0 ) Disfagia
( 2,0 ) Odinnofagia
( 0,5 ) Vôm
mito
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d.2) História patológica pregressa (
pontos)
( 1,5 ) AINE ( 0,5 ) outros medicamentos ( 1,0 ) Passado de úlcera duodenal
( 1,5 ) Hepatopatia crônica
( 1,5 ) Anemia
( 1,0 ) Comorbidades associadas (IC,I.renal, DPOC,diabetes, dist.tireóide, HA, HIV, doença psiquiátrica)
( 0,5 ) Outras situações não específicas
( 1,0 ) Cirurgia gástrica (<15 anos)
( 1,5 ) Cirurgia gástrica (>15 anos)
( 0,5 ) Colecistectomia
( 1,0 ) Cirurgia do esôfago
( 0,5 ) Outras cirurgias do trato digestório (cólon, hérnias e outras)/cirurgias intra-abdominais
( 2,0 ) Neoplasia gástrica
( 2,0 ) Neoplasia metastática
( 2,0 ) Hematêmese/melena/enterorragia ( 2,0 ) Varizes de esôfago/estômago
( 2,0 ) Via de administração de dieta
d.3) História familiar (
pontos)
( 1,5 ) Neoplasia gástrica ( 1,0 ) Outras neoplasias do trato digestório ( 0,5 ) Neoplasias não digestivas
d.4) História social (
pontos)
( 0,5 ) Tabagismo importante (> 10cigarros/dia) ( 0,5 ) Etilismo importante (>20g/dia)
( 0,5) Ex-tabagista há > 5 anos Fumou por:
anos
Quantidade:
(0,5) Ex-etilista há > 5 anos
Bebeu por:
anos
Quantidade:
Nível de prioridade
Valor Índice:
Nível de Prioridade ( ) Pequena ( ) Média ( ) Grande ( ) Maior Prioridade
Achados Endoscópicos
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
Xesquevixos CMD, Araújo E.
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Introdução
A Endoscopia digestiva alta é um procedimento que vem sendo cada vez mais utilizado na investigação de pacientes com queixas digestivas altas, como dispepsia,
pirose, além de ser exame de escolha nos protocolos de rastreamento de neoplasias [1]. É um procedimento para tratamento de algumas condições, como a hipertensão
portal, com a possibilidade de realização de ligadura elástica de varizes de esôfago, além de possibilitar as dilatações de doenças estenosantes.
A utilização da endoscopia é de uso cada vez mais difundido. Em paralelo à sua crescente utilização e fácil acesso, os pedidos inapropriados e as dificuldades para o
gerenciamento das agendas também são fatos que ocorrem com uma freqüência crescente [2].
Observou-se que critérios para indicações mais precisas têm sido alvo de discussões e protocolos universais. Os consensos para indicações apropriadas são cada vez
mais objeto de estudos, em busca de diagnósticos mais precoces de achados relevantes, como o carcinoma gástrico. Nota-se que o livre acesso à endoscopia é algo
crescente e com isto, houve um aumento do custo por aumento da demanda de realização do exame, além de filas de espera cada vez mais longas e tempo de espera
cada vez mais prolongado. A dificuldade de se ter uma ferramenta para se gerenciar a demanda a e necessidade de se priorizar os exames com maior chance de detecção
de doenças relevantes é uma realidade vivenciada pelos diferentes sistemas de saúde em todo o planeta [3].
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Os serviços m
médicos buscam o melhor gerenciam
mento dos seus recuursos, visando à redução de gastos e a melhor assistênccia ao paciente e assim busca-se aum
mentar a
maior possibiliddade de que os exaames mais apropriaados sejam solicitaddos e efetuados com um grau de prioridade mais acuradda. Há uma busca no melhor gerenciaamento
dos recursos diaagnósticos, como é o caso da endoscoopia digestiva alta.
O objetivo do presente estudo foi
f de estudar o efeeito de medidas sim
mples de gerenciam
mento sobre o aumeento da conscientizzação nas equipes médicas,
m
visando um mais
adequado preenchimento das solicitações, além de avaliar os efeitos dda interface da equuipe de endoscopiaa de um hospital ccom o sistema de saúde local, no sentido de
comparecimentto da população paara a realização do exame endoscópicco.
Método
O estudo foi realizado no Hosppital Pimentas Bonssucesso- Prefeitura Municipal de Guarulhos- SPDM e forram incluídas inforrmações sobre todoos os pacientes agendados
para realizar o exame de endosccopia digestiva altaa, seja diagnóstico ou terapêutico, noo período de janeiro a maio de 201 0. Mensalmente fooi elaborado um reelatório
constando de ddados epidemiológiicos gerais da popuulação, como idadee, sexo, unidade dee origem, comparecimento ou não doo paciente, preenchhimento ou não, dee forma
legível ou não, da requisição de exame de endoscoopia. Foi computaddo se o exame enddoscópico era norm
mal ou não. Os relaatórios foram encaminhados mensalm
mente à
r
de vagaas do Município dde Guarulhos e com
mo conseqüência dos resultados obttidos, foram emitiddos informes aos médicos
m
Diretoria do Hospital, à central reguladora
monstrando algumaas limitações existeentes, tais como ileggibilidade, preenchhimentos de guias em
e branco e de form
ma inadequada.
solicitantes, dem
Os parâmetroos estudados foram
m as variáveis categgóricas: pedidos em
m branco ou ilegívveis (sim ou não); absenteísmo
a
(sim ouu não) e exames com laudo normal (sim
( ou
não). O estudo estatístico foi realizzado com o teste do qui-quadrado paara comparar as freqqüências absolutas e relativas entre ass variáveis categóricas e utilizou-se o teste Te os grupos. Utilizou-se o nível dee significância de 5 %%.
student para coomparar as médias entre
Resultados
Foram realizaados 686 exames no
n período de janeiro a maio de 2010,, com uma distribuição representada na figura 1.

Figura 1 - Número de endosscopias digestivas altaas realizadas de janeiro a maio de 2010

e
entre oss meses de janeiro e maio de 2010 (figgura 2).
Houve uma rredução do absenteeísmo no setor de endoscopia

Figura 2 - Absenteísmo em enddoscopia digestiva altaa

mo período (figura 3).
Ocorreu reduução de solicitaçõees de endoscopia diigestiva em branco e ilegíveis no mesm
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Figura 3 - Solicittações em branco e ilegíveis

Os exames endoscópiccos com laudo normal mostraram uma redução significaativa entre janeiro e maio de 2010(figuura 4).

P<0,002
Figura 4 - Exames noormais de janeiro a maaio de 2010

Discussão e conclusãoo
A conduta inicial do ggerenciamento nestte estudo foi o de observar
o
a evoluçãoo, ao longo do tempo (5 meses) valorizando solicitaçõess ilegíveis, em branco e computar o
absentteísmo. O absenteísmo e o descaso de solicitações inddevidamente preennchidas mostraram a inadequação exxistente na assistênncia ao paciente coom demanda de
examee endoscópico. Foii gerada a ação paara otimizar a agenda e a assistência, através da interfacce Serviço de Endooscopia-Diretoria doo Hospital-Sistemaa de Saúde. Com
ações simples, observouu-se queda consideerável de solicitaçõões inapropriadas, assim como houve redução significaante do absenteísm
mo e exames com laudos normais,
demonstrando assim a im
mportância de um gerenciamento
g
atuaante com o objetivoo de melhora da assistência ao paciente.
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Resumo: Apresenta-se a estrrutura da rede de hosspitais e leitos por mil habitantes no Estadoo de São Paulo, do Sistema Único de Saúdde - SUS e privado (Saaúde Suplementar), a fim de subsidiar a
discusssão sobre a necessidaade e oportunidade da
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impactto dos hospitais nos gastos do sistema de saaúde.
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Introdução
No Brasil a atenção de saúde da população conta com dois sistemas complementares, o Sistema Único de Saúde (SUS) – público – e o Sistema de Saúde Supletiva (SS) –
privado – (composto por diferentes modalidades de prestadores de serviços, Medicina de Grupo, Cooperativa Médica, Seguro Saúde e Autogestão). No Estado de São
Paulo, 43% da população é atendida pelo SS, contrastando com a média do País, que é de 26%.
Em 2010, o Brasil possui 6.401 hospitais(1), de todos os portes, enquanto o Estado de São Paulo conta com 881 hospitais, entre os quais se destacam unidades de alta
complexidade que atendem pacientes de outros estados e da América Latina, com intensa participação na pesquisa e no ensino, mas também pequenas unidades, com
baixa resolubilidade e inviáveis economicamente.
Para colaborar com a análise da atenção hospitalar no Estado de São Paulo e suas necessidades quantitativas e qualitativas, apresenta-se a situação atual dos diferentes
tipos de serviços hospitalares existentes no estado e outros fatores relacionados com esta forma de unidade de saúde a fim de chamar a atenção para a importância de
interferir nos sistemas de saúde regionais e adequá-los aos recursos existentes, buscando melhor aproveitamento dos mesmos para garantia da saúde da população e
sustentabilidade do sistema de saúde.
Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é apresentar a situação atual da estrutura da atenção hospitalar no Estado de São Paulo, de forma a indicar necessidades, conhecer
tendências, apontar possíveis melhorias que poderão ser desenvolvidas no sistema de saúde, orientar gestores e melhorar acesso e qualidade do atendimento.
Justificativa
Nas últimas décadas observa-se o aumento de gastos públicos de saúde em todos os países, especialmente no conjunto de economias desenvolvidas, tornando o assunto
gradativamente mais relevante para os respectivos governos(2).
A criação indiscriminada de hospitais para as comunidades, sem observar necessidades epidemiológicas e analisar a boa utilização dos serviços já existentes, pode ser
letal para a solvência dos Sistemas de Saúde, face ao custo de investimento e manutenção para estes equipamentos.
As dificuldades verificadas no financiamento dos sistemas públicos universais de saúde destacam a importância da busca pela racionalidade na prestação de serviços de
saúde, em especial, no que se refere à atenção hospitalar, uma vez que este tipo de atenção exige grandes investimentos e apresenta elevado custeio.
Por vezes, a sociedade civil e dos seus representantes políticos, bem como inúmeros gestores públicos de saúde, solicitam a criação de novos hospitais, vistos como a
panacéia para os problemas de saúde e solução para as dificuldades assistenciais existentes.
Estas demandas, se concretizadas sem maiores critérios, acrescentariam problemas ao SUS, no lugar de solucioná-los, aumentando custos, dificultando o financiamento
do sistema e por vezes, inviabilizando o custeio do sistema pelos poderes públicos locais, além de produzir serviços de saúde sem qualidade, que não conseguem
melhorar efetivamente as condições de atendimento e saúde da população.
Métodos
Os dados foram obtidos dos arquivos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) e do Sistema de Avaliação dos Hospitais de Ensino (SAHE), desenvolvido pela SES/SP.
O DATASUS coleta regularmente dados das unidades hospitalares, entre eles, número e características de internação, motivo da internação (morbidade), datas de
internação e saída hospitalar, procedimentos realizados durante a internação.
O CNES é a base cadastral para os Sistemas de Informações em Saúde do SUS e foi iniciado em 2003 com dados disponíveis sistematicamente desde 2005. Inclui
hospitais com vínculos com o SUS e hospitais privados sem vínculos com o sistema.
A fidedignidade das informações dos sistemas do SUS foi melhorando ao longo do tempo, com a introdução de inúmeras “criticas” automáticas nos sistemas
informatizados correspondentes.
Com relação às informações sobre os usuários de planos e seguros privados de saúde a fonte foi a Agência Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde que
disponibiliza estes dados em seu site na Internet (3). Podem existir incorreções quanto ao número de segurados por região, em função da duplicidade de registros (como é
o caso de usuários que possuem dois planos de saúde, um de caráter coletivo e outro familiar, que são contados duas vezes), bem como de endereço dos segurados, (uma
vez que o endereço que consta é aquele da empresa contratante). Mesmo assim, foi considerada imprescindível a utilização destas informações para o estudo de leitos.
Para os hospitais de ensino foi utilizado o Sistema de Avaliação dos Hospitais de Ensino (SAHE) criado no ESP em 2005 para avaliação destes hospitais, após a
certificação dos mesmos pelos Ministérios da Saúde e Educação.
O SAHE compreende as informações administrativas para uma análise integral da produção, produtividade, qualidade e aspectos financeiros de suas atividades,
relativos tanto ao SUS como ao SS.
Para a descrição da rede hospitalar os hospitais foram divididos em:
• Hospitais gerais e especializados (cardiologia, ortopedia, oncologia, pediatria, maternidades entre outros), com especial destaque para os Hospitais de Ensino - HE;
• Hospitais de longa permanência (psiquiatria e crônicos – tuberculose, hanseníase, geriatria e outros).
• Unidades não hospitalares com leitos, como as unidades mistas e prontos socorros com registro de internação, nos primeiros seis meses de 2010.
Estas informações foram apresentadas por regional de saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, tanto para os hospitais do SUS como do sistema de SS.
Os dados do SAHE, de produção, indicadores de qualidade e de produtividade, são apresentados, para efeito de comparação e destaque da importância das
informações. Apresentam-se dados internacionais que indiquem tendências deste tipo de atenção nos países desenvolvidos que possam enriquecer a discussão do assunto.
Resultados
No Estado de São Paulo existem 855 unidades de internação (com 103,1 mil leitos), das quais 594 ou 70% estão vinculadas ao SUS e 261 unidades ou 30% são
unidades privadas não conveniadas ao SUS, que atendem apenas à Saúde Suplementar - SS e pacientes particulares.
As 594 unidades, públicas ou privadas conveniadas ao sistema foram divididas em 5 grupos: 485 (82%) destes hospitais são hospitais gerais/especializados e totalizam
63 mil leitos (entre os quais se incluem 41 Hospitais de Ensino); 54 (9%) são hospitais psiquiátricos com 13,5 mil leitos, 18 (3%) são hospitais de crônicos (hanseníase,
tuberculose, geriátricos e outros) com 3 mil leitos e 37 (6%) são outras unidades com leitos (Pronto Socorros e Unidades Mistas) com apenas 839 leitos.
Do total de 103,1 mil leitos do Estado de São Paulo, 80,4 mil ou 78% são de unidades hospitalares vinculadas ao SUS, embora apenas 64,7 mil ou 63% sejam leitos
disponibilizados efetivamente para o SUS. É preciso salientar que parte importante dos hospitais do SUS é de natureza filantrópica e reserva parcela de seus leitos para
atendimento privado (SS).
Os hospitais que atendem exclusivamente à SS possuem 22,7 mil leitos ou 22% do total de leitos existentes no Estado.
Em 1985 o ESP possuía 89.581 e leitos gerais conforme cita Duarte(4), demonstrando uma diminuição de 30% de leitos até 2010. Este fato ocorreu em outros países,
como os Estados Unidos, citado por Bazzoli e cols.(5), onde, entre 1.985 e 2.000 o número de hospitais comunitários diminui em 14,4% e os leitos em 17.5%, sendo que
as taxas de ocupação declinaram de 74,9% para 64,5 no período.
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O mesmo fato já havia sido descrito nos Estados Unidos por Keeler e Ying(6) no período de 1983 a 1989, caindo de um milhão para 933 mil leitos, com a taxa de
ocupação declinando de 75% para 66%.
Em ambos os casos, os motivos desta diminuição foram os avanços tecnológicos que permitiram melhor uso do ambulatório e a diminuição da média de permanência,
até incentivos econômicos para diminuição dos custos e das internações. Há relato de casos em que a escassez de mão de obra, principalmente enfermagem, influenciou
nesta redução.
Hospitais Gerais/Especializados
Tomando-se como base a rede de hospitais vinculados ao SUS em 2010 existe 1,53 leitos gerais e especializados/SUS por mil habitantes no Estado (excluídos apenas os
psiquiátricos e de longa permanência). Como estes hospitais dispõem de leitos para o Sistema SS, conforme já referido anteriormente, a proporção de leitos
disponibilizados para o SUS é ainda mais reduzida, totalizando 1,20 leitos gerais e especializados/SUS por mil habitantes.
No que se refere aos hospitais gerais e especializados, a taxa de ocupação é de 63,3% com média de permanência de 5 dias.
Pode-se observar ainda que os leitos existentes não estão uniformemente distribuídos no Estado, com variações que vão de 1,03 leitos por mil habitantes na região de
Registro, até 2,55 na região de Barretos ou se tomarmos apenas os leitos SUS, de 0,89 na região de Piracicaba a 2,06 em Barretos.
As diferenças regionais são explicadas pela evolução histórica do sistema de atenção médica, que acompanhou o desenvolvimento socioeconômico das regiões,
ocasionando a criação de mais serviços hospitalares em regiões com maior número de trabalhadores formais (lógica da previdência social) ou com capacidade de
financiar e manter os serviços de saúde privados.
A observação destas diferenças e destes valores para o Estado ocasiona frequentemente a demanda por mais hospitais e leitos. Trata-se de discussão complexa que deve
levar em conta outros pontos importantes para o entendimento mais adequado da questão.
Os valores destas relações são habitualmente comparados com os valores encontrados em outros países desenvolvidos, que apontam número de leitos por mil
habitantes bem maiores, sugerindo assim a necessidade de aumentar grandemente o número de hospitais e leitos destinados ao SUS.
Por exemplo, a relação de leitos agudos (excluídos os leitos para cuidados psiquiátricos e de longa permanência) por mil habitantes dos países que compõe a
Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD são em 2007 sempre maiores que aqueles encontrados no SUS/SP, com exceção do México, que
apresenta 1,0 leito/mil habitantes(7).
Alguns valores alcançam o dobro como é o caso da Holanda, com 3,0 leitos/mil habitantes.
Há que se ter bastante cuidado em comparações deste tipo. Os sistemas de saúde dos diversos países possuem estruturas bastante diferentes entre si, com normas e
padrões culturais distintos quanto ao momento, a necessidade e a duração da internação. A Holanda em 1995 apresentava 9,9 dias de média de internação, que reduziuse em 2007 para 6,6 dias, ainda bem superior a média do SUS/SP, de 5 dias.
Outros exemplos com significativas diferenças no grupo de países desenvolvidos são o Japão com 19 dias de média de permanência e a Alemanha com 7,8 dias em
2007, indicando aspectos assistenciais, técnicos e de padrões culturais que não são comparáveis aos demais países.
Outro aspecto a ser levado em conta é que, de forma geral, ocorreram significativas reduções na relação de leitos agudos por mil habitantes em todos os países
desenvolvidos. No rol de países do OECD observa-se que a variação na redução na relação de leitos/mil habitantes entre 1995 e 2007 foi de 9,1% (México) até 30%
(Suécia e Canadá). Saliente-se que estes dois últimos países possuem sistemas universais de saúde e também buscam alternativas mais eficientes e com menor custo que as
internações para o atendimento de suas populações.
Para efeito comparação, a rede SUS contava no Estado de São Paulo em 2005, no que se refere a leitos gerais e especializados, com 64,3 mil leitos ou 1,59 leitos por
mil habitantes, que comparados com 63 mil leitos ou 1,53 leitos em 2010, representa redução de cerca de 4% no último quinquênio. Se tomarmos exclusivamente os
leitos SUS tem-se em 2005, 51,3 mil leitos ou 1,26 leitos/SUS por mil habitantes, que comparados com 49,5 mil leitos ou 1,20 leitos/SUS por mil habitantes em 2010,
representa redução de 4,8%.
De fato, em todo o mundo, têm-se buscado, com sucesso, substituir ou reduzir o tempo de internação pelo desenvolvimento de modelos de atenção à saúde
ambulatorial(8), com objetivos que não envolvem apenas a redução de custos da atenção à saúde, mas também garantir melhor qualidade no atendimento e redução de
riscos para os pacientes.
Torna-se necessária ainda, discutir a pertinência de se utilizar a relação de leitos SUS por mil habitantes, como habitualmente é apresentada em estudos sobre leitos
públicos. De forma geral, esta relação é calculada tomando-se os leitos do SUS pela população total do Estado de São Paulo. Ignora-se assim, a parcela significativa da
população que possui algum tipo de plano privado de saúde.
Existem 17,7 milhões de paulistas ou 43% da população total, que possuem planos de saúde suplementar. Esta proporção é bastante diferente pelas regiões do Estado,
com variação de 10% na região de Registro, até 52% na região da Grande São Paulo.
A população que possui formas de SS se utiliza dos serviços hospitalares estritamente privados e sem relação com o SUS e, além disso, utiliza-se também dos leitos
particulares existentes nos hospitais vinculados ao SUS, que são parcela bastante significativa.
Portanto, no Estado de São Paulo é inadequada a comparação da relação de leitos SUS/mil habitantes com a relação de leitos por mil habitantes de outros países, uma
vez que estes incluem toda a rede hospitalar existente.
Pode-se calcular a relação de leitos/SUS por mil usuários SUS (somente a população SUS dependente), a relação de leitos da SS por mil beneficiários da SS (com a
população beneficiária declarada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar) e, finalmente, a relação total do Estado de São Paulo com a somatória dos leitos das redes
do SUS e da SS dividida pela população total do estado,
O Estado apresenta 2,05 leitos gerais e especializados por mil habitantes, um valor aproximado ao dos países desenvolvidos. O SUS e o Sistema de SS revelam valores
muito próximos, respectivamente, 2,10 e 1,99 leitos por mil.
É necessário destacar que o número de leitos por mil habitantes, isoladamente, não permite concluir que o acesso à assistência hospitalar é semelhante nos dois
sistemas, pois não se conhece a qualificação e resolubilidade destes leitos, que podem apresentar importantes diferenças.
Pode-se observar ainda que os leitos totais existentes não estão uniformemente distribuídos no Estado, com variações que vão de 1,03 leitos por mil habitantes na região
de Registro, até 2,55 na região de Barretos ou se tomarmos apenas os leitos SUS, de 0,89 na região de Piracicaba a 2,06 em Barretos.
Com relação à complexidade dos serviços, os 485 hospitais gerais e especializados do SUS incluem 41 HE que representam 16,3 mil leitos ou 26% do total de 63 mil
leitos. Estes 41 HE possuem em média 397 leitos, quando comparados com a média de 105 leitos dos 444 restantes. Existe concentração de HE em algumas regiões como
a Grande São Paulo, a região de Campinas, de São José do Rio Preto e de Ribeirão Preto.
Nos demais 444 hospitais, 161 ou 36% são unidades pequenas com menos de 50 leitos, 41% possuem entre 51 e 150 leitos e apenas 23% tem mais de 150 leitos.
O pequeno hospital é uma unidade de saúde com baixa eficiência, qualidade de assistência normalmente precária e de difícil sustentabilidade econômica, o que é
confirmado pela taxa de ocupação de 36% para as unidades com menos de 50 leitos no Estado e média de permanência de 3,2 dias, indicando a baixa complexidade dos
casos atendidos.
A taxa de ocupação aumenta em relação ao tamanho dos hospitais, sendo de 52% para aqueles com 51 a 150 leitos e de 68% para os de mais de 151 leitos com maior
média de permanência em ambos os casos.
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De forma geral, os HE apresentam melhores taxas de ocupação, com 74,5% e média de permanência de 6,41 dias, possivelmente explicada pela gravidade dos
pacientes e complexidade dos procedimentos realizados nestes hospitais.
Quando comparados estes resultados aos dos países do OECD, nota-se que as taxas de ocupação dos HE (74,5%) e dos hospitais com mais de 151 leitos (68%), embora
sejam as melhores taxas entre os hospitais do Estado de São Paulo, ainda são mais baixas que a maioria dos países selecionados, exceto o México (60%) e a Holanda
(64%).
As baixas taxas de ocupação encontradas indicam que os hospitais do SUS/SP, de forma semelhante aos demais estados do Brasil, podem ampliar a oferta de leitos para
a comunidade.
Hospitais Psiquiátricos, de Longa Permanência
Existem 54 hospitais psiquiátricos no SUS/SP no total de 594 hospitais do sistema e eles representam 13,5 mil ou 17% dos 80,4 mil leitos existentes ou 11,9 mil leitos
(18%) dos 64,7 mil leitos SUS nestes hospitais.
Com relação à evolução histórica no ESP, os leitos psiquiátricos existentes na rede SUS caíram de 39 mil em 1980 para 26,1 mil em 1995(9) e finalmente alcançaram
13,5 mil em 2010, uma redução de 48% nos últimos 15 anos. Esta grande redução foi devido à queda das internações em saúde mental, parte do modelo de
“desospitalização” adotado pelo SUS nacional e paulista.
Esta redução ocasionou a baixa relação de leitos psiquiátricos por mil habitantes verificada no ESP, que atinge 0,29 por mil, menos da metade daquela encontrada em
outros países desenvolvidos em 2005.
A distribuição dos hospitais psiquiátricos não é regular nas regiões de saúde do ESP, com valores podem variar de 0,12 (na Grande São Paulo) até 1,5 leitos/mil em São
João da Boa Vista.
A redução de leitos psiquiátricos justifica as altas taxas de ocupação verificadas em todas as regiões do Estado, que oscilam de 80 a 103%, uma vez que existe
ampliação da demanda para tratamento de distúrbios mentais, inclusive com o aumento da dependência de álcool e drogas, que muitas vezes dependem de períodos de
internação, como parte da terapia.
Portanto, apesar do aumento do número de unidades ambulatoriais de saúde mental no Estado, verifica-se ainda a necessidade de garantir referência hospitalar para esta
área de saúde no SUS.
Por outro lado, o número de hospitais para internação de longa permanência (hanseníase, tuberculose, geriátricos e outros) é bastante reduzido no Estado e seus 2,5 mil
leitos representam 4% dos leitos SUS/SP e os 18 hospitais estão distribuídos de forma irregular nas regiões do Estado. Estes fatos indicam a necessidade de reavaliar o
modelo adotado até o presente para este tipo de atenção hospitalar, principalmente tendo em vista a gradual mudança de seu padrão dos pacientes que necessitam de
cuidados prolongados, com a redução dos casos de hanseníase e tuberculose e com a gradativa ampliação de pacientes idosos ou com sequelas de acidentes de trânsito,
violência, entre outros, que podem exigir internações mais prolongadas.
Conclusões
Embora tenha ocorrido redução de leitos no SUS/SP desde a instituição do sistema, tal fato não ocorreu devido a uma política de fechamento de hospitais e leitos e sim
pelas mudanças tecnológicas e assistenciais por que passou o sistema de saúde. Apesar desta redução, ainda se pode afirmar que existe excesso de leitos no ESP,
verificado entre outros fatores, pela baixa taxa de ocupação encontrada em todas as regiões de saúde.
Certamente existem situações locais e regionais do SUS que justificam investimentos em novas estruturas na rede hospitalar decorrentes de dificuldades de acesso
verificadas para alguns procedimentos hospitalares.
Mas deve-se lembrar que os hospitais são unidades bastante custosas. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que construiu mais de uma dezena
de hospitais durante a última década, apontam que o custo de construção para hospitais gerais de nível secundário, incluídas as obras e equipamentos alcança pelo
menos, R$ 123 mil/leito, os de nível terciário podendo alcançar R$ 200 mil/leito e a manutenção anual de um hospital se equipara aos investimentos exigidos para sua
construção.
Portanto, o que se procura destacar aqui, é a necessidade de fundamentar a criação de novos serviços, analisando-se, cuidadosamente, inúmeras circunstâncias que
devem permear o processo de planejamento do sistema de saúde. Este esforço apontará outras soluções, que podem substituir a criação de hospitais, com maior impacto
para melhorar o acesso e o atendimento de saúde ou medidas que precisam ser implantadas simultaneamente à instalação de novos serviços, sem as quais o sistema de
saúde não apresentará avanço efetivo.
Entre estas medidas destacam-se aquelas necessárias para a redução das hospitalizações desnecessárias (condições sensíveis à atenção básica em saúde). É fundamental
aperfeiçoar a atenção básica, primeiro nível do SUS
A organização do SUS e integração entre as unidades de saúde de atenção básica e os demais níveis do sistema é passo importante para garantir o atendimento dos
pacientes no local mais adequado para suas necessidades. Em especial com os HE, esta integração permitirá o desenvolvimento e criação de protocolos e linhas de
cuidado, que adotadas por todos, garantam orientações e diretrizes técnicas para os agravos de maior prevalência e relevância para o sistema(10, 11).
Por outro lado, a existência de leitos ociosos em todas as regionais leva a interrogação sobre como intervir nestes serviços. Não se trata aqui de “fechar” hospitais,
inclusive pelo crescimento populacional esperado e pelas modificações na estrutura da população (envelhecimento), mas sim de propor modificações/adaptações atender
novas necessidades de saúde.
Em relação ao porte dos hospitais vale considerar a baixa ocupação daqueles com menos de 50 leitos, principalmente em face de baixa resolubilidade apresentada.
Seus leitos poderiam ser destinados aos primeiros socorros em urgência/emergência, leitos de agudos para alta complexidade, com respaldo de leitos complementares
como os de terapia intensiva e reabilitação a pacientes terminais, àqueles sem prognóstico, crônicos, em reabilitação, geriátricos, aos de saúde mental, desde que
arquitetonicamente e operacionalmente preparados para estes atendimentos(12).
Quanto aos hospitais gerais e especializados de médio e grande porte, estudos de especialidades exigidas nas redes de saúde regionais, a distribuição adequada entre
média e alta complexidade, a consideração da economia de escala e do volume de atendimento necessário para garantir qualidade, dariam a exata dimensão da
necessidade e operação eficiente dos leitos, evitando-se a ociosidade ou a demanda excessiva.
Também é imprescindível o desenvolvimento da logística necessária para transporte de pacientes, aquisição e distribuição de insumos, realização de exames.
Exemplos atuais neste sentido são os exames à distância, como exemplo o tele-eletrocardiograma, os exames por imagem a distância, evitando-se manter equipes
completas nos locais dos leitos. O uso de telemedicina pode ser um importante auxiliar nos cuidados à distância, orientados por especialistas. A comunicação deve ser
reforçada, melhorando a integração entre equipes, entre equipes e os pacientes, familiares e a comunidade. Cada vez mais as atividades ligadas ao ambulatório e
complementar de diagnóstico/terapêutica terão papel preponderante no menor uso de leitos, face às inovações tecnológicas.
Por outro lado, a aplicação de protocolos e organização dos serviços, pode garantir a facilitação das saídas hospitalares, reduzindo custos, diminuindo infecções,
locomoções de familiares entre outros bons resultados. Entra aqui a necessidade de investimentos em tecnologias que diminuam a agressividade do tratamento e
diminuam o tempo de permanência, como é o caso dos procedimentos laparoscópicos.
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Estudos internos nos hospitais locais e regionais são imprescindíveis verificando práticas como a reserva de leitos nas especialidades, internações desnecessárias, tempo
exagerado de retorno dos exames complementares e das interconsultas, internações para procedimentos sem realização prévia de exames, internações sociais, pacientes
geriátricos e sem prognóstico em hospitais gerais, retaguarda de leitos de terapia intensiva, uso regular de protocolos clínicos.
A resolubilidade dos leitos implica na alocação adequada de recursos humanos em quantidade e qualidade para lidar com os problemas regionais e locais. Citando a
qualificação dos profissionais é importante lembrar a capacidade de transformação que os mesmos devem possuir, lidando com matérias que trazem implícitas mudanças
de comportamento, como hábitos ligados a dieta inadequada, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, sedentarismo, sexo sem proteção, automedicação, tratamento
descontinuado (doenças crônicas), causas externas (segurança do trabalho, violência, acidentes) e degradação ambiental e são responsáveis por boa parte das internações
evitáveis e uso dos ambulatórios e serviços complementares. Mesmo a iniciativa privada começa a despertar para estas questões, criando mecanismos de estímulos para a
prevenção de riscos e agravamentos de doenças.
Finalmente é preciso desenvolver políticas de financiamento que sejam adequadas para a rede hospitalar, com o levantamento de custos que facilitarão a racionalização
do uso de recursos e a pactuação com todos os gestores locais e regionais, para que os recursos necessários aos novos serviços sejam garantidos.
Referências
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde (SAS): Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. Disponível em http://cnes.datasus.gov.br.(18/01/2011).
Médici AC. Aspectos Teóricos e Conceituais do Financiamento das Políticas de Saúde. In Piola SF, Vianna SM (org.) Economia da Saúde – Conceito e Contribuição para a Gestão da Saúde.
3ª ed., Brasília, IPEA; 2002. p 23-68.
Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ministério da Saúde. http://www.ans.gov.br/.
Duarte I G. Leitos hospitalares – algumas considerações. . Rev. Adm. Saúde; 2(5): 5-8, dez. 1999.
Bazzoli G J, Brewster L R, Liu G and Kuo S. Does U.S. Hospital Capacity Need To Be Expanded? Health Affairs, 22, n.6 (2003):40-54.
Keeler TE, Ying J S. Hospital costs and excess bed capacity; a statistical analysis. The Review of Economic Statistics, vol. 78, n. 3, August 1996, p. 470-81.
OECD Health Data/2009. Health at a Glance. OECD Indicators 2009, 201 pag.
MacKee, M. Reducing hospital beds: What are the lessons to be learned? European Observatory on Health Systems and Policies, n.6, 2004, p. 1-16.
Zappatelli MC, Gonçalves EC, Mosca I, Panorama da Saúde mental no Estado de São Paulo: leitos psiquiátricos e assistência extra-hospitalar. In: Bittar OJNV, Cecílio MAM, Planejamento de
Saúde: conhecimento & ações, 2006. P. 225-40.
Barata LRB, Mendes JDV, Andrade, MC. O gestor estadual e os desafios da atenção básica em saúde. In Realidades e perspectivas da gestão estadual do SUS. Conselho Nacional de
Secretários de Saúde – CONASS. Brasília. 2010. p.71 a 79.
Barata LRB, Mendes JDV, Bittar OJNV. Hospitais de Ensino e o Sistema Único de Saúde. RAS _ Vol. 12, No 46 – Jan-Mar, 2010. p. 7 – 14.
Bittar OJNV, Voz Saúde – Hospitais Humanitários do Paraná – Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná – FEMIPA. nº 58, Nov/dez/2010. p.
7.

Indicadores Assistenciais

P_141_2011 - A utilização da avaliação da aderência como ferramenta de gestão do tratamento das
pessoas com doença falciforme
Elvira Maria M. S. de Carvalho, Clarisse Lopes de Castro Lobo, Amanda Martins, Ana Maria Mach, Disleine Xavier Serra

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a aderência como ferramenta de gestão do tratamento das pessoas com doença falciforme em uma instituição de referência em hematologia do Rio
de Janeiro. Trata-se de um estudo de coorte prospectivo em dois períodos com intervalo anual. A partir da educação permanente, focando a adesão ao tratamento, utilizamos ferramentas que
alcançaram como resultados uma melhora no entendimento do tratamento adequado e da participação do próprio paciente no processo. A adesão é multifatorial e o envolvimento de todos os
profissionais do grupo multiprofissional e dos pacientes foi fundamental para os resultados alcançados.
Palavras chaves: Doença falciforme, Tratamento, Adesão, Educação, Hidroxiuréia.

Introdução:
A Doença Falciforme (DF) é considerada a doença hereditária monogênica mais freqüente no Brasil, destacando-se a estimativa de acometimento de cerca de oito mil
doentes pela forma homozigótica (HbSS).
A doença caracteriza-se pela produção de hemoglobina S (HbS). Em baixas concentrações de oxigênio, ocorre a polimerização de Hb, com conseqüente deformação
das hemácias para a forma de foice, ocasionando obstrução vascular, com episódios de dor e lesão de órgãos.
Devido a sua grande variabilidade clínica, o paciente enfrenta a doença e seus sintomas, necessitando de um acompanhamento ambulatorial regular, cuja avaliação e
indicação de medicações específicas são indispensáveis para prevenir as complicações clínicas, tais como as crises de dor.
Desta forma, o paciente necessita conhecer o significado de sua doença e seus sinais e sintomas para aderir ao tratamento de forma correta, fato que conduz ao controle
e acompanhamento efetivo de complicações. Uma boa adesão ao tratamento implica na habilidade do paciente em cumprir as recomendações da equipe de saúde,
especialmente a terapêutica medicamentosa; manter o monitoramento de suas condições clínicas e adotar mudanças no estilo de vida e hábitos.
A efetividade do tratamento da DF com uso de hidroxiuréia, agente quimioterápico inibidor da ribonuclease, é atribuída ao aumento na produção de hemoglobina fetal,
diminuição da aderência vascular e aumento na concentração de óxido nítrico, que reduziria as crise de dor e a necessidade de transfusões sanguíneas periódicas,
contribuindo para a melhora do curso clínico, apesar de seu mecanismo de ação ainda não estar completamente elucidado7. As concentrações elevadas de hemoglobina
fetal (HbF) podem diminuir a gravidade da doença por inibir a polimerização da hemoglobina S.
Para o sucesso no acompanhamento e tratamento da DF, se faz necessário elaborar estratégias para favorecer a adesão dos pacientes neste processo, através de medidas
educativas.
Justificativa:
Em 2002, a criação de um grupo com abordagem multidisciplinar para o tratamento da dor, intitulado, através do projeto institucional “Hospital sem Dor” foi uma
estratégia para melhorar a gerência dos processos assistenciais no manejo da dor crônica e da qualidade de vida dos pacientes, visando a sensibilização de profissionais,
pacientes e familiares a respeito do manejo da dor, destacando a adesão ao tratamento e os principais fatores relacionados.
A falta de conhecimento da pessoa com DF sobre a doença leva à dúvidas, insatisfação e falha no tratamento, acarretando em irregularidade no comparecimento as
consultas médicas, na realização de exames e na prática do autocuidado, o que culmina em complicações clínicas e internações hospitalares.
Geralmente a não adesão, em função da dificuldade de entendimento da prescrição médica e problemas sociais, traz conseqüências negativas ao processo de cuidado,
como complicações secundárias: processos infecciosos de repetição e crises de dor sucessivas. Isto demonstra a necessidade de implementar medidas educativas
permanentes pelos profissionais de saúde, que visem estimular adesão ao tratamento, com a participação efetiva da pessoa portadora da DF.
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Objetivo:
Utilizar a avaliação da aderência como ferramenta de gestão do tratamento das pessoas com doença falciforme.
Metodologia:
Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, com dois cortes nos anos de 2009 e 2010, realizado em um instituto estadual de referência em hematologia e
hemoterapia, localizado na cidade do Rio de Janeiro, nos setores de atendimento de emergência e ambulatorial. Foram selecionados 301 pacientes com DF que estavam
em uso de hidroxiuréia por pelo menos 4 meses, idade acima de 18 anos e que freqüentavam regularmente o ambulatório da dor. Após a seleção dos pacientes,
aconteceram ações educativas como palestras; exibição de filmes sobre aderência e uso da hidroxiuréia; distribuição de folders explicativos e do Manual de Aderência
Multiprofissional; uma peça de teatro sobre aderência foi realizada pelo grupo teatral do hospital; além de agendamento de consultas de enfermagem e médica. Iniciou-se
também uma segmentação no ambulatório para atendimento voltado aos adolescentes e os iletrados, criando-se receitas especiais e abordagem diferenciada, devido às
grandes dificuldades encontradas nestes grupos específicos.
Após estas ações, utilizamos um questionário com perguntas fechadas para coleta de dados e observação participante para a avaliação da aderência.

Resultados:
Em 2009, 90 pacientes responderam os questionários e somente 56% referiram uma melhora da qualidade de vida relacionado a diminuição de admissões no hospital
devido a intercorrências clínicas referente a DF. Já em 2010, houve um aumento para 71,4% de melhoria da qualidade de vida, o que está relacionado a uma melhora da
aderência ao tratamento.
As ações educativas também melhoraram de 2009 para 2010 com a melhor compreensão do tratamento da hidroxiuréia e dos seus benefícios reduzimos em 22,3% as
dificuldades de entendimento.
A partir da comparação dos ciclos de Campanhas de Aderências nos anos de 2009 e 2010 (vide quadro 1), observamos que houve um aumento na percepção do
paciente na qualidade de vida em relação ao uso correto da hidroxiuréia. Além disso, os pacientes passaram a compreender melhor os benefícios do tratamento e da
importância de sua participação. Estes dados foram confirmados pela observação participante dos profissionais que realizavam as consultas de acompanhamento.
Quadro 1- Resultado das Campanhas de Adesão Global de Aderência ao tratamento da Doença Falciforme, realizadas nos anos de 2009 e 2010.
Número de Pacientes (percentual)

ADESÃO GLOBAL DE ADERÊNCIA

2009
1ª campanha
Melhora da qualidade de vida em relação a admissão hospitalar após inicio do tratamento com hidroxiuréia

2010
2ª campanha

79 (56%)

115 (71,4%)

Apresentam dificuldade de compreender os benefícios

95
(68%)

36
( 22,3%)

TOTAL DE PACIENTES QUE RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO

140

161

No ambulatório dos iletrados, neste período houve a admissão de aproximadamente pacientes, que necessitaram deste tipo de orientação. Já no ambulatório dos
adolescentes, são atendidos atualmente cerca de 35 indivíduos.
Conclusão:
A abordagem multidisciplinar é fundamental para o sucesso de uma terapia numa doença crônica, como a doença falciforme, que apresenta um potencial grande para o
desenvolvimento de complicações clinicas, podendo acarretar o óbito.
A ação continuada com o desenvolvimento de novas ferramentas educacionais visando à aderência torna-se fundamental para o sucesso terapêutico; com diminuição
de internações hospitalares, conseqüente redução do custo hospitalar, e uso incorreto da medicação. Além da melhor compreensão da doença e seus aspectos
relacionados pelo paciente, que passa a ser agente de seu tratamento.
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P_142_2011 - Resultados Organizacionais Alcançados Durante Cinco Anos de Acreditação no
Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro
Liliane Bauer Feldman, Sonya Maria Leandrini Ricupero, Jose Antonio Montes Canteras, Elizabeth Janiszewski Bomfim Wu

Resumo: Por meio do convênio com a Municipalidade de São Paulo, em 2006 o Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro implantou o Programa de Certificação da Qualidade na
metodologia ONA. Esse modelo impôs desafios e uma nova dinâmica de trabalho coletivo na busca da melhoria contínua da assistência, da segurança e da satisfação organizacional.
Descreveram-se cada etapa de desenvolvimento da qualidade com seus pontos relevantes. A gestão estratégica dos processos e rotinas foi implantada com impacto positivo nos resultados
organizacionais utilizando-se a ferramenta PDCA. O HMBM após avaliação foi certificado Nivel1 pelo Manual 2010. Para 2011 novos rumos estão traçados.
Palavras-Chave: Acreditação, Certificado de Necessidades, Qualidade da Assistência à Saúde, Gerenciamento de Segurança.

INTRODUÇÃO
O hospital público Municipal Dr. Benedicto Montenegro (HMBM) realiza atendimentos de urgência e emergência, de baixa e média complexidade, e possui 37 leitos
de internação. É referência para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da região leste da
cidade de São Paulo, na realização de exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonografia e também é referência para emergências psiquiátricas. Produz a média de 6400
atendimentos/mês. Participa desde 2002 do Programa de Planejamento Familiar realizando em torno de 20 vasectomias/mês.
Por meio do convênio com a Municipalidade de São Paulo, em 2006, implantou o Programa de Certificação da Qualidade utilizando a metodologia ONA e o Manual
Brasileiro de Acreditação como instrumento de avaliação (1).
A implantação do programa de qualidade na área da saúde visa à melhoria contínua, excelência na prestação dos serviços, e a gestão de riscos tem o foco na prevenção
de danos e segurança institucional (2). Buscar as melhores condições no padrão de atendimento referente a estrutura, ao processo e aos resultados (3) institucionais.
Esse modelo impôs desafios e uma nova dinâmica de trabalho em equipe no hospital, permitindo maior integração entre os processos institucionais (4) que visaram
entre outros, a melhoria contínua da assistência, a segurança organizacional e a satisfação dos usuários.
Em setembro de 2008, o HMBM conquistou o título de Acreditado nível 1, tornando-se o primeiro hospital público municipal da administração direta ligado a Autarquia
Hospitalar Municipal da Prefeitura Municipal de São Paulo a conquistar o título.
FINALIDADE
A Acreditação é um reconhecimento da ONA que garante um alto nível de prestação de serviço em todos os setores de uma organização de saúde. O processo de
Acreditação é voluntário e utiliza referenciais de excelência centrados no cuidado aos pacientes e segurança dos profissionais, introduzindo a Gestão da Qualidade como
ferramenta (5) permanente de aprimoramento institucional.
Para isso, tem como premissa alguns princípios básicos:
-Introduzir a Gestão da Qualidade como uma ferramenta permanente de aprimoramento institucional;
-Racionalizar a utilização de recursos humanos, financeiros e tecnológicos;
-Focar no desempenho da organização utilizando uma abordagem centrada no processo do cuidado com o paciente/cliente;
-Buscar maior eficiência e efetividade no atendimento;
-Utilizar os referenciais de excelência do atendimento à saúde para reorganizar suas práticas, diminuir riscos para os pacientes, profissionais e colaboradores; e
-Ampliar a segurança dos usuários na escolha e utilização dos serviços (6,7).
JUSTIFICATIVA
A Acreditação favorece o desenvolvimento organizacional e o desempenho dos processos de trabalho nos três níveis da gestão:
1. Gestão Estratégica – com a definição da política organizacional, estabelecendo a liderança, o foco no cliente, as diretrizes, os objetivos e as metas e assim, a cultura
da empresa.
2. Gestão por Processos – a busca da eficácia, ou seja, aprimorar aquilo que agrega valor para o cliente, com a interação sistêmica dos processos e ações integrando o
compromisso de todos em tudo.
3. Gestão da Rotina – a eficiência das atividades, quer dizer que, no dia-a-dia, a Acreditação se traduz em práticas de gestão e de assistência mais transparentes, com
domínio intelectual e segurança porque envolvem a verificação diária de atividades e serviços de acordo com padrões de excelência reconhecidos (1,4,7).
OBJETIVO
Descrever os resultados obtidos com cinco anos de Acreditação no Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro
MÉTODO
Estudo descritivo, retrospectivo com abordagem relato de experiencia. Foram coletados dados de maio de 2006 a janeiro de 2011 nos setores de Qualidade e
Gerenciamento de Riscos do HMBM.
Os dados qualitativos e quantitativos estão arquivados nos registros documentais dos dois setores do hospital, em tabelas, quadros, graficos, planilhas, papers
educativos, atas de reuniões, relatórios estratégicos e setoriais, bem como das devolutivas das avaliações internas e externas da acreditação nos programas Excel® e Power
Point.
RESULTADOS
Em outubro de 2010, o HMBM passou pela avaliação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini e foi re-cerficado em nível 1 na versão 2010 do Manual Brasileiro de
Acreditação. Neste relatório final, os auditores destacaram os seguintes pontos fortes da instituição:
 Programa de Aprimoramento no atendimento em saúde mental
 Projeto de Metas e Resultados
 Planejamento estratégico e envolvimento dos gestores na definição das metas
 Sistemática definida para as visitas técnicas da qualidade
 Treinamentos aplicados para a disseminação da cultura da qualidade
 Avaliação de desempenho dos colaboradores em 360 graus
 Café com o diretor
 Atendimento nutricional aos colaboradores
 Sistema informatizado para acesso ao hospital
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Muitas ações foram implementadas no HBMB, dentre elas, podemos citar: descrição das atividades desenvolvidas, o que deu origem aos documentos da Qualidade;
maior integração entre as áreas; apoio as ações pelas lideranças; criação de equipes e comissões para análise e melhorias dos processos e criação dos indicadores que
mensuram os resultados dos processos e apóiam as ações de melhoria.
A Acreditação trouxe mudanças significativas na rotina diária da assistência ao paciente e aprimorou a integração entre os processos. Integração é a execução das
atividades de uma área pensando na continuidade das mesmas por outra área e, no impacto que tem um processo no resultado final: o atendimento.
Em determinados setores pode-se verificar a implementação de ações descritas a seguir.
a) Gerenciamento de Riscos (2): Constitui identificar antecipadamente quais são os riscos possíveis durante o atendimento de um paciente e estimular a melhoria
contínua dos processos internos a fim de evitar que esses riscos se tornem danos.
Foram definidos planos de contingência relacionados aos insumos fundamentais para o atendimento aos pacientes, estabelecidos protocolos de prevenção de riscos
assistenciais, protoloco de cirurgia segura e barreiras de proteção referentes aos principais riscos relacionados às patologias de maior prevalência e ou gravidade.
b) Gerenciamento de Não Conformidade, Evento Adverso e Evento Sentinela (1):
Em 2010, foi implementado o mapeamento dos riscos institucionais, bem como ações de prevenção, monitoramento e controle. A realização de treinamentos refinou a
parceria com as equipes assistenciais na definição e cumprimento da metodologia de identificação, notificação e planejamento de ações de prevenção e controle frente a
estas ocorrências. O trabalho exigiu e exige aperfeiçoamento contínuo para que tais mecanismos mantenham o foco na garantia da segurança do processo assistencial.
c) Gerenciamento de Documentos (4):
Os documentos normativos que definem as atividades da instituição, sejam estes de origem interna ou externa, tiveram suas áreas de aplicação e validade gerenciadas
pelo Sistema de Gestão da Qualidade; tais documentos são continuamente analisados criticamente com foco na comunicação e otimização de recursos.
Em 2009 e 2010 a Qualidade realizou orientação para formatação de documentos e treinamentos de orientação para construção e revisão da documentação.
A participação da equipe da Qualidade em cursos, eventos e desenvolvimento de trabalhos científicos foi de fundamental importância e teve o intuito de realizar
benchmarking de gestão hospitalar em todo o país, com o objetivo de identificar ações inovadoras e de impacto positivo nos resultados das organizações participantes,
trocar experiências com outras instituições e mensurar se as ações do HMBM estão alinhadas ao que preconiza a ONA, além de trazer inovações para os processos
institucionais a serem definidos ou reorganizados. Entre eles, o evento da Adh’2010 no Congresso de Gerenciamento de Riscos, Curso do Instrumento para Pesquisa de
Satisfação (IPPS), participação no Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP) e no Forum Internacional de Segurança do Paciente.
d) Auditorias internas (1,8)
Foram realizadas anualmente desde o inicio do processo de acreditação com a participação de colaborabores treinados por instituição certificadora no Curso de
Avaliadores Internos e reciclados pela Coordenação da Qualidade e demais integrantes da equipe da Qualidade.
A Auditoria interna serve como um termômetro para medir a evolução e adequação dos processos, além de direcionar as prioridades de ajuste nas áreas visitadas.
A Qualidade também esteve envolvida em ações das áreas assistenciais e do corpo clínico, participando no estabelecimento de protocolos, no apoio em treinamentos e
no esclarecimento dos itens de orientação do Manual da ONA(1) referentes aos diversos serviços/setores.
A participação da Qualidade se expandiu na definição e classificação dos processos, fluxo da Emergência e Acolhimento com Classificação de Riscos, Termo de
Consentimento Informado para cirurgias e procedimentos invasivos, estabelecimento do Plano de Treinamento institucional, elaboração das políticas gerenciais, na
avaliação e monitoramento da qualidade dos registros em prontuários, no gerenciamento dos equipamentos médico- hospitlares, na formação de grupos facilitadores, etc.
e) Em 2010 o HMBM concluiu seu Planejamento Estratégico (PE).
O resultado foi revisão e estabelecimento da identidade da instituição, ou seja, revisão da missão, visão e valores institucionais. Assim, revalidou-se a cultura
organizacional.
Com a avaliação, foi mantida a certificação e recebeu a re-certificação no nível 1 na versão 2010 do Manual de Acreditação (9), melhorando a segurança e partindo
para a organização dos seus processos.
O HMBM utiliza como ferramenta de melhoria contínua da qualidade o Ciclo PDCA, que busca monitorar com eficácia a gestão dos processos, por meio do
diagnóstico das situações indesejáveis e da conseqüente busca de soluções.
Para 2011, estão programados os seguintes próximos passos:
- Aprimorar a relação de cliente e fornecedor interno e elaborar os contratos de prestação de serviços internos;
- Alinhar os interesses e necessidades para que o resultado final da assistência seja de melhor qualidade e satisfaça as necessidades dos nossos usuários.
CONCLUSÃO
Para gerenciar uma organização com qualidade, é necessário gerenciar processos pensando que, atrás dos processos estão as pessoas (10).
Pautado nesta filosofia de gestão o hospital utilizará o Planejamento Estratégico no modelo do Balanced Score Card (BSC) (11) para monitorar os resultados dos
processos com os indicadores da qualidade.
Sabedores que ferramenta BSC visa alinhamento do PE com as ações operacionais do hospital, o mapa estratégico estabelecerá os objetivos estratégicos e definirá os
indicadores, metas e planos de ação.
A revisão da Política da Qualidade contribuirá para adequar às novas diretrizes, evoluindo para o modelo de Política Integrada de Gestão (PIG), com foco na qualidade,
meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, e responsabilidade social.
A participação da equipe da Qualidade em cursos, eventos e a realização de visitas técnicas a outros hospitais deverá se manter para aprimorar o benchmarking.
O processo de Acreditação teve impacto positivo para o corpo funcional e trouxe satisfação, orgulho e interesse suficientes em sustentar a busca de melhorias contínuas.
O sistema de gestão da qualidade avança para o tratamento dos requisitos dos padrões de Nível 2 ONA, tais como, indicadores, modelagem de processos, educação
continuada, trabalhos em grupos, análises críticas conduzidos em diversas áreas. Desta forma, o programa de qualidade no HMBM vem contribuindo para a progressiva
elevação do padrão de qualidade da assistência, fortalecendo a confiança da comunidade com a introdução de condições seguras, adequadas e dinâmicas do cuidado aos
pacientes.

QUALIHOSP 2011 » 233

PAPERS

Referências
Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas da Saúde. Departamento de avaliação de políticas de saúde. Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, 4ª ed, Brasília (DF), 2003.
Feldman LB (organizadora). Gestão de Risco e Segurança Hospitalar. Prevenção de danos ao paciente, notificação, auditoria de risco, aplicabilidade de ferramentas, monitoramento. São
Paulo: Martinari, 2008. p.392
Donabedian A. An introduction to quality assurance in health care. Oxford Univ Pr. Handcover. December, 2002.
Cerqueira Neto, EP. A clínica de gerenciamento: modelo mental para gerenciamento empresarial. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
D’Innocenzo M, Adami NP, Cunha ICKO. O movimento pela qualidade nos serviços de saúde e enfermagem. Rev Bras Enferm 2006 jan-fev; 59(1): 84-8.
Feldman LB, Cunha ICKO. Identificação dos critérios de avaliação de resultados do serviço de enfermagem nos programas de acreditação hospitalar. Rev. Latino-Am. Enfermagem, jul./ago.
2006, vol.14, no.4, p.540-545. ISSN 0104-1169.
Alves VLS, Feldman LB. Gestores da Saude no âmbito da qualidade. Atuação e competências-abordagem multidisciplinar. São Paulo: Martinari, 2011.
D’Innocenzo M, Feldman LB, Fazenda NRR, Helito RAB, Ruthes RM. Indicadores, Auditorias, Certificações. Ferramentas de Qualidade para Gestão em saúde. São Paulo: Martinari, 2006.
Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas da Saúde. Departamento de avaliação de políticas de saúde. Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Brasília (DF), 2010.
Dutra JS. Competências; conceitos, métodos, experiências. São Paulo: Atlas, 2008.
Kaplan, RS, Norton DP. Having trouble with your strategy? Then map it, Harvard Business Review, 78 (5): 167-176, 2000.

INDICADORES ASSISTENCIAIS

P_143_2011 - Análise do sucesso e insucesso da ventilação não invasiva em casos de insuficiência
respiratória do serviço de urgência
Juliana Nalin de Souza Passarini, Juliana Cristina Lamon, Marivone Arruda Leite, Luciane Lima dos Santos, Ivete Alonso Bredda Saad, Carolina Kosour

Resumo: A ventilação não invasiva é conhecida há anos, mas, ultimamente, têm sido a técnica eleita para o tratamento da insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. O objetivo
desse estudo foi analisar o sucesso e insucesso da ventilação não invasiva no serviço de urgência e emergência referenciada do Hospital Estadual de Sumaré. A pesquisa foi realizada por coleta
de variáveis utilizando banco de dados e prontuários médicos. Foram analisados 485 pacientes, sendo que destes, 332 (68,4%) se beneficiaram com a técnica de VNI, ou seja, não foram
submetidos a uma possível intubação orotraqueal.
Palavras-chave: ventilação não invasiva, insuficiência respiratória.

INTRODUÇÃO
A ventilação não invasiva (VNI) é conhecida desde os anos 30, mas passou a ser utilizada na década de 80, com a introdução do CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure) para tratamento da apnéia do sono (1). Desde então, têm sido a técnica eleita para tratamento da insuficiência respiratória (2,3).
Apesar de seu uso recente, o grande número de pesquisas clínicas (séries de casos, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e consensos), tornaram sua
aplicação mais “baseada em evidências” do que qualquer outra intervenção para suporte ventilatório (3).
A VNI diminui a dispnéia e o trabalho respiratório, melhora a troca gasosa, o que diminui a necessidade de intubação orotraqueal (1). Estudos randomizados ajudaram a
definir quando a VNI deve ser usada como primeira opção de tratamento (4), como por exemplo, nos casos de agudização da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC), exacerbação da asma, edema agudo cardiogênico e casos de insuficiência respiratória hipoxêmica (3).
O uso da VNI reduz o risco de pneumonia nosocomial por manter as barreiras naturais da glote e das vias aéreas superiores (1), além de reduzir o tempo de ventilação
mecânica, a necessidade de sedação, o uso de antibióticos, o tempo de permanência na UTI, a mortalidade hospitalar, bem como os custos do tratamento (5 - 7).
O uso das máscaras como interfaces para aplicação da VNI preserva a deglutição, a fala e a tosse. (2,8)
1.1. Técnicas para aplicação da Ventilação Não Invasiva (1,2)
Interfaces
A máscara nasal é a mais confortável, mas há limitações do seu uso em alguns pacientes, pois, ocorre vazamento pela boca. A máscara oronasal/facial é a mais
utilizada, esta permite maior volume corrente quando comparada com a máscara nasal. A máscara facial total e o capacete são interfaces mais novas, na tentativa de
melhorar o conforto e a tolerância dos pacientes durante a VNI. A máscara facial total diminui lesões de pele e possibilita uma maior pressão inspiratória. Já o capacete,
apresenta ruído interno, além de ocorrer reinalação de CO2.
Modos Ventilatórios e Equipamentos
Os modos de VNI com pressão positiva mais utilizados para o tratamento da Insuficiência Respiratória é o BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), ou seja, a
combinação da pressão positiva inspiratória ou IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure) com a pressão positiva expiratória ou EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure),
e o CPAP.
Qualquer ventilador mecânico, que não tenha seu funcionamento prejudicado pela presença de vazamento, pode ser utilizado para a ventilação não invasiva.
Os ventiladores específicos para VNI apresentam tolerância ao vazamento, boa sincronia com o paciente, e preço competitivo. Estes ventiladores possuem um único
circuito, onde ocorre a inspiração e a expiração.
A CPAP obtida com o gerador de fluxo funciona semelhantemente àquela obtida com ventiladores próprios para VNI.
1.2. Indicações para o uso da VNI (1-8, 10, 11, 13,14)
A VNI é indicada nos casos de hipoxemia, hipercapnia, hipoventilação, broncoespasmo, congestão, pós-extubação, pós-operatório imediato e também como tratamento
paliativo.
O paciente apresenta sinais clínicos característicos de insuficiência respiratória como: taquipnéia, uso musculatura acessória, esforço expiratório, tiragem da
musculatura intercostal, batimento de “asa de nariz”, dispnéia moderada/severa, respiração paradoxal.
1.3. Contra-indicações para o uso da VNI (1-3, 15)
A VNI está contra-indicada nos pacientes que apresentam rebaixamento do nível de consciência (escala de coma de glasgow ≥12), instabilidade hemodinâmica,
obstrução alta, trauma de face, náuseas ou vômitos, pneumotórax não drenado, lesão pulmonar aguda (LPA) ou síndrome da angustia respiratória (SARA), Influenza A
(H1N1), pós operatório de cirurgia de vias aéreas superiores e esôfago.
Existem as contra-indicações relativas da VNI (1,2). Os benefícios da VNI devem ser analisados criteriosamente com a equipe interdisciplinar, nos casos de pósoperatório de cirurgia gástrica, por conta da aerofagia.
O sucesso da VNI não só depende dos equipamentos e interfaces, mas também de uma equipe treinada e habilitada para realizar a técnica (9-11)
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OBJETIVO
R
que derram entrada no serv
rviço de urgência e emergência refereenciada
Analisar o suucesso e insucesso da ventilação não invasiva em casos de Insuficiência Respiratória
do Hospital Estaadual de Sumaré, no
n período de janeiro de 2008 a dezem
mbro de 2010.
JUSTIFICATIVVA
O presente eestudo se justifica pela necessidade de
d analisar as caraacterísticas clínicas que mais influencciam no sucesso e insucesso da ventilação não invasivaa e sua
repercussão na mortalidade e tem
mpo de internação dos pacientes interrnados na unidadee de urgência e emergência do Hospiital Estadual de Sum
maré, para cada veez mais
aumentarmos oos casos de sucesso.
MÉTODO
SUJEITOS E M
A presente peesquisa foi realizadda por coleta de varriáveis utilizando bbanco de dados e prontuários médicoss da unidade de urggência e emergência do Hospital Estaddual de
Sumaré, no perríodo de janeiro de 2008 a dezembro de 2010.
Característicaas gerais da populaação:
Serão incluíddos pacientes de ambos
a
os sexos, coom idade igual ou superior a 18 anoos, que utilizaram ventilação mecâniica não invasiva, internados na uniddade de
urgência e emeergência do Hospitaal Estadual de Sumaré, no período janneiro de 2008 a dezembro de 2010. Serão
S
excluídos os pacientes que não tiverem dados sufiicientes
para análise.
Os dados colletados foram:
Idade, Data VVNI, Diagnóstico, sinais
s
clínicos (Escaala de Coma de Gllasgow, Freqüenciaa respiratória, Uso musculatura
m
acessóória, Esforço expiraatório, Tiragem intercostal,
Batimento de “asa de nariz”, Dispnéia moderada,, Dispnéia severa,, Cornagem, Hipersecreção, Tosse ineficaz, Hipotoniaa de língua, Déficcit deglutição, Resppiração
n invasiva (Preveentiva, Hipoxemia, Hipercapnia, Broncoespasmo, Congeestão, Edema Agudoo Pulmonar, Aumento Trabalho Respiratório,
paradoxal); cauusas de ventilação não
Hipoventilaçãoo, Obstrução Alta, Pós Extubação, Pós
P Operatório); Exxame Gasométrico ( pH, PaO2, PaCO
O2, HCO3, BE, SatO2, Hb); uso de
d Oxigenoterapia; exame
radiológico; téccnicas utilizadas (CCPAP, BIPAP); tem
mpo de utilização ((nº Total de Sessõões, Tempo perm
manência (média/seessão), Total de diaas utilizados); suceesso da
ventilação meccânica não invasivaa (Reversão Total Insuficiência Respirratória Aguda, Revversão Parcial Insufficiência Respiratórria Aguda); falênciaa da ventilação meecânica
não invasiva (Intolerância do pacciente, Piora ou peersistência das conndições clinicas appós dias de VNI); Surgimento de algguma contra-indicaação; Outros; Datta IOT,
Período, Causa(s), Insuficiência Respiratória
R
Aguda Persistente,
P
Obstruçção Alta, Instabilidaade Hemodinâmicaa, Neurológica, Ouutras.
RESULTADO
OS
Um total de 485 pacientes (tabbela 1), homens e mulheres, com qu adro de insuficiência respiratória aguuda ou crônica aguudizada foram subbmetidos à ventilaçção não
invasiva, na unidade de urgência e emergência refereenciada do Hospitaal Estadual de Sumaaré, em um períodoo de três anos.
Em 2008, obbtivemos um sucessso de 62,64% na técnica de VNI, e 37,36% de insucesso, ou seja, de um
u total de 174 ppacientes, 65 foram
m submetidos à intubação
orotraqueal (IO
OT). Em 2009, o successo foi de 69,38%
%, e o insucesso caiiu para 30,63 %.
Em 2010, 1551 pacientes utilizaaram a VNI, e 1122 desses pacientes se beneficiaram com
c a técnica, ou seja, obtivemos um
m sucesso de 74,17%, portanto, apeenas 38
pacientes (25,83%) com insuficiênncia respiratória aguda ou crônica aguudizada, foram submetidos à IOT.
% - 62,64% / 62,644%).
Desta maneirra, a taxa de sucessso apresentou uma evolução de 18% eentre os anos de 20008 e 2010 (74,17%
Tabela 1 – análise de sucessoo e insucesso da VNI

O objetivo desse estudo foi anaalisar o sucesso e innsucesso da VNI n a unidade de urgênncia e emergência referenciada do H ES, mas com esse trabalho,
t
observam
mos que
em 2010, a taxaa de sucesso da VN
NI apresentou uma evolução de 18% eentre os anos de 20008 e 2010. Tal fato pode estar relacioonado ao protocoloo implantado no innício de
2010, o qual fooi gerado após análise de nossos dadoos de dois anos de ccoleta. O protocoloo passou a ser utilizzado em nossos paacientes internados na unidade de urgência e
emergência refferenciada e foi divvulgado para toda a equipe interdiscciplinar do HES. Além disso, em janeeiro de 2010 iniciaamos o serviço dee fisioterapia noturnna e os
pacientes subm
metidos à VNI eram avaliados e atendiddos pela fisioterapi a durante as 24 horas.
ÕES
CONCLUSÕ
Através do ppresente estudo, concluímos
c
que a ventilação não i nvasiva nos casoss de insuficiência respiratória agudaa ou crônica aguddizada, quando uttilizada
concomitantem
mente com fármacoos, oferece uma melhora
m
rápida do desconforto respirratório e das alteraações metabólicas (10), diminuindo o número de intuubações
orotraqueais (188).
O sucesso daa VNI não só depennde dos equipamenntos e interfaces, maas também de umaa equipe treinada e habilitada para reaalizar a técnica (9-11)
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Avaliação de Tecnologia

P_145_2011 - Viabilidade Econômica-Financeira e Custo Efetividade da Adoção Do PET-CT
(Tomografia Computadorizada Por Emissão De Pósitrons) para Tratamento do Câncer.
Ana Cristina Pereira, Anne Charlyne Raviani Mello, Ana Eliza Carvalho dos Santos

Resumo: Os objetivos deste trabalho foram: a) demonstrar a viabilidade econômica-financeira para implantação do PET-CT; b) discutir o custo efetividade da adoção do PET-CT no tratamento
do câncer em pacientes do SUS. Metodologia: após revisão bibliográfica, foi elaborado um projeto para implantação do PET-CT com dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Biologia e
Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBBMN) e informações do fabricante do equipamento. Resultados: além de ser viável econômica e financeiramente, a cobertura do exame PET-CT pelo
SUS é vantajosa, pois a mudança de conduta pós PET levou a uma significativa economia gerando uma redução de 36,52% em recursos.
Palavras-chave: Viabilidade Econômica-Financeira. Custo-Efetividade. PET-CT.

Introdução
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, do total de 58 milhões de mortes ocorridas no mundo, o câncer foi responsável por 7,6 milhões, o que representou 13% de
todas as mortes. Estima-se que em 2020 o número de casos novos de câncer no mundo seja da ordem de 15 milhões, sendo que cerca de 60% deles surgirão em países
em desenvolvimento. No Brasil, as estimativas para 2009 apontam que serão mais 466.730 pacientes com câncer. (INCA, 2005).
Um poderoso recurso no tratamento do câncer é a Medicina Nuclear, especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que se diferencia por unir
o que há de mais moderno em tecnologia com o conhecimento médico, oferecendo aos pacientes oncológicos procedimentos nas áreas de diagnósticos e tratamentos
altamente eficientes e precisos.
A Medicina Nuclear se destaca por usar radiofármacos em seus procedimentos, que permite direcionar o exame ou o tratamento diretamente para a área que se deseja
estudar, além de fornecer ao médico, imagens claras da anatomia e do metabolismo da área estudada. Os exames são seguros, pois, uma quantidade mínima de material
radioativo é administrada ao paciente na forma oral, inalada ou injetada intravenosamente. Estas substâncias são conjugadas a um produto farmacêutico específico que
endereça a radiação para o órgão alvo, liberando-a de forma altamente seletiva. A quantidade de material radioativo usado em cada exame é calculada para garantir os
resultados mais precisos e limitando, ao mesmo tempo, a quantidade de exposição à radiação que o paciente será submetido. Os exames têm baixo índice de reações
adversas, com pouquíssimas contra-indicações e praticamente sem a necessidade de preparo prévio.
Entre os exames de Medicina Nuclear, o mais moderno dos procedimentos é o PET-CT, que combina em um único exame informações fornecidas por dois métodos
diagnósticos: o PET (do inglês positron emission tomography ou tomografia por emissão de pósitrons), feito com o radiofármaco fluordeoxiglicose (FDG), e o CT (do inglês
computed tomography ou tomografia computadorizada). O PET com FDG ilumina a atividade metabólica do tumor e a tomografia computadorizada registra suas
características anatômicas. (MARTINS, et al, 2008).
Justificativa
O PET-CT é um exame que revolucionou a medicina pela tecnologia envolvida e por sua importância estratégica para a saúde da população. Ao promover a mudança
da conduta terapêutica, a introdução da PET-CT evita a realização de procedimentos desnecessários e se traduz em melhora no tratamento dos pacientes e em economia
significativa de recursos financeiros. A maioria dos procedimentos de Medicina Nuclear é coberta pelo SUS (Sistema Único de Saúde), por convênios médicos e fazem
parte da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), porém só recentemente (19/10/10), o setor de Medicina Nuclear do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), passou a oferecer este exame aos pacientes do SUS.
Julga-se que o tema é relevante, pois trata-se de um estudo que discute se a adoção do PET-CT no tratamento oncológico, pelo sistema público de saúde, poderá trazer
benefícios tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do paciente ao oferecer uma melhor qualidade de vida durante o processo de tratamento.
Objetivos
Os objetivos deste trabalho foram: a) demonstrar a viabilidade econômica-financeira para um projeto hipotético de implantação do PET-CT; b) discutir o custo
efetividade da adoção do PET-CT no tratamento do câncer em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Métodos
Como base no critério de classificação proposto por Vergara (2007), esta pesquisa:
- quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois buscou-se descrever e investigar a viabilidade econômica-financeira da implantação do PET-CT em
tratamentos oncológicos e analisar o respectivo custo-efetividade do tratamento com esta tecnologia.
- quanto aos meios de investigação, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para subsidiar a construção de um projeto hipotético para implantação do
PET-CT. Em seguida foi realizada uma pesquisa documental, objetivando levantar os dados necessários, tais como os custos de aquisição e financiamento do equipamento
e demais gastos.
Resultados
Análise da Viabilidade Econômica-Financeira
Para a construção deste projeto hipotético foram utilizados dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBBMN) e
informações junto ao fabricante do equipamento. É importante esclarecer que para este projeto hipotético, optou-se por simular a implantação do PET-CT em hospitais que
já tenham integrado um serviço de Medicina Nuclear a fim de minimizar os custos com adequação predial e exigências necessárias para a instalação do equipamento.
Na tabela 01 estão relacionados: o custo para aquisição do equipamento, bem como os gastos necessários para realização do exame PET-CT, contemplando materiais,
mão de obra, depreciação e manutenção do equipamento, e rateio dos demais gastos indiretos.
Tabela 01: Gastos para Implantação PET-CT
Valor Total do Investimento
Valor do Equipamento
Outros investimentos 50% (a)

R$
R$
R$

3.204.000,00
2.136.000,00
1.068.000,00

Custos de Propriedade
Manutenção (4% do valor do equipamento)
Depreciação (depreciado em 10 anos)

R$/ano
R$/ano

448.560,00
128.160,00
320.400,00

Custos Operacionais
02 médicos nucleares (20 horas/semana cada)
01 tecnólogo
01 auxiliar de enfermagem
Materiais/Medicamentos + Descartáveis + Mat. de Limpeza
Radiofármacos (120 procedimentos/mês)
Energia elétrica + Água + Comunicação
Proteção Radiológica (40h/mês a R$ 55,00/h)
Participação no rateio de despesas (recepção, atendimento e administrativo)

R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano

1.660.000,00
120.000,00
48.000,00
24.000,00
10.000,00
1.353.600,00
18.000,00
26.400,00
60.000,00

(a) FOB- Valor referente aos impostos de nacionalização do equipamento.
Fonte: autoras com base informações fornecidas pela SBBMN

Com base nos dados apresentados na tabela 01, foi elaborado o projeto para implantação do PET-CT, consistindo em um fluxo de caixa econômico e financeiro para
um período de 5 anos, conforme pode ser visto na tabela 02. Partiu-se da hipótese de realização de 120 exames por mês, totalizando 1.440 exames por ano. Segundo
informações coletadas, no sistema privado de saúde, o valor cobrado pelo exame é em média de R$ 3.000,00. Para o cálculo da receita, estima-se que o SUS pague às
clínicas e hospitais credenciados, cerca de R$ 2.400,00, valor este, utilizado na tabela 02.
Em relação à aquisição do equipamento, também partiu-se da hipótese que o mesmo seria adquirido pela empresa com financiamento para ser amortizado em 5 anos
pelo sistema de amortização Tabela Price com taxa de juros de 23,87% ao ano.
Tabela 02: Fluxo Econômico-Financeiro Implantação do PET-CT
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Receita

3.456.000

3.456.000

3.456.000

3.456.000

3.456.000

Custos
Mão de Obra
Materiais
Radiofármacos
Custos Indiretos
Depreciação
Manutenção

(192.000)
(10.000)
(1.353.600)
(44.400)
(320.400)
(128.160)

(192.000)
(10.000)
(1.353.600)
(44.400)
(320.400)
(128.160)

(192.000)
(10.000)
(1.353.600)
(44.400)
(320.400)
(128.160)

(192.000)
(10.000)
(1.353.600)
(44.400)
(320.400)
(128.160)

(192.000)
(10.000)
(1.353.600)
(44.400)
(320.400)
(128.160)

Despesas
Rateio Administrativas

(60.000)

(60.000)

(60.000)

(60.000)

(60.000)

Compra Equipamento

Ano 0
(3.204.000)

Lucro Tributável
Depreciação

(3.204.000)

1.347.440
320.400

1.347.440
320.400

1.347.440
320.400

1.347.440,00
320.400

1.347.440
320.400

Fluxo Econômico

(3.204.000)

1.667.840

1.667.840

1.667.840

1.667.840

1.667.840

Financiamento
Amortização
Juros 23,87% ao ano

3.204.000
(399.101)
(764.794)

(494.367)
(669.529)

(612.372)
(551.523)

(758.546)
(405.350)

(939.611)
(224.285)

Fluxo Financeiro

2.040.103

(1.163.896)

(1.163.896)

(1.163.896)

(1.163.896)

Fluxo Econômico
Financeiro

(1.163.896)

503.943

503.943

503.943

503.943

1.667.840

Fonte: autoras

Nas condições consideradas neste projeto hipotético, o custo do exame para a empresa é de R$ 1.158,22. Para fins de simplificação optou-se por elaborar os fluxos de
caixa não contemplando a carga tributária, pois existem diversas modalidades de enquadramento tributário. Na prática a empresa deve considerar este item na elaboração
dos estudos de viabilidade econômica e financeira.
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Anaalisando os fluxos de caixa expostos na tabela 02, perccebe-se que no insstante zero, o fluxo é negativo indicando que até com
mpletar um ano, a empresa toma o
emprééstimo para aquisiçção do equipamentto, mas já inicia a amortização deste financiamento. Aoo completar um anoo, o fluxo passa a sser positivo, ou sejja, considerando
que a empresa realize 1.440 exames por ano
a e seja reemboolsada pelo SUS noo valor de R$ 2.4000,00, consegue fazzer frente ao finannciamento tomado e ainda tem um
t
a empresa liqquidado o financiam
mento, passa ter um
m lucro por exame de R$ 1.241,78.
resultaado positivo. Ao finnal do quinto ano, tendo
Apóós elaboração dos fluxos de caixa, procedeu-se à análise de viabilidade eeconômica e finannceira, consideranddo um retorno deseejado de 15% ao ano.
a Realizou-se
então o cálculo do VPL (Valor Presente Líq
íquido) onde se obttém o valor presennte dos fluxos de caixa
c
futuros e se aceita
a
o projeto noss casos em que a somatória destes
valorees presentes forem ssuperiores ao invesstimento inicial. (GITMAN, 2004).

Ondde: FC = Fluxo de CCaixa, k = taxa de desconto,
d
t = tempoo, II = Investimentoo Inicial
VPLL = 503.943, + 5033.943, + 503.943, + 503.943, + 1.667.840, - $ 1.163.8966, = $ 1.104.062,
(1,15)¹
(
(1,15)²
(1,15)³ (1,115)4
(1,15)5
O resultado obtido dee R$ 1.104.062,00 indica que todos os
o fluxos de caixa eestimados para ocoorrerem ao longo dee cinco anos, traziddos à valor presentte com uma taxa
de desconto de 15% aoo ano, são maioress do que o investimento que está seendo realizado no momento da deciisão, indicando enntão que o projeto é econômico e
financceiramente viável ppara a empresa.
Em seguida foi calculaado o retorno internno do projeto por meio
m do cálculo da TIR (Taxa Interna de
d Retorno). A TIR é um dos métodoss mais utilizados peelas empresas e a
forma para seu cálculo é a seguinte:

Com
m a TIR procura-se determinar uma únnica taxa de retorno para sintetizar oss méritos de um proojeto. Essa taxa é diita “interna”, no senntido de que depennde somente dos
fluxos de caixa de certo investimento, e nãoo de taxas oferecidaas em algum outro lugar. Quanto maior a TIR, melhor seerá o projeto. (GITM
MAN, 2004).
A lóógica da TIR é a dee que se o projeto está
e oferecendo um
m retorno igual ou ssuperior ao custo dee capital da empressa, estará gerando ccaixa suficiente para pagar os juros
e paraa remunerar os acionistas de acordo com suas exigências. Se a TIR for m
maior que o custo de
d capital da emprresa, significa que a empresa estará aumentando
a
sua
riquezza ao aceitá-lo. O ccusto de capital da empresa é tido com
mo a taxa de retornno por ela exigida em
e seus projetos dee investimento. É um
m padrão financeirro para a tomada
de deccisões.
O cálculo
c
foi elaboraddo com uma calculladora financeira e também pode ser obtido por meio daa adoção de planilhas em Excel®, senndo que o resultado encontrado foi
de 43,30%, demonstrando novamente quee o projeto é viáveel, pois a TIR é maaior do que o retoorno exigido de 15% ao ano. Para m
melhor compreensãão do retorno do
projeto, foi elaborado o ggráfico 1, simulanddo diversas taxas dee retorno.
Gráfico 1: Cálculo da Taxa dde Retorno para diverssos Retornos Exigidos

TIR
1.200
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1.000
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800
0.000,00
600
0.000,00
400
0.000,00
200
0.000,00
0,00
(200
0.000,00)

1
15%

30%

40%

45%

TAXA
A

Fonte: autoras

Com
mo pode ser observvado no gráfico 1, a medida que o rettorno exigido aumeenta, o VPL reduz e portanto a TIR dee 43,30% é o retorrno máximo oferecido pelo projeto,
mantidda as informações uutilizadas para elabboração deste projeeto hipotético.
Tenndo em vista que a elaboração do proojeto considerou daados estimados, connvém considerar o risco de que tais estimativas não se cconfirmem, uma vez que a empresa
está inserida num mercado onde determ
minadas variáveis como as decisõees políticas e econômicas do país não podem ser ccontroladas. Oporrtuno realizar o
acomppanhamento e deciidir quanto à eventuais correções.
Anáálise de Custo-Efetivvidade do Tratamento Oncológico com PET-CT
A análise
a
de custo-efeetividade mensura o custo em unidaddes monetárias divvidido por uma uniidade não monetárria, chamada unidaade natural, por exxemplo, anos de
sobrevvida ou sequelas evvitadas após vacinação da populaçãoo. A análise de cussto-efetividade é a melhor opção quaando se compara dduas ou mais intervvenções para um
mesmo desfecho em saúde. Trata-se da modalidade mais utilizzada nas análises eeconômicas em saúúde.
Seggundo Kobelt (20022) a estrutura da anáálise econômica poode ser entendida c onforme apresentado na figura 1 a segguir.
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Figurra 1 - Estrutura de anáálise econômica.
Fonte: Kobelt (2002)

O PET-CT peermite visualizar o grau de extensão da doença e verifiicar se o tumor é localizado ou já see já ocorreu a metáástase (células malignas invadem a corrente
c
sanguínea). A ppartir daí, é possível planejar o tratameento, monitorar o teempo de resposta dos
d recursos aplicaddos e fazer um melhhor controle da doença.
No estudo de Ferreira, et al. (22008), sobre o cussto-efetividade paraa o Sistema Único de Saúde (SUS), foram
f
avaliados pro
rospectivamente 499 casos de pacientees com
mão submetidos ao
a FDG-PET. Destaa forma as decisõões terapêuticas deeterminadas por métodos
m
de diagnóóstico e estadiamento convencionaiss foram
câncer de pulm
comparadas aoo manejo orientado pelo FDG-PET.
e si e custos referrentes à
Os custos finnanceiros médios fooram calculados para as seguintes vaariáveis: período inntra-operatório, engglobando o proced imento cirúrgico em
internação e cuuidados intensivos,, ciclos mensais dee radio e quimioteerapia e o estudo PET-FDG.
P
Os custoos das diárias e proocedimentos diagnnóstico-terapêuticoss foram
determinados ssegundo valores efeetivos do ano de 2007 no Hospital daas Clínicas – FMUSP, sendo que paraa cada material ouu medicamento utilizado foi alocado o valor
médio das últim
mas três licitações no
n pregão do Governo do Estado de Sãão Paulo. (FERREIRRA, et al, 2008).
Em relação aaos 49 casos havia indicação pela avaliação convencionnal, para realização de 40 cirurgias (R$ 10.000,00 cadaa), 9 casos precisavvam de quimioterapia (R$
5.000,00 cada), 1 caso necessitava radioterapia (R$ 8.000,00 cada), senndo que, em um doos casos, o mesmo paciente teria que fazer radio e quim
mioterapia. Com a conduta
c
mentos, a situação passou
p
a ser a seguiinte: 14 cirurgias (reedução de 65%), 31 quimioterapia (au
aumento de 244%) e 4 radioterapia (auumento
pós-PET e mudaança nos procedim
de 300%). (FERRREIRA, et al, 2008)).
Considerandoo o estadiamento proporcionado
p
peloo estudo PET-FDG,, foi possível determ
minar uma econom
mia de 23,8% dos rrecursos financeiroos totais. Portanto, o custo
médio individuualizado do tratamento proposto peloo estadiamento PETT se mostrou inferrior ao valor dispendido caso apenass o estadiamento convencional
c
tivessse sido
considerado. AAssim, a relação de custo-efetividade do
d programa com PET é de 0,76:1 quando comparada ao programa convvencional sem este exame. (FERREIRAA, et al,
2008).
d custo-efetividade, no presente estuudo foi utilizada a mesma
m
relação custo-efetividade da ppesquisa de Ferreiraa et al. (2008), adapptandoDando continuidade à análise de
se a análise parra 120 pacientes, coonforme apresentaddo na tabela 03, onnde em alguns casoos um mesmo pacieente recebeu radio e quimioterapia.
Tabela 03: CCustos convencionais versus conduta pós-PPET
CONDUTA INICIA
AL
CIRURGIAS
98
R$ 10.000,00

QUIMIOTERAP
PIA
22
R$ 5.000,00

RADIOT
TERAPIA
3
R$ 8.0000,00

TOTAL
123

R$ 980.000,00

R$ 110.000,00

R$ 24.0000,00

R$ 1.114.000,000

CIRURGIA
34
(65%)
R$ 10.000,00

QUIMIOTERAP
PIA
76
244%
R$ 5.000,00

RADIOT
TERAPIA
12
300%
R$ 8.0000,00

TOTAL
122

R$ 340.000,00

R$ 380.000,00

R$ 96.0000,00

R$ 816.000,00

CONDUTA PÓS--PET

Fonte: autoras addaptado segundo o esttudo de Ferreira, et al (2008).

Conforme poode ser observado, a cobertura do exaame PET-CT pelo SU
US é vantajosa, pois em 120 procedim
mentos, a mudançaa de conduta pós PEET levou a uma ecoonomia
de R$ 298.000,,00 mensais, o que significa uma reduução de 36,52% quue deixou de ser gassto pelo SUS, compparando-se ao trataamento convencionnal.
Conclusões
Atualmente, as decisões políticaas sobre novos proggramas de saúde e tecnologia são basseadas não somentee nos efeitos clínicoos, mas também noo custo-efetividade, sendo
fundamental a aanálise neste conteexto.
Além de economicamente viáveel, a utilização do PET/CT leva o paciiente a uma melhor qualidade de vidaa e evita dores e deesgastes adicionais aos pacientes e fam
miliares
já fragilizados, pois a chance de cura depende de um diagnóstico prrecoce. A inclusão do estudo PET-CTT na determinação do estadiamento em câncer permitirá uma
s alocados para ooutros programas dee saúde.
melhor gestão ddos recursos financceiros, que podem ser
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P_146_2011 - Metodologia de Avaliação de Incorporação Tecnológica em Radiologia por um
Hospital Público Terciário
Daiane da Silva Oliveira, Fabiano Rennó Goulart Siqueira, Antônio José Rodrigues Pereira, Vilson Cobello Júnior, Marisa Madi Della Coletta

Resumo: O modelo proposto visa racionalizar a incorporação de tecnologia em radiologia para um hospital terciário, uma vez que as necessidades de tecnologias avançadas se fazem presente
para um Hospital que é responsável pelo atendimento de casos de alta complexidade. O método leva em consideração os seguintes aspectos: evidências científicas de recomendação do
método diagnóstico; gestão de equipamentos e engenharia clínica; oferta atual do método na Instituição; análise da demanda reprimida para o método e análise de econômico-financeira da
incorporação. O método de análise mostrou-se efetivo em análises de incorporação por sua objetividade e pelo foco em custo-efetividade.
Palavras-Chave: Tecnologia em Saúde, Avaliação Tecnológica, Análise Custo-Efetividade; Saúde Pública.

INTRODUÇÃO
A gestão adequada dos recursos públicos é mandatória num Sistema de Saúde Universal como o Brasileiro onde a escassez dos recursos destinados para saúde é a regra
e qualquer investimento em uma área resulta numa lacuna assistencial em outra área que pode, muitas vezes, desassistir a quem mais precisa¹.
A tarefa de administrar os recursos destinados à saúde torna-se cada vez mais complexa, uma vez que os custos com saúde tendem a sempre aumentar dada às
peculiaridades do mercado da saúde² e ao envelhecimento da população.
No mercado saúde, habitualmente, não ocorre a substituição de tecnologias, mas sim o acúmulo de novas tecnologias sem a obsolescência das mais antigas¹. Isto é
especialmente visível na área de radiologia e diagnóstico por imagem, na qual convivem juntos tanto a radiologia convencional com seus aparelhos de raios-x simples
quanto os aparelhos mais modernos de radiologia funcional como a Tomografia por Emissão de Pósitrons PET-CT.
Outro aspecto importante é o epidemiológico que pesa principalmente sobre os serviços terciários públicos que possuem como missão, dada a estrutura hierarquizada
na qual estão inseridos, o acompanhamento das patologias mais complexas e, por muitas vezes, crônicas. Para o setor de radiologia, isto impacta na necessidade de um
parque tecnológico abrangente o suficiente para atender às expectativas do governo e da sociedade como um todo.
Dessa forma, a avaliação econômica da incorporação tecnológica contextualiza-se no setor de radiologia de um hospital público terciário como uma estratégia de
perenidade do serviço devido principalmente ao fato de que existe a demanda por atualização tecnológica constante visando a resolutividade diagnóstica de pacientes de
alta complexidade e a necessidade de garantir a sustentabilidade econômico-financeira da Instituição.
OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
Frente a todos esses aspectos surgiu necessidade de criar uma ferramenta de apoio à decisão que racionalizasse a alocação dos recursos destinados à incorporação
tecnológica de forma objetiva e com foco na sustentabilidade econômico-financeira da Instituição.
MÉTODO
A metodologia de análise de incorporação tecnológica foi criada há um ano em um hospital terciário universitário de grande porte com aproximadamente quinze mil
funcionários e com sete unidades de radiologia e diagnóstico por imagem.
O fluxo proposto prevê que todas as solicitações de aquisição de equipamentos radiológicos sejam avaliadas por uma equipe técnica composta por médicos
especialistas em gestão hospitalar e em radiologia, engenheiros clínicos e tecnólogos em saúde. A partir de análise dos seguintes aspectos: tipo de solicitação e
justificativa, evidências científicas de recomendação do método diagnóstico, gestão de equipamentos e engenharia clínica, oferta atual do método na Instituição, análise
da demanda reprimida para o método e análise econômico-financeira da incorporação, é emitido um parecer à unidade solicitante e à diretoria da Instituição com a
decisão a respeito da aquisição. O detalhamento de cada aspecto é exposto a seguir:
TIPO DE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Foram classificadas as solicitações de aquisição segundo quatro justificativas: pode ser uma aquisição para ampliação dos serviços prestados (crescimento), para uma
tecnologia ainda não existente no serviço (inovação), ou ainda uma substituição de equipamentos (manutenção). Neste último caso, podemos diferenciar ainda se a
substituição é de rotina ou se é crítica (parada de funcionamento do aparelho com prejuízo ou paralisação dos serviços prestados).
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE EFETIVIDADE DOS EQUIPAMENTOS NO DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO
A fim de levantar a efetividade de cada modalidade diagnóstica no diagnóstico de afecções de determinada especialidade médica solicitante do equipamento, são
levantadas diretrizes clínicas oriundas de revisões sistemáticas realizadas pelas Sociedades Brasileiras das mais diversas especialidades – o chamado Projeto Diretrizes da
Associação Médica Brasileira. Os procedimentos diagnósticos são elencados com o respectivo grau de recomendação do procedimento. Para cada recomendação de
modalidade diagnóstica foi atribuída um peso, sendo 4 para as recomendações de maior evidência científica (A) e, decrescendo gradualmente, até 1 para recomendações
baseadas em consensos (D). A correspondência entre o grau de recomendação e a força de evidência científica é descrita a seguir:
 Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência;
 Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência;
 Relatos de casos e estudos não controlados;
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 Opinião desprovida de avaliaação crítica, baseadda em consensos, eestudos fisiológicos ou modelos animaais.
A partir do tootal de diretrizes annalisadas, podemos elencar qual modaalidade diagnósticaa apresenta um maior grau de recomenndação e de utilizaação.
C
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA CLÍNICA
A equipe téccnica realiza uma análise
a
do espaço físico reservado paara a instalação doo equipamento bem
m como necessidaddes de adaptações à estrutura atual para dar
suporte ao equuipamento. Nesta vistoria
v
são observvados aspectos téccnicos e estruturaiss relacionados à innstalação do equippamento, tais como: conformidade da
d área
destinada à insstalação do equipam
mento com os parââmetros mínimos rrecomendados; cappacidade da instalaação elétrica de coomportar a operaçãão do equipamentoo, assim
mento e reformas estruturais
e
para atender às
como necessidaades de geradores e no-breaks; capaccidade do projeto de refrigeração contemplar a carga térmica do equipam
peculiaridades dos equipamentos como blindagens para
p radiação ionizzante, radiofreqüência e magnética entre outras.
OFERTA ATU
UAL DE EQUIPAMENTOS E DEMAND
DA REPRIMIDA
A equipe téccnica levanta, juntto às unidades, a produtividade
p
atuaal do equipamento existente e, no caaso de ampliação dos serviços naquela modalidade, leeva em
consideração a taxa de utilizaçãoo do equipamento que
q é representadoo pelo número de procedimentos
p
realizados no(s) equipaamento(s) atualmennte instalado(s) no serviço
d procedimento e dividido pelo temppo total disponível do equipamento no
n horário de funciionamento. A equipe considera, paraa efeitos
multiplicado peelo tempo médio do
do equipameento, se houver o inndicador. Não raram
de cálculo, a diisponibilidade (up time)
t
mente, podemos enncontrar a solicitaçção de um novo equipamento para ateender à
demanda reprimida quando, na verdade, o atual equipamento estáá subutilizado por falta de recursos humanos, falhas no fluxo/processo de atendimento ou por
manutenção inadequada do equippamento. Esta anállise é valiosa no seentido de aperfeiçooar a utilização do equipamento existtente antes de partiir para a aquisição de um
segundo aparelho.
Estimamos a produtividade da modalidade
m
com a instalação do novoo equipamento atraavés da análise da demanda reprimidda, que é representaada tanto pelo núm
mero de
p que o exame seja
s realizado quanndo houver normaliidade da demanda..
pacientes que eestão na fila de espeera para a realizaçãão do exame quantto o tempo médio para
Muitas vezess, nos deparamos com falta de informações, principalmeente relativo ao conntrole da demanda reprimida para um
ma ou mais modaliddades diagnósticas. Nestes
casos, a equipee técnica utiliza marcadores
m
indiretoos da necessidade dde determinada modalidade
m
diagnósstica e demanda reeprimida como, poor exemplo, o núm
mero de
reclamações naa ouvidoria no quuesito tempo de aggendamento e vaggas disponíveis. A oferta de exames menor que a dem
manda, além de comprometer
c
a qualidade
assistencial do atendimento pela dificuldade de eluucidação diagnósticca/seguimento dos pacientes, comproomete também a i magem institucional. A partir desta análise,
a
podemos inferir qual é a modaliddade diagnóstica que apresenta maioor demanda reprimida. O gráfico abaixo demonstra umaa das análises feitaas pela equipe técnnica do
número de reclamações realizadaas na ouvidoria do hospital.
h

Gráfico 1 – Reeclamações na ouvidooria de demanda supeerior à capacidade poor modalidade diagnóóstica

ANÁLISE ECO
ONÔMICO-FINAN
NCEIRA
O principal pparâmetro utilizadoo para a análise ecoonômica financeiraa da aquisição do equipamento
e
é a suustentabilidade ecoonômica, ou seja, a capacidade do apparelho
arcar com seus custos sem onerar outros recursos advindos de outras árreas do hospital. Sãão utilizados como parâmetros para a análise: os últimoss valores de aquisiçção dos
equipamentos ppautando-se numa vida útil econômica de 05 anos apóós a data de aquisiição do equipamennto³; os valores de custos de manutenção e recursos huumanos
quando necessáário; os valores de ressarcimento do SUS
S e dos Convênioos para os procedim
mentos que o equippamento analisado realiza. Também para
p efeitos de cálcculo, foi
utilizado o perccentual de 25% de convênios na proddutividade total de eexames.
Quando o eequipamento analissado faz uso de medicamentos,
m
conntrastes, radiofármaacos ou descartáveeis, são calculadass as taxas de utilização desses mateeriais e
medicamentos e são contabilizadoos como custo variiável para a determ
minação do ponto de
d equilíbrio, ou seeja, o ponto a partirr do qual o aparelhho arca com suas próprias
p
ministrativos, para o cálculo da sustenttabilidade econômiico-financeira.
despesas. Por convenção, não foraam contabilizados custos indiretos taiss como rateios adm

Gráfico 2 – Ponto de Equilíbrio ppara o equipamento de
d Tomografia Compuutadorizada no Hospittal
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d um aparelho dee Tomografia Compputadorizada a equiipe concluiu que, a partir de 200 proccedimentos mês,
Em uma das análises ffeitas para a solicitaação de aquisição de
era poossível que o equipaamento tivesse susttentabilidade econôômico-financeira.
RESSULTADOS
Baseados nos critérioos expostos acima,, a equipe levantoou junto a todas aas unidades de radiologia e diagnósstico por imagem,, as solicitações de aquisições de
equipaamentos para o anoo seguinte. Foram analisadas
a
todas as solicitações e classsificadas em três grupos, a saber:
Priooridade I: quando a não aquisição do equipamento está relacionada
r
com a queda da produtivvidade e prejuízo asssistencial e/ou prejjuízo financeiro;
Priooridade II: quando a aquisição do eqquipamento está inntimamente relacioonada com a ampliação dos serviços prestados e/ou suubstituição de equipamento que se
enconntra com disponibilidade adequada peelos critérios estabeelecidos;
Priooridade III: quando a aquisição do apaarelho não acarretaará em aumento coomprovado da produtividade e os custos fixos não apreseentam sustentabilidade do ponto de
vista econômico-finance
e
iro;
Em uma quarta categgoria foram colocaados os equipamenntos que inicialmeente haviam sido solicitados,
s
porém, durante a confroontação dos dados com o Médico
m
Radiologista chefe da unnidade, não foi eviddenciada a necessiddade daquela aquissição por parte do mesmo.
O gráfico
g
abaixo mosstra o padrão de distribuição dos recuursos pleiteados enntre as unidades annalisadas sob o critério aquisição de eequipamentos de Imagem. O valor
total era
e de, aproximadam
mente, R$ 11.160.0000,00.
DADE
VALLORES REFRENTESS AO INVESTIMENTTO EM EQUIPAMEENTOS DE IMAGEEM 2011 POR UNID

Gráfico 3 – Distribuição dos recursos pleitteados pelas unidadees para Equipamentos de Imagem

A seeguir, temos o gráffico com a distribuuição dos recursos pleiteados entre oss Institutos analisaddos já utilizando o critério de priorizaação. Temos que 18% do total dos
recurssos são direcionadoos para as aquisiçõees de prioridade I, ou
o seja, críticas.
DISSTRIBUIÇÃO DAS SSOLICITAÇÕES SEG
GUNDO PRIORIDADES

Gráfico 4 – Distriibuição dos recursos ppleiteados, segundo a classificação de priooridades

CONCLUSÕES
O leevantamento realizzado nas unidades e os resultados obtidos mostraram quee a ferramenta de avaliação
a
de incorpporação tecnológicaa em equipamentos de radiologia e
diagnóóstico por imagem é suficiente para classificar os equippamentos por grau s de prioridade e válida
v
para subsidiar as priorizações nas aquisições, peermitindo, assim,
uma alocação
a
objetiva ddos recursos para quue o nível de qualiddade assistencial neecessária para um hospital
h
terciário dee grande porte sejaa mantido.
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Resumo: A partirr de uma necessidade identificada junto ao
a nosso cliente, junntamente com a vonttade de promover am
mpliação dos canais dde comunicação existentes na instituiçãoo. Foram
desenvolvidos doois sistemas a fim de disponibilizar condiçções de contato remooto dos pacientes hosspitalizados com sua rede social através dde mensagens direcioonadas por uma interrface em
nosso site. Além dde um espaço para reegistrar e disponibilizar na WEB as primeirras imagens do nascim
mento dos filhos das mães em nosso hospiital, aumentando assim a qualidade dos prrocessos
de comunicação em que o paciente essta inserido.
Palavras-Chaves: Comunicação - Mensagem - Virtual - Paciente - Informatizaçãoo - Berçário

Introdução
“Na visão am
mpliada de saúde, cuidar é um concceito abrangente quue, para além dos tratamentos bioméédicos, aponta paraa a criação de um
m ambiente relacionnal que
permita à pessooa doente ou hospittalizada a descoberta ou a releitura doo sentido e do valoor de sua existênciaa para aqueles que a rodeiam e para sis mesmo. O cuidaddo gera
segurança e coonfiança; possibilitaa que a pessoa reeencontre e manifesste a sua vitalidade, favorecendo a eficácia
e
dos tratam
mentos. Remeter a pessoa a esse estaado é o
principal objetivo de cuidar” 1.
Pautados na Política Nacional de Humanização (PNH),
(
a instituiçãoo partiu do pressupposto que as pessooas fazem parte de sistemas complexoos e interconectadoos, que
abarcam os fatoores individuais, fam
miliares, que compõem uma rede de rrelação com os amigos, a escola, o traabalho e a comuniddade.
Umas mediddas que a instituiçção adotou foi à ampliação do horrário da visita abeerta (presencial), sendo
s
das 09h00 às 19h00 diariam
mente. Além disso,, foram
desenvolvidas dduas ferramentas dee comunicação virttual com o objetivoo de estreitar os laços de seus pacientees com sua rede soccial:
Berçário Virtual - Sistema de Meensagem para Paciente
Vencendo asssim barreiras comoo logística (distância entre a unidade e a sua residência)), ou mesmo da sennsação de isolamennto por estar restritto ao ambiente hosspitalar.
Essas ferramenttas possibilitam quee mensagens possam
m ser encaminhadaas e recebidas de qualquer lugar do Brasil ou mesmo de outro País.
Objetivo
Disponibilizaar condições que permitam
p
proporcioonar a melhoria naa qualidade do contato dos pacientees hospitalizados coom sua rede social, fortalecendo seuus laços
familiares e afettivos, de maneira que
q este contato favvoreça o seu processso no cuidado de forma
f
integral.
Metodologia e Desenvolvimentto
O Berçário VVirtual e o Sistema de
d Mensagem estãoo disponíveis no site
te do hospital:
Berçário Virttual: Ao dar entrada no Alojamento Conjunto,
C
logo apóós o parto, é ofereccida aos pais a possibilidade de particcipação de seu filhho no Berçário Virttual, de
forma gratuita. Ao aceitar, os paiss assinam a autorizzação de uso de im
magem específica (em anexo) e são feeitas três imagens ddo bebê. Essas imaagens, juntamente com
c os
me, data, hora, pesso, altura, nome doo pai e da mãe) sãão registradas no sisstema e geram umaa senha que é entrregue aos pais. Estaa senha
dados básicos dde nascimento (nom
pode ser distribbuída por eles a suaa rede social e familiar para que, por m
meio do site do HRRC, essas pessoas poossam conhecer “eem primeira” mão o novo membro da família
e deixar uma m
mensagem. Diariam
mente a equipe adm
ministrativa do setoor acessa o sistemaa, imprime as menssagens e entrega à mãe. Durante trintta dias o “berço” do
d bebê
fica acessível vvirtualmente, após este
e período é feitaa a impressão de toodo o material (fotoos, informações e mensagens) e encaaminhada por correeio para a mãe/pai, como
registro/lembrannça dos primeiros dias
d de vida do bebbê.
Para estimulaar a participação paanfletos (em anexo)) são distribuídos n a admissão obstétrica e um banner ficca exposto no Alojaamento Conjunto (aanexo).
Sistema de M
Mensagem de Paciiente: Ao ser admitido na unidade dde internação, duraante o acolhimentoo de enfermagem, é informada ao paciente, por meio de um
panfleto expliccativo (anexo), a possibilidade
p
de coontato de seus fam
miliares e amigos por
p meio do site. Qualquer pessoa ppode entrar no sisstema e encaminhaar uma
m paciente internaado, para isso bastaa acessar o site, infformar seus dados pessoais (nome coompleto, telefone, eemail e CPF) e indicar o nome do paaciente,
mensagem a um
unidade de inteernação e leito. Diaariamente a equipee administrativa da área acessa o sistema, imprime as meensagens e entrega aos pacientes. Para estimular a particcipação
um banner fica exposto e panfletoos (em anexo) são distribuídos na entraada de visitante.
O desenvolvimento e a operaciionalização dos sistemas: Os sistemass foram desenvolviddos pelos Serviços de Tecnologia da IInformação e de Comunicação que antes
a
da
implantação, caapacitaram a equippe de apoio adminisstrativo das unidad es que operacionalizam os sistemas no
n dia a dia.
Interface de CCadastro de Mensaagens via WEB (Inteernet):

Figura (1) – Tela de Caadastro de mensagenss (Sistema de Envio dee Mensagens)
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Inteerface de Gerenciam
mento das Mensageens Enviadas:

Figura (2) – Tela de Consulta de Menssagens Impressas (Sisttema de Envio de Mennsagens)

Inteerface de Impressãoo da Mensagem (Entregue ao paciente na beira do leito):

Figuura (3) – Tela de Consulta de Mensagens RRecebidas Pelo Paciennte (Sistema de Envio de Mensagens)
Inteerface do Gerenciameento do Sistema de Berçário Virtual:

Figura (4) – Tela de Consulta dde Pacientes do sistem
ma do berçário virtual
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Exemplo: Perrfil de um bebê no Sistema de Berçário:

Figura (5) – Telaa de Consulta de “bebbês” no sistema de Conclusão

mplantação piloto em Maio/2010, teendo apresentado números
n
bem expreessivos,
O Berçário VVirtual e o Sistema de Mensagens para Pacientes internnados teve a sua im
desde então já foram divulgados por meio do berçáário virtual mais dee 375 perfis de nasccimentos cadastraddos, além do registrro das fotos daquele momento, mais de 240
o pacientes internados até Dezembro
ro/2010. A importâância desses canais de comunicação é percebida pela manifestação
m
dos próprios
p
mensagens foraam enviadas para os
pacientes, que se sentem mais forttalecidos, confiantees e serenos, forneccendo através dessee mecanismo uma forma
f
de avaliarmoos a qualidade dessse serviço prestado:
Sobre o berçário virtual:

“Logo quee vim pra este setoor do hospital, a equipe
e
administratiiva ofereceu para fazer as fotos do bebê e
colocar na iinternet. Minha prima estava aqui, recebeu a senha e,, quando chegou em casa, logo aceessou e
mandou um recado. Gostei muuito!”
(Patricia TTorres de Oliveira – Leito H16.2 Alojamento Conjunto – 18/11/10).

Sobre o sisstema de mensagem
m para paciente:
“Eu adoreii! Recebi um recaddo de um grande am
migo, da igreja. A eesposa dele me visittou, mas ele não pôôde vir.
Mesmo assim
m, mandou seus vootos de melhoras pela
p minha saúde. FFiquei muito feliz com o recado”. (Paciente
Maria Fernanndes da Silva – Leitto G12.1 Clínica Médica – 18/11/10).

q
No caso do Berçário Virtual, é possível ainda perrceber a emoção ddas famílias em podder dividir este moomento tão especiaal com mais pessoaas, especialmente quando
seus familiares estão em lugares mais
m distantes.
1HumanizaSSUS: Política Nacioonal de Humanização: a humanizaçãoo como eixo norteaador das práticas dee atenção e gestão em todas as instâncias do SUS/Ministtério da
Saúde, Secretarria-Executiva, Núcleo Técnico da Políítica nacional de Huumanização, - Brassília: Ministério da Saúde, 2004. P:8
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Anexoos (Utilizados na divvulgação do projetto):

Figura (6) – Formulário de Autorrização de Uso de Im
magem do Berçário Virrtual

Figurra (7) – Formulário dee Coleta de Dados do Recem Nascidos

Figura (8) – Folder de Divulgação do Projjeto de Mensagens

Figuura (9) – Cartaz de Divulgação do sistema
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Figura (10) – Carrtaz de
Divulg
gação do sistema do berçário
virtual
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P_148_2011 - Importânccia da Interv
venção Farrmacêutica na Terapia
a Medicameentosa de Pacientes
inte
ernados em
m Terapia Intensiva
Daniela Vieira Baldini Battista, Firmino Haag Ferreira Junior, Rosilene Giusti, Fábioo Zanerato, José Costa Junior, Lina San
nae Kitagaki Abechaaim

Ressumo: Objetivo: Deemonstrar a relevâância da assistênciaa farmacêutica junntamente com a eqquipe médica atravvés da análise técnnica das prescriçõees, otimizando a
terapiaa medicamentosa ddos pacientes em tratamento.
t
Métodoo: Contabilização ddas intervenções farrmacêuticas atravéss de consulta ao annexo “Intervenção farmacêutica”
f
do
CTI Adulto
A
e Unidade Coronariana. Resultados: Foram realizadas 211 Interrvenções farmacêuuticas com nível de
d aceitação de 997,6%. Conclusão: A intervenção
farmaccêutica em parceria com a equipe multiprofissional
m
no que se refere à terrapia medicamentoosa, são fundamenttais para a assistênncia de alta qualidaade ao paciente,
refletindo cada vez mais em tratamentos seguros e efetivos.
Palaavras-chave: intervenção farmacêuticaa; análise de prescrrição; farmacêuticoo clínico.
INTTRODUÇÃO
Atualmente é visivelm
mente notada a asceensão do farmacêuutico clínico em âm
mbito hospitalar. Cada vez mais, o farmacêutico tem inccrementado a sua participação em
processsos farmacoterapêêuticos nas equipes multidisciplinares, onde o foco princ ipal é a eficácia naa terapia do pacientte.1
Denntre as principais attividades rotineiras efetuadas por um farmacêutico
f
clínicco, destaca-se a inteervenção farmacêutica.
Na prática da interveenção farmacêuticaa, o farmacêutico clínico faz a mo nitorização das prrescrições farmacológicas, identifica e resolve os posssíveis problemas
relacioonados com a terappêutica, além de manter uma condutaa para a prevenção..3
Essaa intervenção ocorrre quando o profisssional consegue, deentre as suas atribu ições, identificar e resolver problemass relacionados a meedicamentos e, portanto, promover
o uso seguro e racional dde medicamentos, proporcionando
p
o sucesso
s
naterapia ddo paciente e minim
mizando custos parra a instituição hosppitalar.2
Denntro dos sistemas dde saúde, o profisssional farmacêuticoo representa uma ddas ultimas oportunidades de identificar, corrigir ou redduzir possíveis risccos associados à
terapêêutica.4 Isso relata a grande importânccia da atuação do profissional farmaccêutico no âmbito hospitalar,
h
especialmente nas unidadees de terapia intenssiva onde devido
às carracterísticas clínicaas do paciente, a complexidade
c
das drogas utilizadas e a grande variaçãão diária das presccrições requerem uuma avaliação farmacoterapêutica
bastannte minuciosa.
Com a intervenção doo farmacêutico, os riscos ao paciente são minimizados, as prescrições sãoo otimizadas, assim como, a qualidadee da participação farmacêutica
f
nas
equipees multidisciplinarees.3
OBJJETIVO
Deemonstrar a relevânncia da assistência farmacêutica
f
juntam
mente com a equippe médica através da
d análise técnica das
d prescrições, otiimizando a terapiaa medicamentosa
dos paacientes em tratameento.
MÉTTODO
O estudo
e
tem abordaggem observacional a partir de dados apontados
a
pelo farm
macêutico em um hospital
h
de médio porte
p em São Pauloo,
maiis especificamente dentro de um centtro de terapia intensiva. Possui caracteerística retrospectivva, não probabilística por contabilizaçção das intervenções farmacêuticas
registrradas de todos os ppacientes que estiveeram internados naa unidade de terapiia intensiva, abranggendo também a unidade coronarian a. Na coleta de daados foi utilizado
como instrumento norteaador, a ficha de intervenção farmacêuutica apresentada nno apêndice. Foram
m avaliadas as presccrições médicas de pacientesinternadoos no período de
01 de março a 30 de junnho de 2009. Essa análise
a
realizada peelo Farmacêutico coonsistiu em verificaar:
- Faalha de prescrição;
- apprazamento das droogas;
- prrazo de tratamento com antimicrobiannos;
- prrotocolo de profilaxxia com antimicrobbianos;
- incompatibilidades faarmacológicas e físsico-químicas;
- poosologia ideal;
- viaa de administraçãoo;
- doose de todas as droggas;
- intterações medicameentosas;
- ajuustes de dose para pacientes com insuuficiências.
RESSULTADOS
No período observadoo, foram realizadas 211 intervenções farmacêuticas,
f
em uum total de 2099 prescrições médicass analisadas.
O nível
n de aceitação ddas intervenções farmacêuticas foi de 97,6%(fig1).

120,0%
100,0%

97,6%
%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

2,4%

0,0%
Nível de Acceitação

Níível de Rejeiçã
ão

Figuura 5 - Nível de Aceitaação nas Intervenções Farmacêuticas
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As intervençõões farmacêuticas caracterizaram-se
c
conforme
c
demonstrrado na figura 2.
2,8
8%
4,3%
5,2%

1,9% 0 ,5%
34,1%

Fa
alha de prescriçção
34
4,1%

5,7%
Po
osologia ideal 224,2%
7,1%
14,2%
2
24,2%

Do
ose de todas ass drogas
14
4,2%
Prrazo de tratameento com
an
ntimicrobianos 77,1%

Figura 2.- Perceentual das intervenções farmacêuticas realizadas

O
DISCUSSÃO
As Intervençõões Farmacêuticas consistem na necessidade de reavalliação da prescriçãão por parte da Equipe Médica no inntuito de orientar esquemas
e
terapêuticos em
especial de Anttimicrobianos, assegurando um tratam
mento farmacológicoo adequado, efetivo e seguro.
Diante dos rresultados, podemoos observar a impoortância da partici pação do farmacêêutico na equipe multiprofissional,
m
teendo em vista quee 97,6% das intervvenções
realizadas reverteram em alteraçõões na prescrição médica
m
e apenas 2 ,8% não foram aceeitas, ressaltando que
q todas as interveenções farmacêuticcas não aceitas foram por
impedimento clínico do paciente.
CONCLUSÃO
O
A intervençãão farmacêutica em
m parceria com a equipe
e
multiprofissiional no que se reffere a terapia medicamentosa, são fuundamentais para o sucesso dos tratamentos
instituídos ao ppaciente, refletindoo cada vez mais em tratamentos segguros e efetivos, innserindo o farmacêêutico clínico como
mo um diferencial para
p a assistência de alta
qualidade.
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P_150_20
011 - Otimização do Faturamento
o Hopitalarr: aplicação da ferrameenta lean
Claudia Raffa, LLuis Hernan Contreras Pinochet, Claud
de Machline, Jéssicaa L.B.G. de Oliveira

Resumo: Esta pesquisa tem por objettivo apresentar um plano
p
de ação baseaado em um dos princcípios fundamentais da ferramenta Lean,, fluxo de valor, paraa o faturamento hoospitalar
especificamente no processo de umaa conta hospitalar de paciente que utilizoou o centro cirúrgico e OPME (Órtese, Prrótese e Material Espeecial). A metodologia foi baseada no méétodo de
pesquisa- ação coom coleta de dados primários
p
em hospitall de São Paulo. Comoo resultado percebe-see que o processo de trabalho do setor não ocorre da maneira mais
m enxuta possível. ConcluiC
se que a partir daa aplicação dos planos de ações será alcançado o processamentto enxuto.
Palavras-Chave: H
Hospital, processos, leean, conta hospitalar

1. Introduçãoo
A Administraação se refere à com
mbinação e aplicaçção de recursos orgganizacionais – hum
manos, materiais, financeiros, informaação e tecnologia – para alcançar objeetivos e
atingir um deseempenho excepcional. A administraçãão movimenta todaa a organização em
m direção ao seu objetivo ou propósitto através de definição de atividades que os
membros organnizacionais devem desempenhar. Se essas
e atividades sãoo desenhadas, orgaanizadas, dirigidas e controladas adeqquadamente, a produção de cada pesssoa irá
representar umaa contribuição do alcance
a
dos objetivvos organizacionaiss. (MOTTA, 2006).
A administraação de hoje aconteece por meio de prrocessos administraativos que significaa uma seqüência dee ações que se suceedem para chegar a um determinado ponto.
m meio, método ou maneira de conduzir certas atividadees. Referimos a adm
ministração como um processo para ennfatizar
Uma maneira ssistemática de se fazer as coisas. É um
que todos os addministradores, independente de seus níveis ou funções, se engajam continnuamente em certass atividades inter-reelacionadas como planejar, organizar, dirigir
e controlar – ppara alcançar objetivos desejados pela instituição. Assim
m o processo admiinistrativo é o conjjunto e seqüênciass de funções adminnistrativas. (MAXIM
MIANO,
2007).
mente complexa. Assim,
A
o
Para prestar sserviços de assistênncia à saúde, o hospital tem que dispoor de uma estruturaa muito variada, torrnando este tipo dee empresa extremam
hospital costum
ma manter departam
mentos especializados tais como: SN D (Serviço de Nutrrição e Dietética), Lavanderia, Laboraatórios, Serviços dee Diagnósticos e Im
magem,
Limpeza Hospitalar, Centro Cirúrgico, Central de Essterilização, UTI’ss (Unidade de Trataamento Intensivo), Serviços de Hotelaaria, Manutenção, Faturamento, Custos, etc.
Para lidar com todas essas particularidades, é necessária a adoção de u ma gestão administrativa eficaz.
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Qualquer setor que esteja ligado com a área de saúde, busca da mesma maneira que empresas de outros segmentos, alcançar as suas metas e obter resultados positivos
(lucratividade), mesmo a instituição sendo sem fins lucrativos, onde neste caso a receita colhida é revertida para a própria instituição a fim de cobrir gastos e assegurar a
sua sobrevivência empresarial.
O Serviço de Faturamento Hospitalar tem a missão de processar as contas hospitalares dos pacientes atendidos nos diversos serviços do Hospital de forma a garantir o
correspondente afluxo de recursos que tem por objetivo, manter um sistema de controle que obtenha informações e dados necessários para o processamento das contas,
emissão de faturas do serviço prestado, analise de relatórios de faturas com correção de glosas realizadas pelas auditorias e manter atualizados e organizados, pelo período
de cinco anos, os comprovantes de serviços prestados.
1.1 Objetivos
Apresentar um plano de ação baseado em um dos princípios fundamentais da ferramenta Lean, que é o fluxo de valor, para a área de faturamento hospitalar focando
no processo de uma conta hospitalar de paciente internado que utilizou o centro cirúrgico e OPME (Órtese, prótese e material especial) em sua estada no hospital.
Demonstrar a importância da aplicação de um dos princípios da ferramenta Lean de gestão que é o fluxo de valor, pretende-se determinar os fluxos que efetivamente
geram valor e aqueles que não geram valor, mas são importantes para a manutenção dos processos e da qualidade para o processamento de contas.
2. Justificativa
Os planos de saúde ganham dinheiro recusando-se a pagar por serviços ou restringindo aos assegurados o acesso a médicos e hospitais (PORTER; TEISBERG, 2004). A
ferramenta citada em questão para a pesquisa do trabalho foi criada pela Toyota a fim de reduzir custos e diminuir processos, assim sendo ela vai ser estudada para uma
possível aplicação no setor da saúde. O conhecimento adquirido e acumulado na organização pela transformação das informações apresenta-se como fator preponderante
de geração de lucro na economia atual (REIS; ANGELONI, 2006).
Um processo de atendimento que gera consumidores frustrados também gera insatisfação nos profissionais que os atendem. É uma reivindicação do pessoal da saúde
um exercício de sua profissão mais rico, mais centrado e mais responsável (LATAS; ROBERT, 2000).Os hospitais interagem fortemente com os planos de saúde para que as
despesas com os pacientes sejam pagas integralmente. Predomina uma desconfiança mútua entre os hospitais e os planos de saúde. Esta desconfiança gera custos que são
desperdícios.
3. Métodos
Para realização deste trabalho, foi utilizado o método de pesquisa-ação. É um método de pesquisa que busca a resolução de problemas por meio de ações definidas por
pesquisadores e sujeitas envolvidas com a situação sob investigação. Objetiva simultaneamente a intervenção, a elaboração e o desenvolvimento da teoria. De acordo
com Hugues, (2007), a pesquisa ação é vista como uma contribuição para o processo de tomada de decisão no processo de ação planejada, ela é principalmente uma
modalidade de intervenção coletiva, é inspirada nas técnicas de tomada de decisão em que associa atores e pesquisadores em procedimentos conjuntos de ação, que
visam um mesmo objetivo, a melhora de uma situação, com base em conhecimentos sistemáticos de seu estado de inicio e aparada com base em uma formulação
compartilhá-la de objetivos de mudanças.
A presente pesquisa é de natureza descritiva como abordagem qualitativa, onde segundo Godoy (1995, p. 62) há uma diversidade existente entre os trabalhos
qualitativos e características que são essenciais para se identificar uma pesquisa deste tipo como, o ambiente em que a pesquisa esta sendo realizada deve ser fonte direta
de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, deve apresentar caráter descritivo, o significado que as pessoas dão as coisas e a sua vida como preocupação do
investigador e enfoque indutivo. .
A coleta de dados será primário que são aqueles coletados pela primeira vez pelo pesquisador, no caso desta pesquisa, devido à técnica de observação e dados
secundários que são aqueles disponíveis ao pesquisador em manuais, regulamentos, normas, indicadores e demais documentos organizacionais.
Entre os dados primários Thiollent (1986) define que a observação participante é uma das possíveis técnicas de coleta de dados na pesquisa-ação. “Observação direta
ou participante é obtida por meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de suas
perspectivas e seus pontos de vista” (TRIVINOS, 1992, p. 90).
4. Resultados
O estudo foi realizado analisado o tempo para o processamento de cirurgias eletivas. Para que os resultados fossem obtidos, a pesquisa foi feita através de um levantamento
de 30 contas de pacientes cirúrgicos, sendo analisados os tempos levados para o processo, tais tempos podem ser observados nas tabelas abaixo:

Faturista (5 prontuários cada)
1
2
3
4
5
6
Total
Média
Horas

Tempo total
462
602
554
462
414
474
2968

Média de tempo total
92,4
120,4
110,8
92,4
82,8
94,8
593,6
99
1 h 40'

Média de tempo p/ planilha (> tempo) (min)
33,4
46,0
41,4
38,8
34,8
38,2
232,6
39

Tabela 1 – Média de tempos com o planilhamento feito a mão.
Fonte: Primária
Faturista (5 prontuários cada)
1
2
3
4
5
6
Média

Tempo para a conferência de C.C. (min) (média)
17,2
23
22,8
16,8
16,4
20,2
19,4

Tabela 2 – Indicadores de tempos gastos na conferência de centro cirúrgico pelo faturista.
Fonte: Primária
Contas
Faturista
Pac. Cir. eletivo ( proced)
Receb. do prontuário (t)

Tempo médio de processamento sem a redução
5 minutos
5 minutos
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Verificação de Guias (t)
Planilha de Mat e Mad (t)
C.C. verificação (t)
OPME e honorários (t)
Lanç. da tx da sala (t)
Tempo de impressão
Total tempo médio

10 minutos
34 minutos
24 minutos
10 minutos
10 minutos
2 minutos
100 minutos

Tabela 3 – Tempo médio de processamento das contas sem a redução dos processos.
Fonte: primária
Contas
Faturista
Pac. Cir. eletivo (proced)
Receb. do prontuario (t)
Verificação de Guias (t)
OPME e honorários (t)
Tempo de impressão
Total tempo médio

Tempo médio de processamento c/ redução de processos
5 minutos
5 minutos
15 minutos
15 minutos
2 minutos
42 minutos

Tabela 4 – Proposta de nova tabela de processamento de contas com a possivel redução dos processos e novo tempo gasto.
Fonte: Primária

Foram levantados os principais problemas com o tempo gasto pelas faturistas no processamento da conta.
O processo no faturamento é realizado da seguinte maneira os prontuários chegam ao setor e são divididos por convênio, colocado em armários com uma faixa
vermelha (que significa contas a faturar) e distribuídos para os funcionários, assim sendo cada um deles pegam o que lhe é devido e junta com o restante da documentação
do paciente que está em um armário do faturamento, caso a conta seja uma parcial, caso contrário apenas o prontuário. O faturista pega a conta para analisar, em primeira
situação este prontuário é montado na ordem correta, após isso é verificado se o paciente passou pelo centro cirúrgico ou não, se permaneceu em UTI, ou não ou até
mesmo se é apenas uma conta clinica.
Feito esse processo o faturista vai verificar se a conta possui guia com as autorizações, e em caso cirúrgico se utilizou OPME e se está autorizado é feito a mão uma
planilha para que eles possam colocar todos os materiais e medicações que estão prescritas pelo médico e checadas pela enfermagem. Contas com centro cirúrgico é feita
toda a análise de materiais e medicamentos utilizados dentro do centro cirúrgico e a conferência com o que já está lançado no sistema. O faturista verifica item por item
do C. C. e analisa se os materiais de OPME estão lançados na conta e com valor de nota fiscal acrescidos de taxa de comercialização, após isso é feito o lançamento de
tudo que foi planilhado e de todos os materiais e medicamentos lançados nas taxas de sala. A conta é impressa. As contas que estão faltando guias, taxas da sala, notas
fiscais e hemodinâmicas, são processadas normalmente e colocadas em um armário com uma faixa amarela (que representam contas que estão com algum tipo de
pendencia), e quando são solicitadas as pendencias e resolvidas à conta volta para o faturista, caso a conta esteja completa ela vai para o armário verde (contas que estão
prontas para serem encaminhas para o convênio ou para a auditoria).
Para a aplicação de ferramenta Lean é necessário em primeiro lugar apresentar os principais problemas levantados, ou seja, a descrição da situação, os faturistas têm a
maior perda de tempos nos processamento de conferência de Centro cirúrgico e as planilhas que são feitas a mão para a análise do prontuário e as checagens da
enfermagem. O tempo total para o processamento de uma conta com paciente internado e centro cirúrgico é de em média uma hora e quarenta minutos, sendo que
dentro destes estão os tempos perdidos e os retrabalhos que são feitos.
Em uma próxima situação podemos analisar alguns tipos de desperdícios e retrabalhos que estão sendo feitos no processamento. O excesso de produção é o primeiro
tipo de desperdício que vão verificar, ou seja, há no faturamento um grande volume de contas a serem processadas que podemos chamar do "nosso estoque de produção"
e que utilizam de processos longos e retrabalhos para que se obtenha o produto final (a conta); outro tipo é o tempo gasto no processamento que como já levantado é de
uma hora e quarenta minutos; os retrabalhos que foram observados é em decorrência dos faturistas que acabam por perder tempo na conferência de processos que devem
ser feitos e de responsabilidades de outros setores, como as conferências de centro cirúrgico. As planilhas feitas para a conferência de materiais e medicamentos também
entra como um tempo a ser desperdiçado; processos ineficientes podem apresentar problemas no resultado final, entretanto, a farmácia do centro cirúrgico deve apresentar
o seu processo com a máxima eficiência possível, para que não haja o retrabalho na nova conferencia no faturamento.
Com relação aos OPME, não devem estar havendo lançamentos manuais pelas faturistas, uma vez que um lançamento incorreto, pode dar alteração de estoque e
cobranças de preços a menor ou a maior de acordo com a nota fiscal.
Fazendo a análise da situação, do processo e dos tipos de desperdícios, são propostos alguns planos de ação para a redução dos tempos. Como por exemplo:
What
Who
When
Where

O que
Quem
Quando
Onde

Why

Por que

How

Como

How Much

Quanto

Padronização de quantidades de materiais descartáveis para cada tipo de procedimento realizado no Centro cirúrgico.
Os chefes de setores como: auditoria, farmácia, TI (informática) e equipe médica.
Período de 2 meses
Faturamento, Auditoria e Centro cirúrgico.
Para a redução dos tempos com planilhas que são feitas a mão, evitando retrabalhos, que já devem ter sido feitos pelos técnicos de enfermagem
circulantes de sala e auxiliares de farmácia (com os lançamentos na conta).
Com a coordenação do chefe do setor de auditoria deve-se criar tabelas em excel, onde vão ser localizados os procedimentos que foram
realizados, e dentro de cada um deles estar descritos uma quantidade padrão de materiais descartáveis que são utilizados para cada tipo de
procedimentos.
Sem custo, atribuição para o chefe de setor de auditoria em parceria com a farmácia e a equipe médica.

Tabela 5: Plano de ação
Fonte: primária
What
Who
When
Where

O que
Quem
Quando
Onde

Why

Por que

How

Como

How Much

Quanto

Materiais e medicamentos que são utilizados dos andares pelos pacientes, realizados no período de internação de paciente.
Equipe de enfermagem, chefias dos andares e farmácia.
Período de 2 meses
Andares de internação
Para a redução do processo de faturamento das contas e a diminuição dos desperdícios de trabalho com a contagem das checagens da enfermagem
feita pelo faturista responsável pela conta.
Aplicando a mesma técnica utilizada dentro do centro cirúrgico, onde serão dadas caixas transparentes, identificadas de acordo com o leito de cada
paciente, para que as embalagens de tudo que foi utilizado pelo período de cada plantão sejam guardadas, para que posteriormente seja lançado
através do código de barras direto na conta do paciente, tudo o que realmente foi utilizado. Para que isso de fato funcione é necessário, juntamente
com o recursos humanos, realizar treinamentos para a equipe de enfermagem e auxiliares de farmácia satélite a importância que as embalagens
guardadas têm para a receita final do hospital. Os treinamentos devem ser feitos reciclagem a cada 3 meses para reforço da informação.
Custos com treinamentos, novas caixas transparentes, leitores de código de barra e a etiquetação de todos os materiais e medicamentos existentes
na farmácia.

Tabela 6: Planos de ação
Fonte: primária
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5. Conclusões
A ferramenta que foi levantada no trabalho foi um dos princípios da Lean e, de acordo com todo o processamento das contas de pacientes que ficam internados e
utilizam centro cirúrgico de maneira eletiva junto com OPME, estão de maneira desorganizadas e causando um acumulo de tempo e retrabalhos, não valorizando o fluxo
que deve ser valorizado.
Conforme pesquisa levantada com seis faturistas que estavam fazendo cinco prontuários cada uma, foi feito a divisão dos tempos gastos em cada processo e avaliado se
nos processos em que os tempos foram maiores gastos o que poderia ser feito. Pode-se concluir que há retrabalhos e a falta de confiança nos processos que estão fora do
setor de faturamento, como da farmácia, do setor de guias, do centro cirúrgico. Para os planos de ações criados foram feitas alterações que podem reduzir o tempo de
faturamento de uma conta de paciente internado com centro cirúrgico de cem minutos, ou seja, uma hora e quarenta minutos, que é o tempo gasto, para quarenta e dois
minutos o tempo de processamento desta mesma conta. Chega-se a esse valor reduzindo do tempo médio por prontuários sem as alterações dos planos de ações, os
tempos perdidos com o planilhamento de materiais e medicamentos feitos a mão e a conferencia pela segunda vez dos materiais e medicamentos utilizados no centro
cirúrgico.
Foram criados alguns planos de ação para as melhorias de redução de tempo, que devem ser feitas junto com o Kaizen que foi feito dentro do centro cirúrgico com o
objetivo de se reduzir processos e agilizar o processamento das contas do faturamento, com o setor de guias também foi feito para que os três setores consigam caminhar
juntos e fazer o objetivo principal do faturamento que é gerar receita, com maior assertividade, produtividade, qualidade e em menor tempo possível.
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Qualidade e Segurança

P_151_2010 - Medidas Implantadas no Hospital Regional de Cotia Visando a Segurança do
Paciente Cirúrgico
Vanessa Dutra Ormundo Fernandes, Rita de Cássia Gomes da Silva, Kely Alessandra Soares Ramos Albuquerque, Vivian Prudêncio Andrade, Ana Cristina Oliveira Bezerra
de Menezes

Resumo: INTRODUÇÃO: O Check List e o Time Out são práticas internacionais baseadas em evidências, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenção de erros
em cirurgias. Essas medidas compõem a política de cirurgia segura, que consiste na adoção de barreiras para mitigar eventos adversos. A revisão sistemática desses dados com a equipe e com o
paciente, do nome, jejum, doenças pré-existentes, alergias, retirada de adornos, próteses e peças íntimas, assinatura do termo de consentimento para procedimentos invasivos, marcação do
sítio cirúrgico, especificando a lateralidade, são as principais medidas utilizadas na admissão no Centro Cirúrgico e Obstétrico. OBJETIVO: Garantir a segurança do paciente cirúrgico, adotando
práticas baseadas em evidência. METODOLOGIA: Na unidade de origem a equipe preenche o “Check List para Encaminhamento do Paciente ao Centro Cirúrgico”, o mesmo é conferido na
admissão com a participação do paciente. Dentro da sala operatória ocorre uma checagem e registro dos itens de segurança cirúrgica. A sistemática adotada é realizada em diferentes
momentos do perioperatório pelo circulante de sala, sob supervisão do enfermeiro e conferido em voz alta com a participação do cirurgião, anestesista e paciente. RESULTADOS: Desde que o
SECONCI assumiu a administração do Hospital Regional de Cotia em outubro de 2007, não houve cirurgias em paciente ou sítio cirúrgico errado. CONCLUSÃO: A adoção de iniciativas para a
segurança do paciente cirúrgico mitiga a ocorrência de eventos adversos e contribui para o trabalho integrado da equipe multiprofissional.
Descritores: Time Out. Cirurgia Segura

INTRODUÇÃO
O Serviço Social da Construção Civil (Seconci – SP) em outubro de 2007 passou a administrar o Hospital Regional de Cotia, desde então focando a qualidade e a
segurança do paciente cirúrgico.
Segurança do Paciente é a redução e a mitigação de atos não seguros no sistema de assistência à saúde, assim como a utilização das melhores práticas que conduzem a
resultados ótimos para o paciente1. Esse tema emergiu nos últimos anos devido a relevância do assunto que é significativamente problemático para a Saúde Pública.
Um procedimento cirúrgico é considerado um momento crítico que exige de toda a equipe uma boa comunicação e segurança em todas as etapas do processo. Mesmo
os procedimentos mais simples envolvem dezenas de etapas críticas, cada uma com oportunidades para falhas e com um grande potencial para causar injúrias aos
pacientes.
Pesquisas demonstram que cuidados simples, como a checagem das informações clínicas do paciente, do órgão a ser operado e dos equipamentos médicos disponíveis,
podem fazer a diferença entre o sucesso de uma cirurgia e o início de uma série de complicações para o paciente.1
A instituição buscando aprimorar os seus serviços adotou medidas para assegurar cirurgias, procedimentos e exames invasivos em pacientes e local correto.
JUSTIFICATIVA
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que por ano ocorram 234 milhões de cirurgias e aponta que no mínimo sete milhões de pacientes que passam por essas
cirurgias sofrem complicações em todo o mundo2. Pelo menos um milhão de pessoas morre durante ou imediatamente após um procedimento cirúrgico.
Cirurgias ou procedimentos invasivos em locais ou membros errados são eventos adversos graves totalmente previsíveis decorrentes de falhas na comunicação,
informação, falta da marcação do local da cirurgia ou do procedimento invasivo.
Para evitar essas complicações é imprescindível que a equipe trabalhe efetivamente unida para usar seus conhecimentos e habilidades em beneficio do paciente
cirúrgico com o objetivo de prevenir consideravelmente os problemas que ameaçam a vida do cliente.
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OBJETIVOS
GERAL
Garantir a segurança do paciente cirúrgico, com a adoção de práticas baseadas em evidência.
ESPECÍFICO
Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto.
MÉTODOS
Para garantir a segurança do paciente no Hospital Regional de Cotia e documentar as ações são aplicadas pela equipe duas medidas:
- Na unidade de origem do usuário a equipe preenche um Check List (Anexo 1) para Encaminhamento do Paciente Cirúrgico. O paciente só poderá ser transportado ao
Centro Cirúrgico após ter seus itens de segurança conferidos, tais como: avaliação pré-anestésica, anamnese, exame físico, termo de consentimento livre e esclarecido da
cirurgia e da anestesia, marcação cirúrgica e entre outros.
- Na admissão no Centro Cirúrgico, a equipe de enfermagem verifica em conjunto com a equipe cirúrgica e na presença do paciente os dados de identificação, os
impressos institucionais devidamente preenchidos e anexados no prontuário e a marcação do sítio cirúrgico para os procedimentos que envolvam múltiplas estruturas ou
lateralidade.
Na sala cirúrgica na presença dos cirurgiões e do anestesista, a equipe de enfermagem realiza o Time Out (Anexo 2), que consiste em uma pausa cirúrgica para verificar
novamente todos os itens de identificação do paciente, assim como do procedimento a ser feito realizado de forma audível para todos os profissionais envolvidos.
Antes da indução anestésica é citada a parte do corpo a ser operada e a disponibilidade de exames e equipamentos necessários. Há também a apresentação de todos os
membros da equipe e a discussão de tempos críticos do procedimento. A cirurgia só deve ser iniciada após essa conferência.
Para o término da cirurgia, a equipe de enfermagem faz a contagem de compressas e gazes antes do fechamento da cavidade, registra e comunica o resultado em voz
alta aos cirurgiões, identifica peças para a anatomia patológica, confirma verbalmente o procedimento realizado e revisam os principais cuidados para o pós operatório
imediato.
Todas as etapas são registradas em um painel nas salas operatórias para facilitar a comunicação.
RESULTADOS
Desde que o SECONCI assumiu a administração do Hospital Regional de Cotia, no período de outubro de 2007 a outubro de 2010, foram realizadas 11947 cirurgias e
não ocorreu nenhum evento adverso grave.
CONCLUSÕES
Os eventos adversos graves, relacionados à cirurgia, podem ser agrupados em cinco categorias: 1) cirurgia realizada em local errado, 2) cirurgia realizada em paciente
errado, 3) procedimento cirúrgico errado, 4) retenção de objeto estranho dentro do paciente após o término da cirurgia e 5) morte no intra-operatório ou pós-operatório
imediato, em paciente classificados como ASA I.3
Em um estudo realizado em 20054, para verificar esses eventos graves, verificou que as cirurgias em local errado e no paciente errado ocorrem em cerca de 1 em
50.000 –100.000 procedimentos nos Estados Unidos, o equivalente a 1.500 – 2.500 incidentes por ano.
Neste mesmo ano, uma análise de 126 casos de cirurgias em sítio errado ou paciente errado revelou que 76% foram realizados no local errado, 13% no paciente errado
e 11% envolveram o procedimento errado.
A adoção de iniciativas para a segurança do paciente cirúrgico mitiga a ocorrência de eventos adversos e contribui para o trabalho integrado da equipe
multiprofissional.
Medidas simples e baratas como o checklist, quando aplicados de forma rigorosa e sistemática têm resultados fantásticos: proporcionam cirurgias mais seguras. Os
cuidados tomados antes, durante e após uma cirurgia, podem representar a diferença entre uma boa e má qualidade de vida do paciente a partir dali, ou até mesmo entre
a vida e a morte dele.
Referência
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P_152_2011 - Avaliação de Programa para o Paciente Portador de Diabetes Mellitus
José Antonio Alves Amaro

Resumo: Introdução: A prevalência de Diabetes Mellitus (DM) vem aumentando em todo mundo. Evidências científicas sugerem efeito protetor para DM 2 através da adoção de estilo de vida
saudável. Propósito do estudo é avaliar o impacto de programa de intervenção entre diabéticos, implantado em OPS (denominada instituição). Material: Usuários com 40 anos ou mais,
divididos em: não diabéticos; diabéticos inscritos no programa e diabéticos não inscritos no programa. Resultados: Mensurar: média consultas ano, proporção internações e custo. Conclusões:
Programa implantado tem impacto na redução de internações e custo, enfatizando benefícios para melhor controle da doença, refletindo controle de custo dos diabéticos.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, programa de prevenção, redução de custo.

INTRODUÇÃO
Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que as doenças crônicas são responsáveis por 58,5% de todas as mortes ocorridas no mundo1. Entre
elas, o diabetes mellitus (DM) deve ser destacado, uma vez que suas complicações determinam forte impacto no número de internações e mortes, bem como nos custos
econômicos e sociais. A análise da série histórica das taxas de mortalidade brasileira por DM mostrou um aumento de mais de treze vezes entre 1900 e 1978 (2). Entre os
fatores apontados para este crescimento encontram-se: o envelhecimento da população, a redução da atividade física e a obesidade, que promove a expressão da doença
em indivíduos geneticamente suscetíveis. Apesar dessa relevância e similar ao que ocorre em outros países do mundo, o impacto do DM, tanto na saúde da população
brasileira quanto nos custos da atenção à saúde, ainda é pouco reconhecido.
Embora as estimativas da OMS para o Brasil calculem a existência de mais de quatro milhões e quinhentos mil portadores de diabetes no país (3), a prevalência do DM
não é simples de ser medida por problemas inerentes à própria detecção dos casos, já que uma medida de glicemia não define o diagnóstico e, por outro lado, há as
múltiplas inter-relações do diabetes com outras doenças (2;4). O estudo mais recente realizado no município de São Paulo entre 2001 e 2002 na população de 15 a 59
anos, indicou uma prevalência de 6,8% de diabetes (5), determinado através de uma medida de glicemia em jejum.
2. JUSTIFICATIVA
O DM é uma doença crônica caracterizada por metabolismo prejudicado de glicose e outras substâncias produtoras de energia, com o desenvolvimento de
complicações vasculares e neurológicas, envolvendo distintos mecanismos patogênicos que têm a hiperglicemia como denominador comum (5;7).
Atualmente a importância da adoção de medidas de prevenção e promoção da saúde vem ocupando lugar de destaque na literatura científica, pois evidências
científicas sugerem um efeito protetor para o DM tipo 2 por intermédio da adoção de um estilo de vida saudável (7;8;9;10). O Nurses Health Study, estudo americano
referência para esta questão, analisou uma coorte com quase 85.000 mulheres no período de 1980 a 1996, cujos resultados suportam a hipótese que a maioria dos casos
de diabetes tipo 2 podem ser prevenidos por meio da adoção de um estilo de vida saudável (11).
A maior parte das informações disponíveis acerca dos benefícios da dieta e estilos de vida sobre a prevenção do DM ou seu controle metabólico dos portadores da
patologia é proveniente de pesquisas desenhadas e controladas (7;9), o que geralmente demanda muitos recursos para a sua realização. Um dos grandes desafios aos
profissionais de saúde é a avaliação do impacto dos programas de prevenção e promoção da saúde que vem sendo implantados tanto em serviços públicos quanto
privados, que envolvem recursos e esforços da equipe de profissionais de saúde, dos pacientes e familiares e que acabam sendo pouco avaliados.
Diante do exposto, um médico e estatística da instituição realizaram um trabalho de acompanhamento de portadores de diabetes mellitus, cujo início ocorreu em 2005,
e foi dada continuidade ao mesmo pela equipe atual, com o objetivo de avaliar o impacto de um programa de intervenção para os pacientes portadores de diabetes
mellitus, do ponto de vista da proporção de internações, média de consultas realizadas e custo direto determinado pela patologia. A busca dos pacientes foi realizada
através do software de gestão usualmente utilizado pela instituição.
3. MÉTODOS
O programa de intervenção avaliado consiste em: 1) consultas de enfermagem, onde são realizados testes de glicemia e colesterol, verificação de pressão arterial,
cálculo do índice de massa corpórea e avaliação do pé diabético; 2) grupos de orientação nutricional; 3) atividades educativas e 4) atividades físicas como aulas de yoga e
tai chi chuan, que por ter boa receptividade por parte dos pacientes, são consideradas como um estímulo para a sua adesão ao programa.
Na maior parte destas atividades, o controle glicêmico adequado é fortemente incentivado, uma vez que a hiperglicemia é fator de risco para o desenvolvimento de
complicações, além da sensibilização acerca da necessidade do acompanhamento médico regular e aderência ao tratamento.
O presente trabalho é um estudo descritivo, que analisou o universo dos atendimentos realizados até novembro de 2010, aos usuários da instituição, com idades iguais
ou maiores que 40 anos. Para as finalidades de comparação pretendidas, os usuários foram divididos em três grupos, os não diabéticos (Grupo 1), pacientes diabéticos
vinculados ao programa (Grupo 2) e pacientes diabéticos não vinculados ao programa (Grupo 3). Os critérios de inclusão foram: para o Grupo 2 - o paciente estar em
acompanhamento no programa de intervenção; para Grupo 3 - todo o indivíduo que realizou mais de dois exames de hemoglobina glicosilada (HbA1C) no período do
estudo e/ou ter referido ter diagnóstico de DM pré-existente e não estar em acompanhamento no programa de monitoramento, cuja busca foi realizada através do software
de gestão usualmente utilizado pela instituição.
A hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada ou HbA1C são termos usados para descrever uma série de componentes da hemoglobina, formados a partir da
interação da hemoglobina com a glicose. Um estudo exploratório anterior na instituição mostrou que, este critério de seleção, tinha alta especificidade para detectar
pacientes com a patologia uma vez que, os indivíduos que tinham realizado dois ou mais HbA1C referiam ter diagnóstico clínico de diabetes.
RESULTADOS
Os resultados aqui apresentados dizem respeito ao total de 8.437 usuários, dos quais 6.960 pertencem ao Grupo 1 (não diabéticos). Desse modo, a prevalência de DM
nesta população foi de 17,5%. Do total de 1.477 pacientes identificados como portadores de diabetes, 528 deles participam do programa de intervenção (Grupo 2) e 949
não participam do programa (Grupo 3).
O gráfico 1 mostra a média de consultas realizadas nos três diferentes grupos, podendo ser verificado que os grupos 2 e 3 realizaram mais consultas no ano que o Grupo
1, dado que a média de consultas por usuário no grupo de pacientes diabéticos (12 consultas ano) é 33,3% maior que no grupo de não diabéticos (8 consultas ano). A
média de consultas realizadas nos pacientes que pertencem aos Grupos 2 (13 consultas ano) e 3 (11 consultas ao ano) foi semelhante, demonstrando que o número de
consultas não foi influenciado pelo fato de o paciente estar ou não vinculado ao programa de intervenção.
Em relação às internações realizadas, o percentual de usuários não diabéticos que foram internados no total de usuários foi 16,1% no ano de 2010. Para os pacientes
portadores de DM esta proporção aumenta 57%, chegando a 37,1%. Os usuários inscritos no programa de monitoramento apresentaram um percentual menor de
internações (15,5%) quando comparados aos que não estavam inscritos (21,5%); esta diferença foi de 39,3% (Gráfico 2).
Para comparar o custo dos pacientes entre os três Grupos, foi analisado o valor total gasto no ano (composto pelos gastos com consultas e serviços de apoio diagnóstico
e terapêutico (SADT) e pelos gastos com internações) (Gráfico 3). Os resultados mostram que o custo total médio para o paciente não diabético foi R$ 4.041,90 enquanto
que para o paciente diabético foi R$ 4.283,94 (média dos Grupos 2 e 3), ou seja, o custo do paciente diabético é 5,9% maior que o custo para os usuários não diabéticos.
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A comparação dos gastos realizados pelos Grupos 2 e 3 mostrou que participar do programa reduziu o gasto médio total em cerca de 43,5%. A análise desagregada deste
custo mostrou que esta redução foi observada tanto no custo das internações (31,3% menor) quanto no custo de consultas e SADT (30,7% menor). Uma leitura rápida
destes percentuais pode não mostrar uma redução marcante, porém os cálculos realizados a partir do custo médio total são expressivos. Se todos os pacientes identificados
como portadores de DM, estivessem vinculados ao programa de diabetes e, portanto tivessem um padrão de custo semelhante, isto determinaria uma redução deste custo
de cerca de R$ 2.260.908,25 no ano.
CONCLUSÕES
Os resultados aqui apresentados, no que diz respeito à comparação entre os grupos de pacientes diabéticos e os não diabéticos, são consistentes com os dados de
literatura ao mostrar que o DM é uma doença de alta morbidade, determinando maior proporção de internações e consultas em relação à população geral. As
complicações decorrentes da doença são muitas e amplamente reconhecidas. Para Scheffel et al (15), os pacientes com DM do tipo 2 têm uma propensão duas a quatro
vezes maior de morrer por doença cardíaca em relação a não diabéticos, e quatro vezes mais chance de ter doença vascular periférica (DVP) e acidente vascular cerebral
(AVC). De acordo com Gross & Nehme (16), a nefropatia diabética acomete cerca de 40% dos pacientes diabéticos, sendo apontada como a principal causa de
insuficiência renal em pacientes em programas de diálise.
O custo médio dos pacientes portadores de diabetes se mostrou mais elevado, o que também é consistente com o que aponta a literatura ao afirmar que o DM é uma
das doenças crônicas mais caras da atualidade (18). Este dado aliado à redução de 48,5% observada na comparação de custos entre o grupo inscrito no programa de
intervenção e os não inscritos já indicam a importância do estabelecimento de programas de monitoramento e prevenção voltados a estes pacientes, especialmente em
países com menos recursos. A maior parte dos resultados que mostram evidências convincentes que estilos de vida mais saudáveis podem prevenir o diabetes tipo 2 são
provenientes de estudos controlados com intervenções mais drásticas e realizados em países desenvolvidos (7;8;9;11). Desse modo, é importante saber se programas de
intervenção são factíveis em sistemas de saúde dos países considerados como em desenvolvimento. No Brasil, um ensaio clínico conduzido em serviço básico de saúde no
estado de São Paulo mostrou o impacto de um programa de intervenção nutricional na redução de peso, diminuição da circunferência abdominal e nos níveis de
colesterol em um grupo de pacientes. Tal intervenção consistia em somente três sessões de orientação nutricional num período de seis meses, o que evidencia que mesmo
programas que promovem mudanças leves no estilo de vida e com recursos escassos podem ter impacto no controle de peso e metabólico desses pacientes (10).
Os resultados encontrados mostram que a média de consultas ano entre portadores de diabetes foi 12 consultas no ano; 33,3% maior que entre os não diabéticos (8
consultas). A proporção de internações entre os portadores de DM (37,1%) é 57% maior que entre os não portadores (16,1%); já esta proporção de internações foi
influenciada pelo paciente estar inscrito no programa, que reduziu em 31,3% as internações no grupo estudado. O custo total do paciente diabético foi 5,9% maior que o
custo para os usuários não diabéticos. A comparação entre os pacientes que frequentam o programa e os que não frequentam mostra que este custo é 43,5% menor para o
primeiro grupo. Desse modo, pode-se estimar uma redução de R$ 2.260.908,25 no ano se todos os pacientes identificados como portadores de DM, estivessem vinculados
ao programa de intervenção.
Considera-se que estes resultados possibilitam demonstrar que um programa de intervenção para os pacientes portadores de DM repercute de forma positiva, com
ganhos para os pacientes e para o sistema de saúde. Recomenda-se que programas desse tipo sejam ampliados, beneficiando um maior número de pacientes.
Apesar do tratamento do DM vir se tornado cada vez mais sofisticado, com vários agentes farmacológicos disponíveis, é reconhecido que permanecem complicações
que causam impacto nos sistemas de saúde em todo o mundo e na qualidade de vida dos pacientes. Por isso, a importância da realização de estudos que mostrem os
benefícios de estratégias de intervenção factíveis. Desse modo, este estudo se constituiu num esforço de avaliação de programas de prevenção e promoção da saúde em
desenvolvimento, o que não é tarefa fácil, sendo um desafio para os profissionais da saúde. Espera-se que os resultados apresentados possam contribuir com a
dinamização dos programas existentes e seja um incentivo para outros serviços ou profissionais implantar atividades de intervenção.
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P_153_20
011 - Atençção Farmacêutica: da R
Reconciliaçãão Medicam
mentosa à O
Orientação de Alta
Roberta de Carvvalho Rocha, Fláviaa Freitas de Paula Lo
opes, João Severinoo da Silva, Maya Sakuragi

Resumo: A mudaança no perfil de connsumo de medicamenntos contribuiu para o aparecimento de coomplicações e aumennto da morbimortaliddade relacionada ao uso
u incorreto. O conceito de
Assistência Farmacêutica e a atuaçãoo do farmacêutico junto à equipe multiprrofissional surgiram para
p promoção do uso racional dos meddicamentos. O modelo de Atenção Farmaacêutica
implantado no hhospital, com atuaçãão à beira do leito mostrou-se eficaz, aaumentando a taxa de intervenções farm
macêuticas e notificaações de reações addversas a medicameentos. O
acompanhamentoo segue do processoo de reconciliação medicamentosa
m
até a orientação de alta,, e, durante a internação, o paciente reccebe orientações para continuidade e adesão à
farmacoterapia.
Palavras-chave: aatenção farmacêutica,, farmacoterapia, adesão ao tratamento, eqquipe multiprofissionaal.

Introdução
Com o advennto tecnológico e a introdução de novos procedimentoss diagnósticos e terapêuticos, houve um
u aumento na exppectativa de vida da
d população. Este quadro
favoreceu a muudança no perfil de consumo de mediccamentos, contribuuindo para o aumennto de complicaçõees decorrentes de uuso incorreto (PEREIRA, 2008).
Segundo a O
Organização Mundial da Saúde, os erros mais comuns relacionados a meedicamentos, ocorreem durante a presccrição e administraação e por este mootivo, a
segurança do paciente tem sido fooco de atenção nas Instituições de Saúúde.
O conceito dda Assistência Farm
m contraponto aoss modelos tradicionnais de prática farm
macêutica começouu a ser utilizado em
macêutica que se mostraram
m
pouco efetivos
e
sobre a morbim
mortalidade relacioonada a medicamentos. O papel do farmacêutico se trransforma de simples dispensador dee medicamentos, para
p um profissionaal cujos
saberes são direecionados para meelhorar o cuidado com
c o paciente. Seeu escopo de atuaçção é ampliado e ele
e passa a integrarr a equipe multiproofissional com o inttuito de
promover o usoo racional dos medicamentos e aumenntar a efetividade e a segurança da ateenção à saúde (VIEIIRA, 2007).
Apesar destees conceitos já sereem consenso há alguns anos, são pooucas as instituições de saúde no Brrasil onde o farmaacêutico realiza ateenção direta ao paaciente,
atuando de form
ma sistemática à beeira do leito.
Até abril de 2010, a assistênciaa farmacêutica no hospital se resumiaa às funções adminnistrativas e à triagem e avaliação sim
mplificada da presccrição médica, exeercendo
b
assim uma ativiidade assistencial básica.
Objetivos
Redefinir o m
modelo de Atençãoo Farmacêutica no hospital como um
ma prática centrada no paciente, da addmissão à continuiidade do tratamentto pós-alta, favoreccendo a
provisão responnsável da farmacoteerapia, o uso seguroo e racional dos meedicamentos.
Justificativa
A escassez dde literatura a respeito da atuação clínica do farmacêuutico à beira do leiito dificulta o conhhecimento da real efetividade deste processo. Sendo assim, o
hospital necesssitou de dois farmacêuticos clínicos, para
p as Clínicas Méédica e Cirúrgica, e da elaboração dee dois instrumentoss de trabalho para sua execução, a fiicha de
acompanhamennto farmacoterapêuutico e formulário de
d orientação de altta. Os dados deste trabalho foram coletados e registrados
os no período de abbril a setembro de 2010.
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Mettodologia
A metodologia
m
para o desenvolvimento do
d projeto seguiu as seguintes etapas:
 Seleção
S
de duas Unnidades de Internação para implantação de um piloto, adotando como critério o perfil de consumo
c
de mediccamentos com poteenciais riscos de
reeações adversas – aanestésicos, antimiccrobianos e analgésicos opióides;
 Criação
C
de dois insstrumentos padronizados, um deles para sistematizar a aavaliação e interveenção farmacêuticaa e o outro para a orientação de altaa aos pacientes e
faamiliares;
 Im
mplantação de rotina de visita ao leitoo para anamnese e acompanhamento farmacoterapêutico;
 Im
mplantação do proocesso de reconciiliação medicamenntosa, que consistee na comparação e harmonização entre
e
os medicameentos utilizados pelo paciente no
domicílio
d
com aqueeles prescritos apóss a admissão hospitaalar;
 Avaliação
A
de examees laboratoriais e coontroles clínicos;
 Avaliação
A
técnica da prescrição méédica para verificaar possíveis interaçções medicamentoosas, incompatibilidades ou a necesssidade de substituuição de algum
medicamento;
m
 Realização
R
de intervvenções farmacêutiicas com o objetivoo de resolver ou preevenir problemas que
q interferem ou podem interferir na ffarmacoterapia;
 Participação
P
nas reuuniões da equipe multiprofissional
m
dass Unidades de Interrnação selecionadaas;
 Notificação
N
de Reaçção Adversa a Meddicamento (RAM);
 Orientação
O
dos acompanhantes e cuiddadores dos pacienttes quanto ao uso aadequado e cuidados gerais com medicamentos no cham
mado “Grupo de Cuuidadores”;
 Orientação
O
sobre o uso de medicação na continuidade do tratamento por oocasião de alta hosppitalar.
Os resultados da impplantação deste prrojeto são avaliadoos com auxílio dee dois indicadores de qualidade da Atenção Farmacêêutica, sendo eles: “Percentual de
interveenções farmacêuticcas por total de prescrições” e “Percenntual de notificaçõees de reações adverrsas a medicamentoos por saídas hospittalares”.
Resultados
O novo
n modelo de ateenção farmacêuticaa foi implantado naa Clínica Cirúrgica e Clínica Médica do
d hospital, em abril de 2010. Ele posssibilitou a identificcação, solução e
prevennção de problemas relacionados com
m medicamentos que
q são os “probleemas de saúde vinnculados ou suspeitos de estarem relaacionados à farmaacoterapia e que
interfeerem ou podem inteerferir nos resultadoos terapêuticos e naa qualidade de vidaa do usuário” (OPA
AS/OMS 2002a).
O sucesso
s
do trabalhoo foi garantido por visitas diárias aos leitos, pois o contaato direto com o paaciente proporcionou o efetivo acomppanhamento dos reesultados do uso
dos medicamentos,
m
estreeitando a relação doo paciente e acomppanhante com a eq uipe de saúde e otimizando os resultaados do projeto.
Até a implantação da nova metodologia as intervenções farmacêuticas eram inferiores à meta de
d intervenções de 2% prevista no plaanejamento estratéggico do hospital.
Após a implantação da AAtenção Farmacêuttica à beira do leitoo no mês de abril oobserva-se um aum
mento deste índice que chegou a 11%
% no mês de julho, como mostra o
gráficoo 1.
Início do
projeto

Início do
projeto

Gráffico 1: Intervenções Faarmacêuticas

Gráfico 2: Nootificação de Reações Adversas a Medicam
mentos

r
clínicos e exerce influênciaas na redução dos custos
c
assistenciais (AMARAL, 2008). Uma pesquisa realizada a partir de
A inntervenção farmacêêutica melhora os resultados
dados da média de custto diário por pacieente da Clínica Cirrúrgica do hospitall entre os anos de 2009 e 2010 apontou uma reduçãoo do perfil de conssumo mensal de
mediccamentos e materiaais de enfermagem após
a o início do proojeto, conforme moostram os gráficos 3 e 4.

Gráfico 3: Peerfil de custo diário coom medicamentos poor
paciente da Clínica Cirúrgica
C

Gráficoo 4: Perfil de custo diáário com materiais dee
enfermagem por paciente da Clínica Cirúrgica

O indicador de RAM ttambém sofreu grande impacto com a Atenção Farmacêêutica, passando dee 0,12% de notificaações no mês de jaaneiro para 8,07% no mês de julho
mportância da noti ficação destes eveentos pelos profisssionais de saúde, vvisto que os resulltados anteriores
de 20010. A partir destees dados, foi possível observar a im
demonstram um quadro de sub-notificação, o que dificulta a melhoria
m
do conheccimento do perfil de
d segurança dos medicamentos no paaís (OPAS/OMS 20002b).
O processo
p
de reconciliação medicamenntosa tornou-se um importante ponto de atuação da ativvidade clínica, pois permite detectar pproblemas de saúdee alheios à causa
da hoospitalização identiificando algum meedicamento que não
n tenha sido inccluso na prescriçãoo. Desta forma, o farmacêutico inteegra-se à equipe multiprofissional,
m
estabeelecendo uma relaçção de confiança com o médico e trazendo estas e outraas informações adqquiridas para compartilhar durante as reuniões semanais de discussão de
casos clínicos.
O grupo
g
de cuidadorees permitiu ao farm
macêutico clínico criar uma relação coom os acompanhantes e cuidadores dos
d pacientes paraa execução de um papel
p
educativo,
alertanndo quanto à respponsabilidade do uso
u correto dos medicamentos.
m
Perrmite também idenntificar casos de maior
m
risco que deemandem uma oriientação de alta
individdualizada. Este proocesso favorece a redução dos erros de
d medicação, a ad esão ao tratamentoo pós-alta e a continnuidade da atençãoo à saúde.
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Conclusão
A Atenção Farmacêutica, desde a reconciliação medicamentosa até a orientação de alta, interfere diretamente na taxa de intervenções farmacêuticas e notificações de
reações adversas a medicamentos, sendo importante para aumentar a segurança quanto ao uso adequado dos medicamentos, favorecendo a otimização da terapia e
aumento da adesão ao tratamento.
A visita ao paciente à beira do leito estreita a relação com equipe de saúde e torna a atividade assistencial mais humana, completa e precisa.
Os resultados do projeto indicam que a expansão deste novo modelo de Atenção farmacêutica para as demais Unidades de Internação contribuirá para a efetividade da
assistência no hospital e a consolidação do Sistema Único de Saúde.
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Qualidade e Segurança

P_155_2011 - O Selo SINASC como estratégia de melhoria da qualidade das informações sobre
nascidos vivos
Eliana de Aquino Bonilha, Ana Maria Cabral de Vasconcellos Santoro, Denise Machado Barbuscia, Marina de Freitas, Eneida Sanches Ramos Vico, Marcos Drummond

Resumo: O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) processa informações da Declaração de Nascido Vivo (DN). O Selo SINASC avalia cobertura, completude de campos e uso
dos formulários, visando a melhoria do sistema. Este trabalho apresenta resultados da melhoria da completude devido à implantação do Selo. Realizaram-se oficinas de capacitação e
monitoramento. Ocorreu melhora significativa na completude conforme análise estatística. Dos 77 participantes, 29 receberam Selo Ouro e 27, Prata. A certificação desencadeou revisão de
processos, melhoria dos dados e valorização profissional. O Selo demonstrou ser uma iniciativa bem sucedida.

Introdução
A Declaração de Nascido Vivo (DN), implantada gradativamente em todo o território nacional a partir de 1990, é instrumento oficial do Ministério da Saúde e fonte
primária do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC, constituindo também a base para o registro civil do recém-nascido.
As informações do SINASC permitem acompanhar populações, traçando o perfil epidemiológico dos recém-nascidos e das gestantes de uma determinada localidade,
região e do país. Possibilitam conhecer a distribuição espacial dos nascimentos no município, gerando informações essenciais para a melhoria das políticas públicas,
sobretudo aquelas voltadas para a assistência à saúde da mulher e da criança.
Hakkert (1996) aborda as aplicações práticas e a importância dos dados demográficos para fins de planejamento, para avaliação de programas e políticas de saúde e
estudos socioeconômicos em geral.
Nos últimos vinte anos, os sistemas de informações de saúde passaram por um processo de facilitação de acesso, melhoria de qualidade e de análise através de
programas computacionais simples, que organizam os dados de forma sistemática (BAPTISTA, 2009).
Portanto, esforços analíticos devem ser empregados para avaliar as bases de dados a fim de verificar a qualidade, confiabilidade e o grau de robustez das análises que
esses dados permitem desenvolver. Outro aspecto é que a cobertura não é o único critério para avaliar as bases de dados demográficos, a completude dos dados e a
qualidade de registro também merecem atenção. (HAKKERT, 1996; GASE; PEREZ, 2002).
Estudos que verificaram a qualidade das informações sobre nascidos vivos avaliaram a cobertura dos registros e a qualidade da declaração. Os problemas identificados
refletiram falhas na concepção do dado, desde a coleta até sua transmissão para os sistemas de informação (ALMEIDA et al., 2006; MELLO JORGE et al., 1993). Com
frequência, várias informações solicitadas no formulário não são registradas corretamente, sendo preenchidas como ignoradas ou simplesmente deixadas em branco.
O município estudado teve o SINASC implantado no ano de 2000. Peculiaridades da gestão local deste sistema que ocorre de forma descentralizada, bem como sua
dimensão que abrange mais de 100 estabelecimentos de saúde, entre privados, conveniados SUS e públicos, impulsionam a Secretaria Municipal da Saúde a investir
continuamente em estratégias diversificadas para aprimorar e manter a qualidade do SINASC.
O Selo SINASC, lançado em dezembro de 2008 pela Secretaria Municipal da Saúde, é mais um recurso de incentivo à melhoria da qualidade da coleta, preenchimento
e digitação das informações da DN. Propõe o reconhecimento oficial da qualidade das informações geradas pelas instituições que realizam partos no âmbito do município
em questão
A primeira certificação foi concedida em abril de 2010 às instituições que cumpriram os critérios pré-estabelecidos avaliados com base nas informações geradas em
2009, segundo cobertura, completude dos dados e controle do uso dos formulários de DN.
Objetivos
- Descrever a implantação do Selo SINASC em um município de grande porte do Brasil.
- Apresentar os resultados da completude dos campos da DN observados antes e depois da implantação do Selo, nos anos de 2008 e 2009, respectivamente.
Justificativa
A implantação do Selo SINASC é uma estratégia fundamental para a melhoria da qualidade das informações, com ampliação das possibilidades de utilização destas
informações e seus resultados poderão subsidiar outras iniciativas deste porte.
Métodos
No âmbito municipal, a Gerência do SINASC responde pela gestão da base de dados e logística dos formulários de DN - distribuição e controle. Experiência única no
Brasil, a entrada dos dados no sistema (digitação das declarações) ocorre de forma descentralizada, via web, sob a responsabilidade das maternidades e hospitais privados,
conveniados SUS e públicos que realizam partos.
Os partos hospitalares respondem por 99% dos nascimentos registrados anualmente na cidade. Em 2009, 120 estabelecimentos de saúde realizaram partos, mas 43
foram excluídos da certificação do Selo SINASC por registrarem menos de 50 nascimentos no ano. Portanto, 77 estabelecimentos participaram efetivamente do processo.
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Os critérios para o Selo SINASC 2009, naas categorias Ouro e Prata, avaliaram aspectos relacionaados à cobertura, aoo controle do uso ddos formulários e à completude dos
dados
Quaanto à cobertura, aaqui compreendida como o respeito ao
a cumprimento doo prazo mensal estaabelecido para a digitação da totalidaade dos nascidos vivos, considerouse ponntualidade da digitaação mensal das DN até o dia 15 do mês
m subsequente aoo nascimento; o paarâmetro para Selo Ouro
O foi de 100% ddas DN digitadas no
n sistema e para
Selo Prata,
P
de pelo menoos 95%.
Quaanto ao controle doo uso dos formulários verificou-se a proporção
p
anual dee DN canceladas em
m relação ao total de DN digitadas, cconsiderando-se para Selo Ouro até
2% dee DN canceladas e para Selo Prata, enntre 3 e 4%.
No que se refere à coompletude dos daddos foi avaliada seemestralmente a p roporção de camppos sem informação, considerada com
mo a soma de “iggnorados” e “em
brancoo”, em 13 dos 34 ccampos da DN. Os
O campos escolariddade da mãe, nº dee filhos nascidos vivos e de nascidos mortos, duração dda gestação, tipos de
d gravidez e de
parto, consultas de pré-natal, índice Apgaar no 1º e 5º minuutos, presença de aanomalia congênitta e preenchimentoo dos códigos de anomalia segundoo a Classificação
Internacional de Doençaas 10ª Revisão, devveriam apresentar 100% de completuude, o campo raçaa/cor do RN, 95% e os Distritos Adm
ministrativos de residência da mãe,
99%. Para obtenção do SSelo Ouro os critérios acima deveriam
m ser atingidos nos 13 campos selecionados e para o Seloo Prata em pelo meenos 9 deles.
Paraa monitorar as DN digitadas e a comppletude avaliados no
n Selo, os hospitai s receberam relatórios mensais, além do acesso exclusivvo à página da Tabnet Selo SINASC
na intternet idealizada eespecialmente parra esse fim. Este Tabnet,
T
criado a partir de ferramennta desenvolvida pelo
p Ministério daa Saúde/DATASUSS, foi atualizado
semannalmente com os reegistros de DN que não atenderam ao critério definido dee completude dos dados.
d
A Gerência
G
responsávvel pela certificaçãão promoveu reunniões técnicas e ooficinas de capacitação para hospitais reiterando os crritérios de avaliação para o Selo,
apreseentando resultados parciais e orientando sobre o aprimorramento da qualidaade.
Paraa auxiliar no proceesso de capacitaçãoo elaboraram-se doois novos documenntos: Manual do Seelo SINASC e o de Orientações básicaas para codificaçãoo e digitação dos
campoos de endereço no SINASC, somando--se aos demais mannuais já desenvolvi dos ou revisados pela Gerência do SINASC ao longo doss últimos anos.
A avaliação do impactto do Selo SINASCC baseou-se no cálcculo da razão de prrevalência (RP) e noo Teste χ² (qui-quadrado), para confirrmar se a melhoria da qualidade da
inform
mação nos camposs selecionados, obbservada entre 20008 e 2009, foi esttatisticamente signiificativa. A RP foi obtida pela divisãão da proporção de campos sem
inform
mação de 2008 em relação à proporçãão de 2009. As bases de dados para coomparação foram as
a geradas em 16 de
d fevereiro de 20009 (base 2008) e em
m 17 de fevereiro
de 2010 (base 2009).
Resultados
Ao longo do ano de 2009, observou-see maior empenho dos
d envolvidos no processo de captaação e registro da informação. Este ttrabalho se refletiu na melhoria da
q puderam ser exxecutadas com maior agilidade e preccisão. Na classificaação final, dos 77 estabelecimentos
e
completude dos camposs da DN e nas correeções necessárias que
de saúúde que participaraam efetivamente daa certificação, 29 hospitais receberam
m Selo Ouro e 27, Selo
S Prata. Entre os 21 que não recebeeram selo, seis receeberam “menção
honrosa” por terem se deestacado no aprimooramento da qualiddade apresentada nno segundo semestrre de 2009. O proccesso de sistematizaação do monitoram
mento do Selo foi
um coomponente importaante neste aprimoraamento.
Com
m a implantação doo Selo SINASC, a diferença
d
observadaa entre 2008 e 20099 nos campos seleccionados (em brancco e ignorados) foi estatisticamente significativa como
demonstrou o cálculo daa RP (tabela 1) e o Teste
T χ² (p<0,05).
Tabela 1 - Proporçãão de Declarações dee Nascidos Vivos com
m campos sem informaação, segundo ano dee nascimento e Razãoo de Prevalência, Munnicípio estudado, 20008 e 2009.
Campo
o da DN
Raça/ccor do RN
Distrito
o Administrativo de residência
Escolaaridade da mãe
Filhoss Nascidos vivos
Filhos Nascidos mortos
Duraçãão da Gestação
Tipo de Gravidez
Tipo de Parto
Consu
ultas de Pré-Natal
Apgar 1º Minuto
Apgar 5º Minuto
Presen
nça Anomalia*

2008
%
12,61
0,774
0,444
0,554
0,886
0,220
0,002
0,004
0,886
0,111
0,009
0,774

2009
%
1,64
0,50
0,14
0,06
0,08
0,04
0,00
0,01
0,23
0,05
0,03
0,16

RP
2008/20009
7,7
1,5
3,2
8,8
10,5
5,7
7,8
5,7
3,7
2,5
3,2
4,6

Fonte: SINASSC/CEINFO/SMS, fev//.2009 (dados 2008) e fev/ 2010 (dados 2009)
Obs: Todos os
o campos avaliados apresentaram diferennça significativa (p<0,05)
*Cam
mpo código de anomaalias não foi considerrado nesta tabela

O campo
c
raça/cor, cuujos valores caíram
m de 12,61%, em 2008 para 1,64% eem 2009, aparentem
mente foi a informaação de melhor coompletude. Contudo, a RP apontou
que oss campos filhos nasscidos mortos (10,55), filhos nascidos vivos
v (8,8) e tipo dee gravidez (7,8), appresentaram melhorr preenchimento, em
m relação ao camppo raça/cor (7,7).
As varriações observadas estão ilustradas noo gráfico 1.
Gráfico 1: Prooporção de Declaraçõões de Nascidos Vivoos com campos sem innformação, Municípioo estudado, 2008 e 20009.

Fonte: SINASC
C/CEINFO/SMS, 16.022.2009 (dados 2008) e 17.02.2010 (dados 2009)
2
*Cam
mpo código de anomaalias não foi considerrado nesta tabela
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Além da avaliação da proporção de campos sem informação na DN, verificou-se que a cobertura do sistema foi ampliada, isto é, houve maior agilidade da digitação,
com aproximadamente 95% das DN digitadas até o dia 15 do mês posterior ao nascimento das crianças. A proporção de formulários de DN cancelados em relação ao
total de emitidos foi menor ou igual a 2% em 91% dos hospitais, evidenciando a preocupação dos responsáveis sobre o controle deste documento.
Conclusões
O selo SINASC permitiu a avaliação da qualidade quanto à cobertura, completude dos campos da Declaração de Nascido Vivo (DN) e uso racional dos formulários.
A criação de um selo possibilitou a qualificação do processo de trabalho e da base de dados, além de ampliar a visibilidade das informações e dos setores envolvidos na
produção.
A queda observada nas proporções de campos sem informação foi significativa. A melhoria no preenchimento e digitação da DN resultou em um banco de dados mais
confiável para a construção do perfil da população de nascidos vivos e de gestantes, atendendo à proposta do Selo SINASC.
A busca da certificação Selo SINASC desencadeou algumas iniciativas positivas advindas dos hospitais como a revisão de processos de trabalho, com mudança do
preenchimento da DN (por exemplo, da sala de parto para a enfermaria ou quarto da mãe), maior interação entre diferentes setores do hospital (Centro Obstétrico,
berçário, administração, arquivo médico e recepção), aprimoramento das condições de utilização do sistema, maior valorização dos profissionais envolvidos e das
informações produzidas. Tais observações caracterizaram a iniciativa como um processo de estímulo e capacitação visando à melhoria da qualidade da informação.
O trabalho de sensibilização, capacitação e acompanhamento dos profissionais que coletam e processam as informações do SINASC deve ser contínuo. Isso se faz
necessário devido à grande rotatividade dos recursos humanos que trabalham nos estabelecimentos de saúde. As reuniões técnicas e as oficinas de capacitação
possibilitaram o estabelecimento de vínculos com os profissionais que estão operacionalizando o SINASC, maior conhecimento de suas dificuldades e da dinâmica de
cada local de trabalho. Isso favoreceu a comunicação e o trabalho compartilhado, auxiliando na superação de obstáculos e agregando apoio crescente, inclusive por parte
dos gestores dessas instituições.
Para que informações coletadas em um banco de dados possam ser aceitas como referência na análise da situação de saúde de uma população, devem ser implantadas
estratégias de incentivo da qualidade tais como o Selo SINASC que demonstrou ser uma iniciativa bem sucedida e por este motivo foi mantida para os anos seguintes.
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P_157_2011 - Programa de Gerenciamento de Doenças – Transtornos Graves do Humor e
Esquizofrenia de uma Operadora de Planos de Saúde de Belo Horizonte: Resultados Iniciais na
Utilização dos Serviços de Saúde
Fernando Martín Biscione, Alessandra Coelho de Oliveira, Fernando Martín Biscione, Augusto César Soares dos Santos Júnior, Estevão Alves Valle, Sérgio Adriano Loureiro
Bersan, Mônica Silva Monteiro de Castro, Fábio Leite Gastal

Resumo: Em 2009, nossa instituição iniciou programa de gerenciamento de casos voltado ao acompanhamento ambulatorial integral dos seus clientes diagnosticados com transtornos graves do
humor, esquizofrenia ou transtornos delirantes. Os objetivos do programa são incentivar ao médico psiquiatra a criar forte vínculo com o paciente e abordar a saúde do cliente de forma
integral. Após 8 meses da implantação, os clientes inscritos no programa apresentaram redução das hospitalizações, consultas de psicologia e atendimentos em pronto-atendimento em relação
ao período anterior à sua inscrição, embora o período de acompanhamento no programa seja ainda curto para permitir conclusões definitivas.
Palavras-chave: Esquizofrenia; transtornos graves do humor; cuidados integrais à saúde; programas de gerenciamento de casos.

INTRODUÇÃO:
Em torno de 12% da população brasileira é acometida por depressão ou outros transtornos psiquiátricos comuns, como abuso de álcool e psicose, necessitando de
cuidados psiquiátricos especializados. Os pacientes acometidos por transtornos psiquiátricos apresentam, com elevada frequência, comorbidades concomitantes como
diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia, produto do descuido geral da sua saúde. Soma-se a isto escassa adesão aos tratamentos prescritos e ao acompanhamento
médico ambulatorial, manifestando-se em uso desordenado e ineficiente dos serviços de saúde e das internações hospitalares, fenômeno descrito por alguns autores como
“porta giratória” (GASTAL et al., 2000).
Neste cenário, em 2008, a Superintendência de Provimento de Saúde e a Assessoria de Desenvolvimento e Análise de Informação Estratégica da nossa instituição, uma
cooperativa de saúde de Belo Horizonte, sentiram a necessidade de desenvolver nova modalidade de atenção para seus clientes com transtornos psiquiátricos, visando à
vinculação do paciente com o psiquiatra como médico de referência e à abordagem do processo saúde/doença de forma integral. Assim, em 2009, iniciou-se programa de
gerenciamento de casos voltado ao acompanhamento ambulatorial integral dos seus clientes diagnosticados com transtornos graves do humor, esquizofrenia ou
transtornos delirantes. O Programa de Gerenciamento de Doenças – Transtornos Graves do Humor e Esquizofrenia foi desenhado com a participação de médicos
psiquiatras da própria cooperativa, sendo voltado aos médicos cooperados psiquiatras que atendem, nos seus consultórios, clientes diagnosticados com estes transtornos.
O objetivo principal do programa é incentivar ao médico psiquiatra a criar forte vínculo com o paciente, entendendo que, especialmente para o paciente com transtornos
psiquiátricos, a relação médico-paciente estável é fundamental como parte do processo terapêutico. O programa também busca abordar a saúde do cliente não apenas do
ponto de vista da saúde mental, mas de forma integral, através do encaminhamento oportuno do paciente para outras especialidades.
OBJETIVOS:
Relatar os resultados iniciais, após 8 meses de implantação, do Programa de Gerenciamento de Doenças – Transtornos Graves do Humor e Esquizofrenia da operadora,
com foco na utilização dos serviços de saúde, compreendendo internações, atendimentos em pronto-atendimento (PA), consultas eletivas de psiquiatria e consultas
eletivas de psicologia.
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JUSSTIFICATIVA:
O padrão
p
de utilizaçãão dos serviços de saúde pelos pacientes acometidos poor transtornos gravves do humor, esquuizofrenia ou transttornos delirantes é frequentemente
desorddenado e ineficiennte. O acompanham
mento descontinuaado pelo médico ppsiquiatra, bem com
mo a abordagem fragmentada
f
da saúúde destes pacienttes, resultam em
elevaddas taxas de internaação e de atendimeento em PA por cauusas sensíveis aos ccuidados primários (GASTAL et al., 20000). Programas quue visam a estabeleecer forte vínculo
entre o médico psiquiatraa e o paciente e quue enfatizam a neceessidade do cuidadoo integral à saúde podem
p
ser de grandde benefício para a saúde destes pacieentes.
MÉTTODOS:
Toddos os médicos psiqquiatras foram convvidados a participaar do programa, quee iniciou suas atividades em novembrro de 2009. A partiicipação dos médiccos no programa
é voluuntária. Para particiipar, os psiquiatrass devem inscrever seus
s clientes em ficcha padronizada do Sistema de Gestãão de Riscos, platafaforma web usada pela
p cooperativa
para a inscrição e gerencciamento de clientees com agravos com
mo diabetes, doençça cardiovascular, asma,
a
etc. A anuênncia do cliente, porr escrito, é exigida pela cooperativa
como requisito para a inscrição. A inscriçção inicial tem duração estipulada dde um ano, após o qual ficha de deesfecho é preenchi da e oferecida a oportunidade
o
de
reinscrição do cliente.
No ato da inscrição, o psiquiatra fornecee informações clíniccas de importânciaa passíveis de tratam
mento estatístico, como o diagnósticoo psiquiátrico primáário, dados sobre
a históória pregressa, anteecedentes familiares, uso de medicaçãão e presença de coomorbidades. O manuseio
m
das inform
mações do pacientee é sigiloso. Os psiqquiatras recebem
bonificação pela inscriçãão do cliente no prrograma, bem comoo bonificações de 333% sobre o valor das consultas subseequentes dos pacieentes inscritos. O programa permite
o acom
mpanhamento dos pacientes com connsultas mais frequenntes (até dez consuultas em 60 dias, atéé duas vezes por anno) para o manejo dde crises.
Paraa avaliar o impacto do programa noo perfil de utilizaçãão de serviços de ssaúde, comparou-sse a taxa de atendimentos em PA, innternações hospitallares e consultas
ambulatoriais com psicólogo no período annterior à entrada doo cliente no program
ma (antes de novem
mbro de 2009) e durante a participaçãão no programa (atéé julho de 2010).
a internações, foraam analisadas aquelas com código de
d CID-10 (Classifi cação Internacionaal de Doenças, versão 10) referente ao capítulo Transttornos Mentais e
Para as
Compportamentais (F00-FF99). Por existirem diferenças entre os clientes no temppo de participação no programa e no tempo de exposiçção à carteira antes da inscrição, a
análise dos eventos relaccionados foi feita uttilizando-se a densiidade de incidênciaa. Para isso, o acom
mpanhamento do cliente foi fragmentaado em períodos dee 30 dias a partir
da datta de inscrição no pprograma, contandoo-se em cada períoodo o número de evventos no numerador e o total de pesssoas-tempo no denoominador.
RESSULTADOS:
Ao todo, 34 psiquiatraas foram responsáveis pela inscrição de
d 1161 clientes noo programa, sendo 953 por transtornoos graves do humorr e 208 por esquizoofrenia. O maior
percenntual de clientes see concentrou nas faixas
f
entre 25 e 59 anos de idade; 771,6% dos clientess com transtornos graves
g
do humor eeram do sexo feminnino, sendo essa
proporção de 50% para o programa de esqquizofrenia. Entre novembro
n
de 20099 e julho de 2010, estes clientes realizzaram 3483 consulltas no programa, o que representa
apenaas 3,9% de todas ass consultas realizaddas por psiquiatras da cooperativa noo período. Dezessette psiquiatras solicitaram o uso de connsultas para manejo de crise de 48
clientees, realizando ao toodo 208 consultas (ou
( 6% do total de consultas do progrrama).
p
à inscrição
ão no programa appresentou tendência decrescente, difeerentemente do peeríodo anterior à
A taaxa de internaçõess por cliente ao loongo do período posterior
participação no program
ma (GRÁF. 1). Desstaca-se ainda que a taxa de internaçções por cliente em grande parte doo período anterior ao programa foi em
e torno de 1,3
internações para cada 1000 clientes expostos, enquanto durante a maior parte do período durante o programa tinha-se 0,8 internações paara cada 100 clientees expostos.

Gráfico 1. Taxa de internação com CID-10 do
d grupo F00-F99 porr 100 clientes expostoos inscritos no programa, segundo períodoo de exposição

A taaxa de atendimentoos em PA por clientte ao longo do perííodo posterior à insscrição no program
ma também apresentou tendência decrrescente (GRÁF. 2). Verificou-se, na
maior parte desse períoddo, em torno de 133 atendimentos em PA para cada 1000 clientes expostos, atingindo 3,5 atendimentos no oitavvo mês posterior à inscrição. Já no
períoddo anterior ao programa o valor era em
m torno de 18 atenddimentos.

Gráfico 2. Taxa
T de atendimento em
e PA por 100 clienttes expostos inscritos no programa, segundo período de exposiçção
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A taxa de coonsultas de psicoloogia por cliente ao longo do período anterior ao prograama teve tendênciaa crescente, inverteendo-se no períodoo posterior à inscrição no
programa (GRÁÁF. 3). A taxa de coonsultas de psicologgia em grande partte do período anterrior ao programa esstava em torno de 2 consultas para caada 100 clientes exxpostos,
enquanto durannte a maior parte doo período durante o programa tinha-see cerca de 1,4 consultas para cada 1000 clientes expostoss.

Grráfico 3. Taxa de conssulta de psicologia poor 100 clientes exposttos inscritos no prograama, segundo períodoo de exposição

CONCLUSÕ
ÕES:
Neste estudoo, os clientes diagnosticados com esquizofrenia ou transstornos graves do humor
h
e inscritos no programa de gerrenciamento de cassos apresentaram reedução
das hospitalizaçções, consultas de psicologia e atendimentos em PA em relação ao períodoo anterior à sua insccrição no programaa. Programas deste tipo agregam valorr para o
paciente e são desejáveis em sisteemas de saúde com
mo o atual, dominaado por pressões ecconômicas, a comppetitividade e a sel eção adversa de pacientes (PORTER, 2009).
ma seja ainda curtoo para permitir conclusões definitivas, os dados deste esstudo parecem connfirmar a noção de que os
Embora o períoodo de acompanhaamento no program
transtornos mentais se comportam como condiçõees sensíveis aos cuuidados ambulatorriais (OLIVEIRA et al., 2009). Isto reeforça a importânccia de desenhar políticas
p
adequadas paraa a abordagem inteegral da saúde do paciente com transtoornos psiquiátricos,, no intuito de evitaar cuidados à saúdee ineficientes e fraggmentados.
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P_158_20
011 - Avaliaação do Serrviço de Enffermagem Hospitalar com
c
Foco eem Critérioss de Processso
Liliane Bauer Feeldman, Isabel Cristtina Kowal Olm Cun
nha, Maria D´Innoccenzo

Resumo: A certifiicação da qualidade, modelos e instrumenntos de avaliação opoortunizaram um novoo olhar no atendimennto ao paciente buscaando o aprimoramentto da excelência e seegurança
na saúde, ancoraados também pela Orrganização Nacional de Acreditação – ON
NA. Estudo descritivoo metodológico e quaantitativo objetivou aapresentar critérios dee processo para avaliação do
Serviço de Enferm
magem baseado em programa de acredittação. Foram analisaddos 20 critérios de Processo
P
em 2009 poor 49 enfermeiros gesstores de hospitais accreditados. Destes, 15 foram
votados com “importância relativa ou muito importante” e todos, o alfa de Cron bach foi 0,971 indicaando bastante consistêência e, possível apliccabilidade por 44 (899,7%) enfermeiros.
Palavras chave: AAcreditação, Enfermaggem, Gestão de Qualidade, Administraçãoo e Organização Hosppitalar, Avaliação de Processos,
P
Gerenciam
mento de Segurança.

INTRODUÇÃÃO:
As pesquisass sobre avaliação de qualidade na saúúde tiveram inicio em meados de 1855 com Nightingale e Codman em 1 913. A evolução no
n Brasil iniciou-see com a
p enfermeira Waanda de
Ficha de Inquérito Hospitalar em 1935 de Pedroso, passando pelos Paadrões Mínimos de Assistência à Saúde do Ministério daa Saúde de 1977, pela
Aguiar Horta eem 1979 quando explanou
e
as funçõões da Enfermagem
m e a dimensão deesse trabalho na saaúde instrumentaliizando a avaliaçãoo em serviço(1), atté mais
recentemente eem 1999, com o modelo
m
de avaliaçãão criado pela Orgganização Nacional de Acreditação-O
ONA(2). Estas iniciaativas oportunizaraam um novo olhar para o
atendimento aoo paciente buscando a qualidade e a segurança
s
também no âmbito organizacional.
Os estudos aacima citados idenntificaram que por meio da avaliaçãão e aplicação de métodos padronizzados, sistêmicos e contínuos, princiipalmente no cuidado ao
paciente, é possível melhorar a quualidade, preservar a segurança, diminnuir as infecções e aumentar a satisfaçção dos usuários.
a
Atualmente eem 2010, oito Insttituições Acreditaddoras estão credencciadas na ONA paara avaliar a qualidade das organizaações de saúde noo país. Com isso algumas
instituições hosspitalares aderiram a metodologias, uttilizando programaas estrangeiros e ou nacional, alcançando mais de 130 hhospitais acreditadoos até 2010(3). Isso mostra
que há um desaafio a ser vencido, pelo número poucoo representativo paara um universo de mais de 7.543 de hospitais,
h
interessaddos na busca da exxcelência pela qualiidade.
Alguns especcialistas neste assunnto pactuam não seer necessário o méétodo da acreditaçãão para melhorar o sistema de saúde ppor considerar quee a cultura da qualiidade e
segurança devee estar inserida na filosofia
f
institucionnal, independentem
mente de certificaçãão. Ainda que as ceertificações de quaalidade hospitalar concedidas
c
por proogramas
nacionais não sejam um sistemaa completamente perfeito
p
de avaliaçãão e isento de subbjetividade, o conceito de o “paciennte ser a razão dee ser do hospital” está se
consolidando ppor meio das práticaas de qualidade (4,5).
De qualquerr maneira, entende-se que a melhoriaa da qualidade ao paciente, favoreceendo a segurança na
n assistência, obtéém-se por meio daa avaliação do Servviço de
Enfermagem Hoospitalar como em outros serviços, naa medida em que see recomenda identificar as necessidades e destacar as booas práticas profissioonais (1,6).
A finalidade deste estudo foi propor critérios de avvaliação para o Serrviço de Enfermageem que contemplem
m o âmbito do trabbalho do enfermeiroo e da equipe no coontexto
da organizaçãoo do serviço de saúdde hospitalar.
OBJETIVO:
Apresentar crritérios de Processoo para avaliar Serviçços de Enfermagem
m Hospitalar com base em Programa de
d Acreditação.
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MÉTODO:
O estudo foi descritivo metodológico e constitui-se em parte integrante da tese de doutorado “Identificação e Validação de Critérios de Avaliação de Serviços de
Enfermagem” apresentada à Universidade Federal de São Paulo em 2010. Foi elaborado um instrumento contendo 20 critérios de Processo na área de Enfermagem
categorizados a partir do referencial proposto por Donabedian (7).
Os dados tiveram uma abordagem quantitativa, e para isto foram utilizadas técnicas estatísticas (8,9). A identificação de alguns critérios partiu do Modelo já existente de
avaliação da Acreditação feito pela ONA, constante no Manual de Acreditação de Organizações Hospitalares, versão 2006. Os critérios foram acrescentados e ampliados
conforme os atributos de avaliação da qualidade de serviços de saúde, classificados em Processo; provenientes da literatura revisada e da experiência da pesquisadora.
O instrumento foi enviado a enfermeiros gestores responsáveis técnicos (RT) de 113 hospitais brasileiros acreditados. Para chegar ao enfermeiro RT, realizou-se o
contato telefônico com todos os hospitais acreditados, explicando sobre a pesquisa aprovada pelo CEP da UNIFESP 1195/06, envio do questionário e consentimento livre
esclarecido. Estes avaliaram o grau de importância e aplicabilidade dos critérios conforme os itens: 1. muito importante 2. importante 3. importância relativa 4. pouco
importante 5. não importante, expressando seu ponto de vista sobre cada critério, além da coluna seguinte para anotações de modificações propostas e, se 1.plenamente
aplicável 2.aplicável 3. aplicabilidade relativa e 4. não aplicável.
A validação foi realizada pelo alfa de Cronbach considerando um nível de significância de 5%(10).
A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2009, e constituíram-se alvo do estudo 49 instrumentos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
O instrumento foi avaliado por 49 respondentes, sendo 45 (91,8%) do sexo feminino, com idade entre 41-50 anos (36,7%), seguidos da idade entre 31-40 anos (22,4%)
gerentes de hospitais acreditados nível 1, 2 e 3 no Brasil.
Os programas de qualidade utilizados pelos enfermeiros destas organizações de saúde no Brasil concomitante com a ONA foram vários. Destacaram-se os programas
International Organization for Standardization -ISO e Controle de Qualidade Hospitalar-CQH (14-28,57%), seguidos pelo programa Canadense (9-18,36%) e pela The
Joint Commission International-JCI (4-8,16%). Constatou-se então a superação do programa Canadense sobre ao da JCI, apesar de o americano estar a mais tempo no
mercado internacional. Além disso, há significativa diferença do tempo de experiência e atuação no Brasil entre as duas certificações internacionais.
A utilização de outros programas nos hospitais tem proporcionado a expansão da qualidade em nível nacional. Isso significa que alguns hospitais utilizam mais de um
programa para avaliação da qualidade, pois talvez um só, não responda com eficiência a toda a complexidade hospitalar, ou porque os requisitos avaliatórios dos
programas tenham abrangência diversificada e assim focos diferentes, e ainda, talvez porque os programas se complementem nos quesitos de melhoria da qualidade,
segurança e envolvimento do paciente.
Entretanto, pode-se extrair dessa questão que, a utilização de outros programas nos hospitais, tem proporcionado a expansão da qualidade em nível nacional. Isso quer
dizer que alguns hospitais utilizam mais de um programa para avaliação da qualidade, pois talvez um só, não dê conta da avaliação devido a complexidade hospitalar, ou
porque os requisitos avaliatórios dos programas tenham abrangência diversificada e assim focos diferentes, e ainda, talvez porque os programas se complementem no
quesitos de melhoria da qualidade, segurança e envolvimento do paciente.
Foram propostas pelos enfermeiros adequações aos critérios, sugestões quanto à ordem numérica, linguagem e construção da frase.
Tabela 1. Distribuição da importância dos critérios de Processo para avaliação do Serviço de Enfermagem. São Paulo, 2011.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

Há descrição formal de procedimentos operacionais padrão
(POPs), instruções normativas (ITs) e/ou protocolos de
Enfermagem no Manual de Enfermagem Ex. Preparo de
medicação
As fases ou modelo da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) é aplicado nas áreas críticas como UTI.
O modelo/fases da Sistematização da Assistência de
Enfermagem - SAE é aplicado em toda a instituição
As informações contidas na SAE são utilizadas pela equipe
multiprofissional
Existe evidência da utilização das informações contidas na
SAE, nas prescrições de outros profissionais
O enfermeiro especialista participa da seleção e aquisição
da tecnologia (equipamento) hospitalar para o local de
trabalho
Existe pelo menos um grupo de trabalho na enfermagem
para a melhoria de processos e interação institucional.
O Enfermeiro gestor tem autonomia para tomada de decisão
nos processos de trabalho
Os processos assistenciais que envolvem a Enfermagem
são analisados e melhorados com freqüência ex: processo
de medicação.
Os indicadores de qualidade da assistência de enfermagem
são utilizados para traçar os planos de ação e melhoria dos
processos institucionais
Existe programa formal para integração do novo
colaborador (profissional de Enfermagem) no serviço
institucional
São respeitados os direitos e a privacidade do paciente em
todos os ambientes do hospital, pela Enfermagem de
acordo com a legislação
Existe evidência que a comunicação é efetiva na
Enfermagem
A instituição possui protocolos clínicos (multiprofissionais)
baseado em evidências e no perfil nosocomial de
atendimento, utilizado pela Enfermagem
A Enfermagem atua em parceria com SCIH/CCIH na
vigilância epidemiológica das infecções hospitalares
Existe validação pela Enfermagem referente aos processos
de esterilização na Central de Material e Esterilização(CME)
A Enfermagem implementa ação frente a falta de algum
instrumental após ato cirúrgico na sala operatória.

Não importante

Pouco importante

Importância relativa

Importante

n

n

n

n

%

n

%

6

12,2%

43

87,8%

7

14,3%

42

85,7%

%

1

1

1

%

2,0%

2,0%

2,1%

Muito importante

4

8,2%

16

32,7%

29

59,2%

4

8,2%

12

24,5%

33

67,3%

7

14,3%

21

42,9%

21

42,9%

2

4,1%

13

26,5%

33

67,3%

2

4,1%

14

28,6%

33

67,3%

3

6,1%

6

12,2%

40

81,6%

2

4,1%

4

8,2%

43

87,8%

2

4,2%

6

12,5%

40

83,3%

1

2,0%

12

24,5%

35

71,4%

7

14,3%

42

85,7%

2

4,2%

15

31,3%

31

64,6%

3

6,3%

13

27,1%

31

64,6%

9

18,4%

40

81,6%

5

10,2%

44

89,8%

15

30,6%

33

67,3%

1
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P18
P19
P20

Não importante

Pouco importante

Importância relativa

Importante

n

n

%

n

%

n

%

n

%

1

2,1%

4

8,5%

23

48,9%

19

40,4%

2,1%

2

4,2%

14

29,2%

19

39,6%

12

25,0%

4,3%

1

2,1%

9

19,1%

22

46,8%

13

27,7%

Existe sistemática de Enfermagem implantada para a
gestão de riscos ambientais na instituição
A Enfermagem acompanha o destino das peças ao meio
ambiente (aterro, necrotério e incineração) em conjunto com 1
outras áreas
Existe articulação entre o Hospital e a Escola ou Faculdade
2
de Enfermagem evidenciada na prestação da assistência

%

Muito importante

No atributo Processo, dos 20 critérios inicialmente propostos 15 obtiveram votação de “importância relativa a muito importante”. Dos critérios que receberam o
julgamento de “muito importante” e “importante” destacaram-se com percentual maior de 89,8% o 16, bem como acima de 80% os 1, 2, 8, 9, 10, 12 e o 15 referente aos
assuntos de enfermagem, como descrição dos procedimentos operacionais, aplicação da sistematização da assistência, autonomia do enfermeiro para tomada de decisões,
melhora freqüente dos processos assistenciais de enfermagem, respeito aos direitos e privacidade do paciente, parceria e vigilância epidemiológica com a CCIH e
esterilização de materiais validada pelo enfermeiro.
Neste atributo os critérios 1, 2, 12, 15 e 16 atingiram 100% para o julgamento “importante e muito importante”.
Apenas os critérios 19 e 20, que mencionam sobre o acompanhamento da enfermagem no destino das peças ao meio ambiente em conjunto com outras áreas e sobre a
existência de articulação entre o hospital e a escola evidenciada na prestação da assistência receberam avaliação pontuada nas 5 alternativas, com destaque a
“importante” e “importância relativa”. Os enfermeiros não consideraram “muito importante” os critérios 18, 19 e 20 talvez porque sejam tarefas compartilhadas
independente da gestão direta da enfermagem.
O valor do alfa de Cronbach varia de 0 a 1 e aponta maior consistência quanto mais próximo estiver de 1. O valor do alfa de Cronbach com todos os itens foi bastante
elevado (0,971), indicando um instrumento bastante consistente com todos os itens.
Todos os 49 Enfermeiros responderam, no mínimo, ter aplicabilidade relativa. Destes, 44 enfermeiros (89,7%) responderam ser “aplicável” e “plenamente aplicável”.
Considerou-se para “aplicabilidade relativa” que nem todos os critérios apresentados estão adequados para aplicação no SE. Para “aplicável”, o instrumento com os
critérios podem ser adequados para a instituição. “Plenamente aplicável” os critérios podem ser utilizados para avaliação do SE como foi proposto.
CONCLUSÃO:
Todos os 20 (100%) critérios de enfermagem baseados em processo relacionados ao paciente e ao hospital foram validados com o alfa de Cronbach 0,971 considerado
bastante consistente.
Quanto a aplicabilidade dos critérios, 44 (89,7%) enfermeiros responderam ser “aplicável”, ou seja, os critérios podem ser adequados para uso na instituição e
“plenamente aplicável” sendo que os critérios podem ser usados para avaliar o SE como foi proposto neste estudo.
Estes critérios agregados a outros critérios de estrutura (11) e resultado complementam o instrumento de avaliação para o Serviço de Enfermagem.
O uso do instrumento de avaliação proposto como ferramenta no gerenciamento da qualidade e da segurança pode melhorar a gestão de enfermagem, a eficácia do
cuidado hospitalar e a prevenção de danos ao paciente. Oportunizam a verificação de sistema de trabalho indicando onde são necessárias adequações e ou melhorias e
ainda, aflora a descoberta de boas práticas dentro do serviço. O avanço organizacional é possível quando é conhecida a realidade local e se abrem oportunidades às
mudanças.
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Qualidade e Segurança

P_159_2011 - Conhecimento de Enfermeiros sobre Ferramentas da Qualidade e sua Aplicação
Liliane Bauer Feldman, Vera Lucia de Souza Alves, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, Josiane Francisca Godoy Parra

Resumo: As ferramentas da qualidade são importantes na gestão dos serviços de saúde e Enfermagem, e os Enfermeiros devem utilizá-las objetivando melhores resultados. No Curso de
Especialização em Gestão em Enfermagem Modalidade à Distância ministrado na Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo esta temática é amplamente
desenvolvida. Este estudo exploratório objetivou identificar o conhecimento e utilização destas ferramentas com 186 alunos do curso de 2009, através de questionário respondido no Ambiente
de Aprendizagem Moodle. A maior parte conhecia e utilizou alguma ferramenta, destacando o Fluxograma, o Cronograma e a Folha de Verificação.
Palavras-chave: Enfermagem, Gestão de Qualidade, Administração e Organização Hospitalar, Administração em Saúde.

INTRODUÇÃO
O contexto do mundo neste século XXI tem-se caracterizado como globalizado e competitivo, necessitando de pessoas que possam adaptar-se com rapidez às
mudanças nos ambientes organizacionais, que sejam líderes e que estejam focadas em resultados, sem perder de vista a qualidade do trabalho e da vida social. Constituise, pois num grande desafio para o enfermeiro manter-se atualizado.
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O enfoque da Qualidade na gestão tradicional iniciou-se com a necessidade de aumentar a produção com foco no mercado, na competitividade e lucratividade e, mais
tardiamente na área da saúde para melhorar a prestação da assistência médico-hospitalar 1,2.
Portanto, no atual milênio a ênfase dos gestores da área da saúde tem sido direcionada em buscar novos clientes, melhorar processos de trabalho almejando a segurança
do paciente, desenvolver competências no âmbito profissional e da organização, mantendo sistemicamente a excelência no atendimento.
Estudos sobre qualidade em saúde destacam um quadro conceitual fundamental para o entendimento da avaliação do serviço, a partir dos conceitos de estrutura,
processo e resultado3, classicamente considerados uma tríade, que corresponde às noções da Teoria Geral de Sistemas. Amplamente utilizada, a tríade pode ser agregada
às ferramentas de gestão quer seja a nível organizacional como um todo, ou mesmo, na particularidade de cada serviço de saúde.
A Organização Mundial da Saúde4 estabeleceu quer Qualidade nos serviços de saúde significa um alto nível de excelência profissional, o uso eficiente de recursos, o
mínimo de risco para o cliente e um alto grau de satisfação com impacto final na saúde.
Por sua vez estudiosos da Qualidade5 descrevam os aspectos da instrumentalização da organização de saúde para obtenção do êxito em qualidade, isto é, que seja
assegurado ao cliente que toda organização estará voltada para maximizar os cuidados e benefícios, e minimizar os riscos inerentes à ação médico-terapêutico, por meio
de ferramentas de gestão, métodos e sistemas, entre outros.
Com o advento dos programas de qualidade, os enfermeiros têm se deparado com a necessidade de conhecer e dominar instrumentos que os auxiliem a analisar uma
situação, apresentar soluções e resolver ou minimizar problemas6.
Por isso, na Enfermagem muitas ferramentas de qualidade têm sido aplicadas durante a realização dos trabalhos7 como facilitadoras da gestão, da avaliação, da
pesquisa e da prática assistencial num universo multiplurarista de ação com o foco permanente da melhoria do atendimento ao paciente.
Num outro aspecto, vivenciado mais especificamente pelo enfermeiro ou para a Enfermagem existem as ferramentas usadas para o cálculo de dimensionamento de
pessoal, averiguação do nível de dor, folha de verificação, entre outros, que auxiliam na melhor estruturação do serviço, na satisfação do paciente e na minimização de
danos. Pesquisas e trabalhos científicos mostram que isto repercute diretamente nos resultados organizacionais e que conseqüentemente evidencia a crescente utilização
das principais ferramentas: Fluxograma, Cronograma, Brainstorming, Histograma, Diagrama de Pareto, Plano de Ação, PDCA, 5w3h, Diagrama de Causa e Efeito, 5 S,
FMEA e Seis Sigma 6,7.
É, portanto necessário que os enfermeiros busquem atualização em ferramentas de qualidade a fim de responderem com rapidez e competência às constantes
necessidades do mercado em saúde que, constantemente, busca melhorias objetivadas mensuráveis de forma positiva. Esta atualização pode ser feita em cursos
presenciais que, nos grandes centros sofrem com as dificuldades de transporte, superlotação e distância que dificultam a freqüência e o aproveitamento dos alunos.
O computador tem sido utilizado amplamente para a educação tanto à distância quanto presencialmente8, e juntamente com a internet tem um papel importante dentro
desse contexto pela sua facilidade de acesso e possibilidade de diferentes conteúdos, amparados por múltiplas ferramentas. Este possibilita o envolvimento de estudantes e
professores no desenvolvimento de atividades educativas em diferentes tempos e lugares9, permitindo ainda diferentes abordagens metodológicas e enfoques, suscitando
no aprendiz um desenvolvimento criativo, flexível à sua realidade, diferenciado por regiões, classes sociais, facilitando seu crescimento pessoal, intelectual e profissional.
A Educação à Distância - EAD é uma estratégia para a educação permanente frente às novas tecnologias, sendo uma inovação pedagógica na educação, oferecendo
oportunidades de aprendizado e acesso a um grande número de informações e conhecimento. É ainda um recurso de incalculável importância como modo apropriado
para atender de forma mais efetiva grande contingente de alunos ou aqueles que se encontram muito distantes dos centros educacionais, sem o risco de reduzir a
qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. Portanto, proposta de Cursos de Especialização na modalidade a distância vai ao
encontro dessa política, contribuindo para a capacitação e atualização dos enfermeiros.
A Disciplina de Administração aplicada à Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, que oferece há dez anos um Curso de Especialização em Gerenciamento
de Serviços de Enfermagem para enfermeiros na modalidade presencial com 60 vagas anuais, responde ao edital da Universidade Aberta do Brasil do Ministério da
Educação (UAB-MEC) com a proposta de um Curso de Gestão para Enfermeiros na Modalidade à Distância. O programa do curso foi desenvolvido com a premissa de
discutir a atuação do Enfermeiro como gestor nos serviços de saúde e Enfermagem, preparando-o para utilizar modernas ferramentas gerenciais e a pesquisa, a fim de
gerenciar com eficiência os recursos físicos, materiais, humanos, financeiros, organizacionais, políticos e de informação para a assistência de Enfermagem. Assim, são
contempladas as disciplinas Introdução a Administração Geral, Gerenciamento de Enfermagem, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Informação em Saúde, Gestão
de Recursos Financeiros, Gestão de Recursos Físicos e Materiais, Avaliação em Serviços de Saúde e Enfermagem, Metodologia da Pesquisa, Tendências em Administração
e Marketing em Saúde.
O MEC-UAB após analisar o projeto apresentado, disponibilizou os recursos a partir da solicitação de prefeitos que possuíssem pólos de apoio presencial em suas
cidades e tivessem interesse no curso, totalmente gratuito para 550 alunos, com uma carga horária de 416 horas. O Curso foi disponibilizado no período de abril 2009 a
maio de 2010, incluindo-se neste período mais três meses de elaboração e apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
O ambiente utilizado para gestão da aprendizagem e de trabalho colaborativo é o Moodle, permitindo a criação de cursos on-line, ambientes de apoio às disciplinas
presenciais, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, podendo ser facilmente gerenciado pelo próprio professor.
Neste estudo abordaremos na disciplina Avaliação de Serviços de Saúde e Enfermagem, o terceiro conteúdo referente a Ferramentas da qualidade, objeto deste trabalho.
OBJETIVO
Descrever a opinião dos alunos do Curso de Especialização em Gestão em Enfermagem Modalidade à Distância quanto ao conhecimento e utilização das ferramentas
da qualidade no contexto da saúde.
JUSTIFICATIVA
Cabe ao enfermeiro gestor de serviços de saúde e Enfermagem apropriar-se de conhecimento e informações atualizadas sobre administração dos serviços com intuito de
suprir as demandas organizacionais referente aos resultados obtidos nos processos de trabalho. Entende-se que, se detentor de ferramentas, sistemas e instrumentos de
avaliação, a possibilidade de alcançar os objetivos, metas e propósitos pode ser maior, contribuindo com fluidez a implementação das ações nas respectivas regiões
brasileiras e seus locais de trabalho.
METODOLOGIA
Estudo exploratório baseado nos registros das respostas ao questionário (anexo 1) postadas no fórum do conteúdo 3, da disciplina 7, os quais ficam armazenados na
plataforma Moodle. Os dados dos 11 fóruns foram coletados em janeiro de 2011.
Este estudo é parte integrante do Projeto “Ensino à Distância em Gestão para Enfermeiros: Desafios, Limites e Possibilidades”, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UNIFESP. Todos os respondentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao término do curso.
A Disciplina 7 “Avaliação de Serviços de Saúde e Enfermagem” foi composta dos seguintes conteúdos:
- Conteúdo 1: Avaliação e indicadores da assistência de Enfermagem
- Conteúdo 2: O Enfermeiro gestor e o desafio no novo milênio: indicadores da assistência de Enfermagem.
- Conteúdo 3: O Enfermeiro gestor e o desafio no novo milênio: as ferramentas da qualidade.
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Para cada conteúdo foi disponibilizado uma prova e uma atividade no fórum de discussão. O conteúdo três foi direcionado para a discussão das ferramentas da
qualidade como instrumentos que auxiliam o gestor a definir, mensurar, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos processos
dentro da organização. Dentro desta temática foi proposto ao aluno que discutisse no fórum as questões contidas no anexo 1.
Na Educação à Distância “o fórum pode ser visto como um elemento assíncrono de envio de mensagens em rede, destinadas, na maioria das vezes, a um grupo de
pessoas habilitadas ao acesso das mesmas, cujos “direitos” são definidos por um organizador” 10. O fórum é considerado também como uma “sala de aula virtual”, onde
os alunos têm possibilidades de discutir assuntos específicos; trocar informações; construção de um pensamento coletivo; se posicionar diante do que está sendo
trabalhado no curso. Este espaço assíncrono propicia abertura à participação de todos (democrático), sendo que as mensagens podem ser recuperadas e rediscutidas a
qualquer tempo.
É importante ressaltar que a postagem no fórum, embora fosse atividade obrigatória não era avaliada, é por isso que dos 469 alunos, apenas 186 alunos responderam a
atividade proposta.
RESULTADOS
Dos 547 alunos matriculados, 469 (86%) freqüentaram regularmente o curso, realizando as provas e as atividades dos fóruns.
Neste fórum do conteúdo 3, da disciplina 7, que abordava as ferramentas da qualidade, 186 (40%) responderam ao questionamento, sendo que 172 (37%) conheciam
alguma ferramenta e 14 (3%) não. Assim para efeitos de análise neste trabalho foram considerados como a amostra (n= 172 alunos), ou seja, os respondentes que
relataram conhecer alguma ferramenta. No quadro a seguir estão apresentadas quais ferramentas para a gestão da qualidade os Enfermeiros conheciam.
Quadro 1 – Ferramentas para a gestão da qualidade conhecidas pelos alunos Enfermeiros do curso EAD. São Paulo, 2011.
FERRAMENTAS QUALIDADE
FLUXOGRAMA
CRONOGRAMA
FOLHA DE VERIFICAÇÃO
BRAINSTORMING
HISTOGRAMA
DIAGRAMA DE PARETO
PLANO DE AÇÃO
PDCA
5W3H
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
5S
FMEA
SEIS SIGMA

N=172
118
114
98
67
62
54
52
47
44
42
1
1
1

%
69
66
57
39
36
31
27
27
26
24
1
1
1

Dos 172 enfermeiros que responderam conhecer alguma ferramenta, foram citados o Fluxograma (69%), Cronograma (66%), Folha de Verificação (57%), Brainstorming
(39%), Histograma (36%), Diagrama Pareto (31%), Plano de Ação e PDCA (27%), 5W3H (26%) e o Diagrama causa e efeito (24%). As ferramentas menos conhecidas por
estes enfermeiros respondentes foram o 5S, Seis Sigma e FMEA com 1% cada.
Na questão onde se indagou a utilização das ferramentas todos os enfermeiros respondentes declararam que incorporam alguma ferramenta de gestão da qualidade no
seu dia-dia de trabalho, com resultados positivos na melhoria do atendimento ao paciente e significativo no contexto organizacional.
Abaixo selecionamos o discurso de quatro alunos respondentes:
“No meu trabalho já utilizei o fluxograma para montar protocolos de atendimentos a pacientes em PCR, IAM, EAP; também para padronizar o fluxo de
atendimento aos pacientes no pronto-socorro, desde a entrada ao serviço até o momento de alta”. Enfermeiro 9
“Folha de verificação: utilizada no LDR (parto no quarto), para evitar a falta de materiais necessários e fundamentais a serem usados no mesmo; Diagrama
de pareto: construído para demonstrar o gasto de roupas na maternidade; Fluxograma: criado na obstetrícia para estabelecer as etapas a serem seguidas na
profilaxia para Streptococus do grupo B para gestantes; Cronograma: realizado em dois projetos de pesquisa por mim realizados. Em todos, os resultados foram
satisfatórios, vindo ao encontro da finalidade proposta”. Enfermeiro 14
“Folha de verificação para o controle carrinho de emergência; Diagrama de pareto para causa de afastamento de funcionários por motivo de doença;
Diagrama de causa e efeito para investigação de acidente de trabalho; Fluxograma para descrever seqüências dos procedimentos de enfermagem; Plano de
ação para resolução de pendências de enfermagem ou problema identificado; 5w3H para projeto de campanhas preventivas; Cronograma para planejamento
anual das ações de enfermagem”. Enfermeiro 24
- “Hoje aplico a folha de verificação para conferir os materiais do meu setor; o histograma para avaliar a qualidade do meu serviço, o fluxograma para
padronizar as funções realizadas no meu serviço e o cronograma para organizar as atividades de toda a equipe. E o setor que ocupo é o de APH. Com o uso
das ferramentas conseguimos fazer com que o serviço caminhe, sendo que a maior vitória foi ter repassado para cada um a responsabilidade pela qualidade,
hoje todos são e se acham responsáveis pela qualidade, uma vez que também comparamos os resultados, forçando-os a agir assim”. Enfermeiro 98
Ainda que apenas 40% dos alunos matriculados no curso tivessem respondido ao questionamento, destaca-se que 37% destes, conhecem as ferramentas de gestão da
qualidade. Pode-se inferir que há espaço para disponibilizar mais conhecimento e discussão nos cursos EAD sobre ferramentas de gestão, com intuito de possibilitar a
aplicabilidade por todos os enfermeiros na área da saúde.
CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo demonstram que a maioria dos enfermeiros respondentes, conhece e aplica as ferramentas para gestão da qualidade em seus locais de
trabalho.
Depreendem-se dos discursos que a utilização de ferramentas de gestão pode contribuir consideravelmente para melhorar os processos de trabalho organizacionais
especialmente os de Enfermagem. Varias ferramentas são utilizadas concomitantemente nas organizações de saúde pelos gestores enfermeiros12, cada qual com um foco
de aplicação. Destacaram-se o Fluxograma, o Cronograma e a Folha de verificação com maior conhecimento e utilização.
É relevante destacar que as ações implementadas por estes enfermeiros foram em instituições em cidades dos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso e São
Paulo, indicando ampliação do uso destas ferramentas promovendo a capacitação destes.
Outros cursos EAD e novos estudos são pertinentes com o desafio de aprimorar a gestão do conhecimento, o treinamento individual e coletivo nas organizações, bem
como a aplicação da qualidade e suas ferramentas pelos gestores no campo da saúde atingindo e oportunizando os profissionais em todo país.
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ANEXO 1- Questionário
Você já conhecia alguma ferramenta para gestão da qualidade? Sim ou Não.
Se sim, qual ou quais?
Você já teve oportunidade de trabalhar com alguma ferramenta? Sim ou não
Se sim, qual ferramenta utilizou?
Onde foi aplicada? Setor e projeto?
Qual o resultado alcançado com o uso da ferramenta?

Qualidade e Segurança

P_160_2011 - Avaliação de postos de coleta laboratorial de unidades de atenção primária da
Secretaria Municipal da Saúde
Glória Maria Ferreira Ribeiro, Valeria Terra

1. INTRODUÇÃO
No Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com o objetivo de definir os requisitos para o funcionamento dos laboratórios e postos de coleta
laboratoriais públicos e privados de análises clínicas, patologia clínica e citologia, publicou em outubro de 2005 a primeira Resolução da Diretoria Colegiada sobre coleta
e processamento de material humano visando à realização de exames e testes laboratoriais (RDC302/2005). Em seu artigo terceiro a RDC 302 determina que “as
secretarias da Saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal devem implementar os procedimentos para adoção do regulamento técnico estabelecido por esta RDC,
podendo adotar normas de caráter suplementar, com a finalidade de adequá-lo as especificidades locais”. (¹)
O laboratório clínico como apoio diagnóstico deve buscar a melhoria contínua da qualidade, procurando atingir a credibilidade e satisfação de seus clientes. Os
serviços de saúde deverão produzir informações, que depois de coletadas e analisadas, permitam o seu aperfeiçoamento. Esse processo é o ciclo da melhoria contínua.
Alguns países procurando eficácia, eficiência e efetividade, e considerando a necessidade de prevenção e minimização de ocorrências de erros, desenvolveram diferentes
modelos de avaliação da garantia da qualidade (conjunto de atividades planejadas, sistematizadas e implementadas com o objetivo de cumprir os requisitos de qualidade
especificados) na prestação de serviços. Um desses modelos de acreditação de laboratórios clínicos avalia informações e indicadores, auxiliando nas tomadas de decisões
para melhoria dos serviços.(²)
Os serviços de apoio diagnóstico laboratorial do Sistema Único de Saúde do município são tecnicamente orientados pela área de Assistência Laboratorial. A assistência
laboratorial SMS, procurando orientar as equipes envolvidas neste processo para atender os requisitos da RDC 302 busca modelos de qualidade que devem ser
disseminados, compreendidos, implementados e garantidos por todos no processo de execução do exame laboratorial.
A coleta de materiais biológicos é realizada nas unidades de saúde, em postos de coletas (serviço vinculado a um laboratório clínico, que realiza atividade laboratorial,
mas não executa a fase analítica dos processos operacionais, exceto os exames presenciais, cuja realização ocorre no ato da coleta sob responsabilidade técnica definida).
Executam essa tarefa funcionários habilitados designados pelas unidades, podendo pertencer ao quadro de funcionários próprios ou aos serviços contratados e
conveniados. O transporte dos materiais é realizado pelos serviços laboratoriais contratados e a execução dos exames, pelos laboratórios referenciados em cada região,
com serviços próprios (atendimentos realizados em estabelecimentos e com profissionais pertencentes à SMS), e parcerias com empresas privadas, onde metas e ações são
pactuadas sendo que o serviço é ofertado e atestado mensalmente para proceder ao pagamento. A rede de atenção primária é atendida por dois ou mais destes serviços.
O atendimento laboratorial é acompanhado e atestado mensalmente, quanto à quantidade e qualidade dos serviços prestados, pelos responsáveis técnicos das unidades
atendidas.
No ano de 2009, um dos laboratórios contratados pela SMS, consciente que na implantação de um Sistema de Garantia da Qualidade uma empresa deve monitorar
avaliar e orientar pessoas demonstrando interesse contínuo da organização pela qualidade, e que neste processo as auditorias proporcionam uma verificação periódica do
sistema implantado, solicitou à SMS uma visita técnica aos postos de coleta. Essa solicitação deu-se anteriormente a um de seus processos de avaliação externa da
qualidade (atividade de avaliação do desempenho analítico por meio de comparações interlaboratoriais) desenvolvido por um processo de acreditação da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica (SBPC), o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC). (³)
O relatório da visita técnica foi disponibilizado para a Assistência Laboratorial; a análise e a avaliação destas informações auxiliarão na proposição de ações para a
melhoria da fase laboratorial realizada nos postos de coleta da SMS.
2. JUSTIFICATIVA
Obedecendo à orientação do Ministério da Saúde e a fim de facilitar o acesso ao usuário, os exames laboratoriais solicitados pelas unidades de saúde da rede pública
do município são coletados, em sua maioria, nas próprias unidades e encaminhados aos laboratórios públicos, contratados e conveniados da rede.
Para garantir a qualidade do serviço prestado a essas unidades, a Assistência Laboratorial e os laboratórios que pertencem a essa rede procuram identificar, orientar e
implantar ações para a melhoria contínua nas fases que envolvem a realização de exames.
As fases são:
Pré-analítica – inicia com a solicitação do exame, passa pela obtenção da amostra e finda ao se iniciar a análise propriamente dita;
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Analítica – coonjunto de operaçõões com descrição específica, utilizaddas na realização daas análises de acorddo com determinaddo método;
Pós-analíticaa – inicia após a obttenção de resultadoos válidos das análiises e termina com a emissão do laudoo, para a interpretaação do solicitante. ( 4) (5)
Segundo Plebbeni (2006), 46% a 68% dos erros labboratoriais aconteceem na fase pré-anaalítica, 7% a 13% na fase analítica e 188% a 47% na fase pós-analítica. Outrro dado
significativo é qque 60% a 70% dass decisões médicass dependem de resuultados de exames laboratoriais. (6)
Os profissionnais envolvidos com
m o serviço laborattorial nas unidadess de saúde devem ter
t como principaiss funções na fase ppré-analítica o atenndimento e orientaçção aos
usuários para a coleta necessáriaa aos diversos tipoos de procedimenttos, conferência daa requisição de exxame, preparo paraa a coleta, coleta,, identificação, preeparo e
acondicionameento das amostras biológicas
b
para postterior transporte e, na fase pós-analíticca, o recebimento, conferência, arquivvamento e entrega dos laudos aos usuuários.
O objetivo do controle da fase pré-analítica é garaantir que as amostrras e materiais tenham a representatividade desejada e m
mantenham a integrridade de sua compposição
e funcionalidadde. É importante ennfatizar que a maioria dos erros pré-annalíticos não são percebidos ou são negligenciados
n
nos procedimentos de avaliação e interpretação
dos resultados de laboratório. Nãão existem meios físicos
f
para medir e controlar a açãoo dos efeitos pré-analíticos, como háá materiais de controle da fase analíítica. O
controle deve bbasear-se em treinamentos de pessoal e na padronizaçãoo dos procedimentoos de registros das atividades.
a
(4)
A avaliação ddos serviços que envolvem a coleta de
d exames laboratooriais contribui para verificar a necesssidade de intervençção no modelo atuual, procurando ideentificar
os problemas onde poderemos proopor ações de melhhoria reduzindo as causas de erros relacionados à fase pré-analítica.
OS
3. OBJETIVO
Analisar os ddados do relatório de
d visita técnica reaalizada por um presstador da área laboratorial nas unidades da SMS em umaa coordenadoria doo município.
Identificar oss pontos de necessiddade de melhoria.
Ordenar os pproblemas prioritáriios para elaboraçãoo de ações de melhhoria.
4. METODO
OLOGIA
A pesquisa ffoi realizada em mais
m de 100 unidaades de uma coorddenadoria de saúdde, correspondendoo a 20% das unidaades de atenção primária
p
da Secretaaria. O
instrumento de coleta de dados, um
u questionário contendo 14 questõe s relacionadas à Norma PALC (Anexoo 1), foi aplicado poor avaliadores conttratados por uma empresa
prestadora de sserviços laboratoriaais da SMS a funcioonários envolvidos na fase pré-analítica em unidades dee saúde – postos dee coleta. A formulaação das questões não foi
avaliada previaamente pela SMS.
Foi disponibiilizado pelo prestaddor à Assistência Laaboratorial SMS o rrelatório das entrevvistas, contendo toddas as respostas de cada unidade da coordenadoria.
c
O reelatório
apresenta a respposta para cada questão (sim, não e não aplicável) e apoonta as evidências que
q justificam as respostas.
Verificamos a frequência de ressposta “SIM” para cada
c questão, em toodas as unidades da
d coordenadoria. Esclarecemos
E
que a resposta “sim” inddica que há evidênncias de
conformidade ccom a Norma no quuesito analisado.
5. RESULTAD
DOS
Para efeito deeste estudo consideeramos as questõess com respostas afirrmativas presentes em número inferior a 50% das unidaddes avaliadas comoo pontos críticos, em 50%
a 75% como poontos de média neccessidade de interveenções, e as questõões que tiveram resspostas afirmativas em
e mais de 75% daas unidades, pontos onde foram encontradas
evidências da qqualidade do serviçço em atendimento aos itens abordadoos da RDC 302 e Norma PALC versão 2007.
O gráfico a sseguir apresenta a frrequência de respoostas “sim” para cadda um dos itens avaaliados no questionário.

Gráfico 1 - Frequênccia de respostas SIM em
ordem crescente, por proceddimentos no total de unidades.
u

A análise evidencia dez pontos críticos ou com necessidade de meelhoria (questões 7,
7 1, 9, 6 e 14 e questões
q
11, 12, 5,, 13 e 10 respectivvamente) e quatro pontos
(questões 3, 4, 8 e 2) com evidênccias de atendimentoo aos itens abordaddos no questionárioo.
Os pontos crríticos são relacionnados a procedimeentos de registros ee/ou anotações em requisições ou doocumentos, mostranndo as dificuldadees ou a falta de hábito do
pessoal de níveel técnico com a paarte administrativa, cada vez mais pressente e necessária nesta
n fase.
Pontos de neecessidade de méddia intervenção: identificação do clieente, acondicionam
mento para transporte do material bioológico, itens que englobam procedimentos
administrativos e conhecimento téécnico das formas de
d acondicionamennto por tipo de amoostra biológica e solicitação.
Pontos de attendimento a norm
ma: utilização corrreta dos insumos, capacidade de enttender a solicitaçãão médica e saberr relacionar com o material a ser cooletado,
mostrando o doomínio e familiaridaade nas práticas quue envolvem o ato dda coleta.
6. CONCLUSSÃO
A análise do relatório apresentaado foi construtiva no sentido de traç ar as necessidades de melhoria no prrocesso pré-analíticco realizado nos poostos de coleta de exames
e
laboratoriais daa SMS, demonstranddo que sua aplicaçção pode ser útil naas demais coordenaadorias da SMS. Apponta, também, a nnecessidade de connstante atuação da área
á de
Assistência Labboratorial nas unidaades de coleta de exxames laboratoriaiss, procurando orienntar e sensibilizar ass equipes para a meelhoria contínua, alinhando
a
o conheccimento
das normas de ggarantia da qualidaade laboratorial e ampliando o atendim
mento da RDC 3022.
Abaixo listam
mos algumas melhoorias propostas a paartir da análise do reelatório:
Capacitar os responsáveis pela coleta laboratorial para conscientizaação dos funcionárrios envolvidos nessta etapa sobre a im
mportância da idenntificação correta e dados
a
de diagnósticco e terapêutico (SAADT);
solicitados na gguia do serviço de apoio
Reformular o modelo de requisiição SADT, de form
ma a contemplar toddos os itens proposstos pela RDC 302;
Revisar os coonteúdos dos treinaamentos realizados para as equipes doos postos de coleta SMS;
Orientar o reegistro dos treinameentos e acessibilidade aos mesmos a qquem necessitar desstes dados;
Instituir um instrumento de com
mprovação de coleta de amostra biológgica para todas as unidades
u
de saúde da SMS;
Dar conhecim
mento a todos os envolvidos
e
na sala de coleta das unid ades sobre a existêência de um docum
mento norteador daa fase pré-analítica realizada pelos poostos de
coleta;
Orientar a crriação de Pops neceessários nos postos de coleta;
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Incentivar e dar suporte técnico às unidades de coleta de exames laboratoriais para a organização do serviço laboratorial, tendo como meta a certificação de qualidade
laboratorial PALC da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e/ou outros programas de acreditação laboratorial.
Algumas dessas ações de melhoria já começaram a ser implementadas, precisando ainda de um tempo para que os resultados possam ser avaliados e realizada uma
nova aplicação do questionário para comparação dos indicadores apresentados.
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ANEXO 1
Questionário
1- Há registros de treinamentos?
2- Armazenamento de insumos conforme critério dos fabricantes?
3- Utilização de insumos de acordo com o prazo de validade?
4- Pedidos médicos que possibilitam a perfeita identificação: cliente, material e análise requisitada?
5- Identificação do cliente no atendimento?
6- Informações na guia de solicitação ao serviço de apoio diagnóstico terapêutico (SADT) atendendo as identificações necessárias ao cadastro do cliente?
7- Informação do posto de coleta ao laboratório de cada atendimento: data, horário, local e responsável pela coleta e/ou recebimento de materiais e amostra?
8- Fornecimento de comprovante de atendimento ao cliente ou seu responsável?
9- Conferência do preparo do cliente antes da coleta, para a realização de testes requisitados, ou informação ao laboratório da inadequação do preparo?
10- Existência no posto de coleta de instruções documentadas que orientem: recebimento, coleta, identificação de amostras e conhecimentos dos procedimentos de
coleta de cada tipo de material biológico?
11- Acondicionamento correto de amostras na unidade, para posterior transporte?
12- Transporte interno das amostras no posto de coleta em condições de segurança para o transportador e público em geral?
13- Conhecimento das instruções descritas de limpeza, desinfecção e esterilização de superfícies, instalações, equipamentos, artigos e materiais?
14- Existências nos postos de coleta de normas e condutas de segurança física, biológica, química, ocupacional e ambiental (biossegurança e segurança do trabalho)?

Acreditação

P_161_2011 - Gerenciamento e uso de medicamentos – Análise da Avaliação Diagnóstica da
Acreditação Internacional no Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fabio Rafael Wasem Lopes, Kharina Mayara Moreira Dias, Ricardo Roitman Wolkind, Gabriel Boschi, Sabrina Prates de Noronha Romanczuk, Mariza Machado Kluck

Resumo: Sendo um processo de avaliação externa dos sistemas assistenciais, estruturas organizacionais e resultados, a acreditação é uma das ferramentas disponíveis para avaliação e
padronização da qualidade assistencial prestada por organizações de saúde. Os efeitos adversos e os erros de medicação estão associados a um maior tempo de internação e maior custo para
os hospitais. A comparação dos parâmetros do gerenciamento e uso de medicamentos do Manual de Acreditação Internacional da JCI com as práticas vigentes no HCPA mostram
inconformidades passíveis de solução. Atingir a excelência nesses itens é fundamental para o processo de acreditação do HCPA.
Palavras-chave: Acreditação hospitalar, efeitos adversos, erros de medicação.

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizado através da Constituição Federal de 1988, promoveu grandes avanços para as condições de saúde da população
brasileira, entretanto há ainda dois grandes desafios quanto à assistência hospitalar: aumento da eficiência e melhoria na qualidade. Entre esses desafios podemos
encontrar as dificuldades na gestão, assim como a falta do interesse pela melhoria contínua de qualidade.
A qualidade das instituições públicas ou privadas está diretamente relacionada à quantidade e à qualidade da informação fornecida. Esta informação deve conter
especificações, não apenas sobre a natureza e qualidade dos bens e serviços oferecidos, mas também sobre os aspectos de funcionamento da instituição que asseguram
que a instituição funcione com base em princípios éticos, eficiência e qualidade. Entretanto, na área da saúde, o funcionamento é complexo e os produtos – bens e
serviços - não são singulares e auto-explicativos. Somente a geração de informação para a avaliação com base em metodologias já estabelecidas que envolvam as
necessidades reais dos pacientes podem reduzir estas assimetrias.
A fim de se avaliar a qualidade assistencial criaram-se alianças mundiais, através de protocolos, que visam à redução significativa e sustentável de eventos que
prejudiquem a segurança dos pacientes. A iniciativa mais antiga no campo da acreditação em saúde, foi a criação da Joint Commission for Accreditation on Health Care
Organizations (JCAHO) nos Estados Unidos da América em 1951, a qual busca identificar os mecanismos para alcançar a excelência na prestação de cuidados, de forma
segura, eficaz e custo-efetiva para os cidadãos. Em 1994 foi criada a Joint Commission International (JCI) como um braço internacional da JCAHO. No Brasil existem duas
instituições a ONA e a CBA que competem pelo mercado nacional de aferição da qualidade hospitalar.
Independente da instituição a avaliação é baseada em critérios que devem ser mensuráveis e os protocolos devem prevenir eventos adversos na prestação de cuidado ao
paciente. O evento adverso é o surgimento de um problema de saúde causado pelo cuidado e não pela doença de base, ou seja, “uma lesão não intencional que resultou
em incapacidade temporária ou permanente e/ou prolongamento do tempo de permanência ou morte como conseqüência do cuidado prestado”. Os eventos adversos
relacionados a medicamentos são responsáveis por cerca de 20% do total de casos observados, atrás apenas daqueles associados a procedimentos cirúrgicos (OMS, 2004).
Para observar as conseqüências clinicas e financeira de eventos adversos relacionados a medicamentos toma-se como exemplo um estudo de caso-controle realizado
em Boston (EUA). Os dados coletados indicaram aumento no período de internação em decorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos de dois a cinco
dias por paciente. Este aumento foi maior nos casos decorrentes de erros de medicação. O custo anual estimado do hospital para com eventos adversos a medicamentos
foi de 9 milhões de dólares (Bates et al, 1997). Outros estudos internacionais também apontam os erros de medicação como sendo o principal componente dos eventos
adversos (Kohn, 2001; Ashp, 1993; Lesar et al, 1997).
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OBJETIVOS
mission
O objetivo ddo presente estudo é analisar o capíttulo de gerenciameento e uso de meddicamentos (MMU)) do Manual de Accreditação Internaccional da Joint Com
international (JCCI) e o relatório daa Avaliação Diagnóóstica realizada peloo CBA na etapa dee preparação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (H
HCPA) para a Acredditação
Internacional, ccom dados de noveembro de 2009. Coom base nessa anáálise serão propostoos planos de ação para a correção dee não conformidaddes nos padrões MM
MU.7 e
MMU 7.1, referrentes ao monitoram
mento dos efeitos dos
d medicamentos ssobre os pacientes e os erros de medicação.

JUSTIFICATIVVA
Os efeitos addversos e os erros de medicação estão associados a um
m maior tempo dee internação e maior custo para os hhospitais, com issoo justifica-se a deteecção e
resolução de nãão conformidades nesses
n
itens, de acoordo com os critérioos de acreditação innternacional.
OGIA
METODOLO
Revisão da literatura e análise de
d dados do Relatório da Avaliação D
Diagnóstica realizadda pelo CBA na etapa de preparação ddo HCPA para a Accreditação Internaccional e
O
Excel para elaaboração de gráficoos a partir dos dadoos analisados.
do Manual da AAcreditação Internaacional da JCI. Foraam utilizadas planil has do Microsoft Office
OS
RESULTADO
Quanto ao desempenho geral, o relatório da Avaliação Diagnóstica realizada pelo CBA
A na etapa de prepparação do Hospitaal de Clínicas de Poorto Alegre (HCPA)) para a
mensuração em conformidade com o Manual
M
de Acreditaação Internacional da JCI, corresponddendo a
Acreditação Intternacional apresenntou um total de 6770 elementos de m
55,2% do total,, e 43,1% dos padrões estão parcialmente conformes ou não estão em confformidade com as recomendações
r
da JCI (figura 1).

Figura 1. Desempenho geral do HCPA em
m 2009, envolvendo uum total de 1214 paddrões de avaliação do Manual
da Acreditação Intternacional da JCI. Legenda: C – Conformee; NA – Não avaliado; NC – Não conformee; PC –
Parcialmente confforme.

Referente ao capítulo de gerencciamento e uso de medicamentos, 488% do total de elem
mentos de mensuraação estavam em cconformidade com o Manual de Acredditação
m conformidade com
m as recomendaçõees da JCI (figura 2).
Internacional da JCI e 51% dos paadrões estavam parccialmente conformees ou não estão em

Figura 2. Deseempenho do HCPA em
m 2009 quanto ao gerrenciamento e uso dee medicamentos, envoolvendo
um total dee 85 padrões de avaliação do Manual da AAcreditação Internacioonal da JCI. Legenda:: C –
Coonforme; NA – Não avvaliado; NC – Não coonforme; PC – Parcialmente conforme.

No capítulo dde gerenciamento de medicamentos existem
e
sete conjunntos de padrões. O monitoramento dee medicamentos coorresponde ao padrrão sete (MMU-7 e MMU7.1). O MMU-77 aborda o monitorramento dos efeitoss dos medicamentoos sobre os pacientees, enquanto o MM
MU-7.1 se refere aoos erros de medicaçção (tabela 1 e 2). Entre
E os
resultados obseerva-se 12% dos elementos
e
de menssuração em confoormidade com as recomendações daa JCI e 88% estãoo parcialmente connformes ou não estão em
conformidade ((Figura 3).

Figura 3. Desemppenho do HCPA em 2009 com relação aoss padrões de monitoraamento de medicamentos,
correspondendo aos padrões MMU-7 e MMU-7.1,
M
envolvenddo um total de 8 itens de avaliação do Mannual da
Acreditação Internaacional da JCI. Legendda: C – Conforme; NCC – Não conforme; PC
C – Parcialmente conforme.

O
DISCUSSÃO
O desempennho geral do HCPAA, na avaliação diiagnóstica, apresennta 24% dos padrõões fora de conforrmidade com o m
manual da acreditação internacional da JCI.
Observando o ccapítulo de gerenciamento e uso de medicamentos,
m
notaa-se que o percentuual de padrões foraa de conformidade aumenta para 31%
% e, dentro desse caapítulo,
o conjunto de ppadrões referentes ao monitoramentoo de medicamentoss (MMU-7 e MMU-7.1) apresenta um percentual ainda maior de padrões fora de conformidaade, de
63%.
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Os efeitos adversos relacionados aos medicamentos constituem 20% do total de casos observados, atrás apenas daqueles associados a procedimentos cirúrgicos (OMS,
2004), sendo, portanto, um item importante de avaliação para acreditação internacional. Além disso, a avaliação dos efeitos adversos é importante para uma maior
segurança dos pacientes, gerando substrato para o desenvolvimento de ações para a redução da incidência desses efeitos e identificação de grupos de risco.
Tabela 1. Elementos de mensuração do padrão MMU-7
Os efeitos dos medicamentos nos pacientes são monitorados, incluindo efeitos adversos.
O processo de monitoramento é colaborativo.
A instituição tem uma política que identifica os efeitos adversos a serem registrados no prontuário e os que devem
ser notificados à instituição.
Os efeitos adversos são documentados no prontuário do paciente, conforme requerido pela política.
Os erros de medicação são notificados no prazo estabelecido pela política.
Tabela 2. Elementos de mensuração do padrão MMU-7.1
A instituição define o erro de medicação e quase falha.
Os erros de medicação e quase falhas são notificados de forma oportuna, através de um processo estabelecido.
A instituição utiliza as informações relativas às notificações de erros de medicação e quase falha para melhorar os
processos de uso de medicamentos.

PC
C
NC
NC
NC

PC
NC
NC

Os efeitos adversos dos medicamentos são subdivididos em dois grupos. O primeiro, mais adequadamente relacionado ao padrão MMU-7, diz respeito ao risco inerente
frente à utilização adequada de medicamentos, portanto, inevitáveis. O segundo, relacionado ao padrão MMU-7.1, é definido como erros de medicação, entendido como
qualquer evento passível de prevenção, decorrentes do uso inadequado ou não utilização de medicamentos necessários, portanto, possivelmente relacionado com falhas
nos procedimentos (Rosa e Perini, 2003).
Segundo o relatório de avaliação diagnóstica, o elemento de mensuração MMU-7/1 é parcialmente cumprido, pois os efeitos esperados dos medicamentos está restrito a
um grupo de fármacos de alto custo. Os eventos adversos são monitorados quando relatados, no entanto não há ainda um processo de busca ativa dos efeitos adversos,
exceto para pequeno grupo de medicamentos de alto risco. Então, para a monitorização eficaz é importante que os médicos façam perguntas direcionadas para a procura
de efeitos adversos, que muitas vezes são ignorados por consistirem em sintomas de menor importância diante do quadro clínico.
Quanto ao MMU-7/3, não foi apresentada política identificando os efeitos adversos a serem registrados no prontuário e os que devem ser notificados à instituição. A
definição de uma política para o monitoramento dos efeitos adversos além de resolver esse elemento de mensuração, torna possível o cumprimento dos elementos MMU7/4 e MMU-7/5, que incentivam a documentação dos efeitos adversos no prontuário do paciente e os prazos de notificação desses efeitos, de acordo com a política
institucional.
O HCPA possui um alto grau de informatização, que possibilita agilidade e segurança a procedimentos e registros, sendo assim, a introdução de um sistema de
monitoramento dos efeitos adversos dentro do prontuário eletrônico, regido por uma política institucional sólida e elaborada pela Comissão de Medicamentos do HCPA
pode auxiliar na resolução do padrão MMU-7.
O elemento de mensuração MMU-7.1/1 incentiva a definição dos erros de medicação e quase falha. De acordo com o relatório de avaliação diagnóstica, a instituição
está em fase de definição desses erros, abrangendo os processos de prescrição e dispensação. Quanto ao MMU-7.1/2 e MMU-7.1/3, torna-se necessário um sistema de
notificação e o uso dessas informações para o desenvolvimento de estratégias que minimizem as falhas em todo o processo. Vale lembrar que a conformidade dos demais
parâmetros analisados no capítudo de gerenciamento e uso de medicamentos é fundamental para o controle dos erros de medicação, pois as falhas podem ocorrer em
todos os níveis e isso exige qualidade no processo de seleção e aquisição de medicamentos, na organização, supervisão e na armazenagem desses medicamentos.
CONCLUSÕES
Atingir a conformidade nos elementos de mensuração do Manual de Acreditação Internacional da Joint Comission international (JCI) no tocante ao monitoramento de
medicamentos é uma etapa importante, ainda que dependa da regularização de outros padrões, para o processo de acreditação do HCPA.
Muito mais do que números percentuais e concordância com a JCI, a qualidade assistencial, no quesito dos medicamentos, reflete diretamente sobre os pacientes e
devido a essa importância exige a definição de políticas eficazes para minimizar a ocorrência de erros de medicação e o registro e estudo dos efeitos adversos
relacionados aos medicamentos.
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Qualidade e Segurança

P_162_2011 - Qualidade da assistência de enfermagem em medicina diagnóstica na percepção da
equipe de enfermagem de uma instituição privada
Ana Claudia Alcantara Garzin, Marta Maria Melleiro

Resumo: Objetivou analisar a qualidade da assistência de enfermagem de uma instituição de Medicina Diagnóstica, fundamentado no modelo Donabediano. Na dimensão de estrutura,
percebeu-se favorabilidade relacionada aos materiais, equipamentos, mobiliário, capacitação da equipe e protocolos para a segurança do usuário. Em processo, às ações que evitem não
conformidades e riscos ao usuário. E, em resultado, à atitude ética e à satisfação com a qualidade do atendimento prestado. A dimensão com maior e menor favorabilidade foram,
respectivamente, resultado e processo. Acredita-se que este estudo contribua para a reorganização dos pontos vulneráveis, sobretudo na dimensão de processo que apresentou menor escore.
Descritores: Qualidade da assistência à saúde; Avaliação em saúde; Medicina Diagnóstica; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
A busca pela qualidade de produtos e serviços abrange todas as esferas dos setores produtivos, sejam elas públicas ou privadas.
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A qualidade pode ser definida como um conjuntoo de propriedades dde um serviço ou produto,
p
que o tornnam adequado à m
missão de uma orgaanização concebidaa como
u
(1-2). Podde também ser enntendida como um
ma busca constantee de identificaçãoo de falhas nas rootinas e
resposta às neccessidades e expeectativas de seus usuários
procedimentos conduzindo à melhoria dos processos e resultados, visanndo às conformidades frente aos órgãos reguladores e à satisfação dos usuáários (3-4).
Cabe ressaltaar que nos serviçoos de saúde, a quaalidade deve ser ennfatizada, uma vezz que produto/servviço é consumido durante a sua realização. Nesse senntido, a
interação entre todos os recursos da instituição afettam o seu desempeenho, mas são as ações
a
humanas quee determinam essee processo, pois coonfiguram a relaçãoo que é
construída no eexato momento da realização, caracterizando o produto da assistência à saúúde como intangíveel, pois não é possíível tocá-lo ou armazená-lo (5-6).
Nessa perspectiva, a qualidadee da atenção à saúde é difícil de ser ddefinida e envolve alguns critérios, deeterminados em foorma de juízo de vaalor, considerados a partir
m suas
das referênciass dos sujeitos envvolvidos que atribuuem significados ààs suas experiências, privilegiando ou excluindo detterminados aspectoos, de acordo com
preferências, neecessidades e expectativas individuaiss e sociais (7-8).
No entanto, o modelo Donabeddiano considera que a qualidade da asssistência não é um
m atributo abstrato, sendo construída ppela análise dos com
mponentes das dim
mensões
de estrutura, quue corresponde às características relaativamente estáveiss da instituição, tais como área físicaa, recursos humanoos, materiais e finaanceiros; de processso que
refere-se aos procedimentos emppregados e ao deseenvolvimento das atividades dos proofissionais envolviddos na prestação dde serviços ao usuáário; e de resultaddo que
caracteriza-se ppela consequência das atividades realizadas, sendo a dem
monstração da com
mbinação de fatoress do meio ambientee, da estrutura e doo processo (8).
Assim, inserida setor de saúde, encontra-se a Medicina Diagnósticaa (MD) que é consiiderada como um conglomerado
c
de eespecialidades direecionadas à realizaação de
exames compleementares, contribbuindo em toda a cadeia de saúde: prevenção, diagnóóstico, prognóstico e acompanhamennto terapêutico, buuscando, constanteemente,
métodos diagnóósticos cada vez mais sensíveis e preccisos, atrelados à evvolução da ciência e ao avanço tecnológico (9).
Nesse sentidoo, é imprescindível avaliar a qualidadde da assistência dee enfermagem inseerida nas instituiçõees de MD tendo em
m vista que esse segmento do setor dee saúde
utiliza grande arsenal tecnológicco, a fim de garanntir a excelência e a confiabilidade dos resultados e, cujo processo dee trabalho, inicia-sse, muitas vezes, com
c os
profissionais dee enfermagem.
Dessa forma, ao discutir qualiddade como produtto do trabalho das pessoas, faz-se neecessário compreender a equipe de enfermagem, assim
m como suas perceepções,
considerando qque a melhoria da qualidade,
q
dependee, em grande parte, do compromisso e comprometimentoo desses profissionaais (10-11).
Este estudo, portanto, fundameenta-se na premissaa de conhecer a peercepção da equipee de enfermagem que
q atua em MD aacerca da qualidade da assistência prrestada,
através do moddelo Donabediano, almejando que os resultados auxiliem
m na tomada de deccisão e na produção de um conhecim
mento específico.
OBJETIVO
Analisar a ppercepção dos trabbalhadores de enfeermagem de uma empresa de mediccina diagnóstica acerca
a
da qualidadde da assistência de
d enfermagem prrestada,
considerando-sse os componentes das dimensões de estrutura,
e
processo e resultado.
MÉTODO
Trata-se de um estudo quantiitativo, com delineamento exploratóório-descritivo, reaalizado nas unidaddes de atendimentto de uma empreesa privada de Meedicina
Diagnóstica.
O projeto dee pesquisa deste esttudo foi submetidoo ao Comitê de Éticca em Pesquisa da própria instituiçãoo e somente após a sua anuência, iniciou-se a coleta dee dados
que contou com
m 203 participantees, os quais foram esclarecidos acercca dos objetivos deesta pesquisa, sobree a garantia do siggilo das informaçõees e da voluntarieddade na
participação, seendo entregue e preeenchido, nessa ocasião, o Termo de Consentimento Livvre e Esclarecido.
A coleta de ddados ocorreu nos meses de maio e juunho de 2010, por meio de um instrum
mento de um questtionário constituídoo de duas partes, seendo a primeira dessignada
para os dados ssócio-demográficoss dos participantes e a segunda compoosta por 45 proposições, com atributoos positivos e negattivos, nas dimensõees de estrutura, processo e
de resultado, a serem respondidaas por meio de um
ma escala de Likertt, que é utilizada para
p medir atitudes, opiniões, perceppções ou sentimenntos, com as variaçções de
concordância e discordância (12). Essa escala possuuía cinco graus dee variação, sendo o grau 1 – discordoo totalmente (DT), ggrau 2 discordo paarcialmente (DP), grau
g 3–
indiferentes (I), grau 4 - concordoo parcialmente (CP) e grau 5 - concorddo totalmente (CT).
O instrumentto foi submetido à validação de contteúdo, por meio daa análise de especiialistas que teve poor objetivo verificarr se o conteúdo erra representativo freente ao
universo teóricoo que se pretendia medir. Foi realizadda, também, a avaaliação de consistênncia interna do queestionário com a applicação do teste de
d Alpha de Cronbaach, no
qual se obteve vvalor de 0,90, o quue o considerou connfiável, uma vez quue este valor pode variar
v
de 0 a1.
Os dados forram armazenados em
e planilha eletrônnica Excel® e as annálises estatísticas foram realizadas coom o software Stataa 10.0 e apresentaddos na forma de grááficos e
figuras, sendo qque as variáveis fooram descritas por meio de frequênciias, proporções, médias, desvio padrãão, mediana e valoores mínimos e mááximos. As compaarações
foram realizadaas através dos testess de Mann Whitneyy e Kruskall Wallis e o nível de significcância adotado em todos os testes foi de 5%.
RESULTADO
OS
Do universo dos participantes, 169 (83%) pertenciam ao sexo femin ino e 34 (17%) ao sexo masculino. A média de idade doos trabalhadores fooi de 34,1 anos (dp ± 8,3),
do tempo de formação foi de 10,88 anos (dp ± 7,9), do tempo na funçãoo foi de 10 anos (dpp ± 8,1) e do tempo na instituição foi dde 6,6 anos (dp ± 6,0).
6
Quanto à cattegoria profissional, 112 (55%) participantes eram auxiliaares de enfermagem
m, seguidos de 72 (36%) técnicos de eenfermagem e 19 (99%) enfermeiros.
Na dimensãoo de estrutura destaacaram-se as questõões relativas aos maateriais e equipameentos utilizados para a realização dos procedimentos, moobiliário, disponibilização
dos EPIs e os prrogramas de capaciitação da equipe dee enfermagem paraa atuar em MD.

Figura 1 – Disstribuição das respostas da proposição: Oss materiais disponibilizados para a realizaçção de
exames são adequaados aos procediment
ntos realizados. São Paaulo - 2011

A Figura 1 demonstra que 186 (91,6%) dos respoondentes concordam
m com esta propossição, sendo que 1447 (72,4%) concorrdam totalmente e 39 (19,2%) parciallmente,
considerando-sse, assim, que os maateriais disponibilizzados são adequadoos para a assistência de enfermagem prestada
p
em MD.
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Tam
mbém, foram conteempladas as temáticas sobre a atualizzação das informaçções disponíveis naas instruções gerais de exames (IGs) e o detalhamento das
d instruções de
trabalhho (ITRs), bem com
mo sobre o acolhimento e a privacidadde dos usuários parra a realização dos exames.

Figgura 2 – Distribuição das respostas da propposição: Na instituiçãão em que atuo não existem protocolos
referentes à seguraança do cliente. São PPaulo – 2011

Na Figura 2 observa-see o elevado percenntual de discordância, 175 (86,2%) naa proposição com atributo
a
negativo, quue reflete a percepçção da equipe de enfermagem
e
com
a preoocupação da instituuição sobre a seguraança do usuário.
Os itens que apresentaam melhores perceentuais na dimensãoo de processo são: 194 (95,5%) refereente ao cumprimennto das orientaçõess que visam minimizar os riscos aos
usuários; 189 (93,1%) qque demonstram interesse pelas exppectativas do usuáário; 185 (91,1%) relativo às implem
mentações de açõees para evitar recoorrência de não
te ao sigilo das infoormações obtidas
conformidades; 182 (89,7%) quanto à utilizzação das ITRs paraa assegurar-se dos pprocedimentos paddronizados e 190 (993,6%) concernente
durantte o atendimento aao usuário.
Os piores resultados na dimensão de processo
p
relacionavvam-se: 118 (58,1%
%) ao desperdício de tempo devido às distâncias perccorridas entre o innício e o fim do
atendiimento e 100 (49,77%) à realização doos atendimentos de forma apressada, ddevido ao número reduzido
r
de trabalhhadores.

F igura 3 – Distribuiçãoo das respostas da prooposição: Não há disccussões entre a coordenação e a equipe
de ennfermagem a respeito dos indicadores da áárea. São Paulo - 20111

monstram indiferennça, 49 (24,1%)
Na Figura 3 notou-see que 73 (36%) reespondentes discordam totalmente e 38 (18,8%) parccialmente, enquantto 21 (10,3%) dem
m a respeito dos
concoordam parcialmentee e 22 (10,8)%) o fazem de forma tootal em relação a existência de discussões entre a cooordenação e a equ ipe de enfermagem
indicaadores da área.
No que tange a dimennsão de resultado, as assertivas que evidenciaram maiorr favorabilidade doos participantes estãão relacionadas ao reconhecimento pela
p atitude ética
dos traabalhadores 195 (996,1%), à atualizaçção profissional atraavés dos treinamenntos 189 (93,1%) e a satisfação dos profissionais com a qqualidade do atenddimento prestado
aos ussuários 181 (89,1%
%).

Figura 4 – Distribuuição das respostas daa proposição: Os indiccadores de satisfação dos clientes
deemonstram que os mesmos sentem-se acolhhidos durante a sua pe
permanência na instituuição. São Paulo 2011

p
da maiooria dos participantees, 171 (84,3%), oss usuários sentem-see acolhidos durantee a sua permanência na instituição.
Verrifica-se por meio da Figura 4 que na percepção
Parra o usuário a quaalidade está relacioonada ao tipo de innteração entre ele e o profissional de saúde, com isso acolher e atentar às preocupações do
d usuário é tão
imporrtante quanto ter coompetência técnica (13).

Figura 5 – Distribuição das respostas da proposiçãão: As insatisfações m
manifestadas pelos clieentes referentes à
demora no atendimento de ennfermagem não se deve ao número reduziddo de trabalhadores. São Paulo – 2011

O pior
p escore relacionnava-se ao número reduzido de trabalhadores de enferm
magem, acarretandoo demora no atendimento e insatisfaçção do usuário, de acordo com 110
(54,2%
%) respondentes, evvidenciado na Figura 5.
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Considera-se que o dimensionamento da equipe de enfermagem pode impactar no resultado da qualidade da assistência prestada e na satisfação do usuário, uma vez
que os aspectos quantitativos e qualitativos de pessoal estão diretamente relacionados ao produto final do seu trabalho, que é consumido no mesmo momento em que é
produzido.
Tabela 1 - Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo dos escores atribuídos pela equipe de enfermagem nas dimensões de estrutura, processo e resultado.
São Paulo – 2011
Dimensão
Estrutura
Processo
Resultado
p*

N
203
203
203

Média
57,3
56,8
59,0

dp
19,7
10,3
10,1

Mediana
60
58
61

Min
19
13
26

Máx
75
64
75
0,0433

*Nível descritivo do teste não paramétrico de Kruskall Wallis

Os resultados da Tabela 1 mostram que o escore médio dos respondentes em relação à dimensão de resultado foi de 59 (dp±10,1), superior ao de estrutura que foi de
57,3 (dp±19,7) e ao de processo 56,8 (dp± 10,3). Ao se efetuar a comparação entre as três dimensões obtêm-se diferença estatisticamente significante, p= 0,0433.
CONCLUSÃO
Este estudo possibilitou estabelecer um diagnóstico situacional acerca da qualidade da assistência de enfermagem em MD, na percepção da equipe de enfermagem de
uma instituição de MD.
Nesse sentido, a dimensão de resultado foi a melhor avaliada pela equipe de enfermagem, sobretudo nas questões relativas à satisfação em relação à qualidade da
assistência de enfermagem prestada aos usuários e ao reconhecimento da atitude ética por parte dos profissionais.
A dimensão de processo, que denota os procedimentos empregados e o desenvolvimento das atividades dos profissionais envolvidos na prestação de serviços ao
usuário, obteve os escores menos favoráveis.
Cabe destacar que o quantitativo de trabalhadores de enfermagem, existentes na instituição, foi apontado como fator prejudicial na avaliação da qualidade da
assistência de enfermagem nas dimensões de processo e de resultado.
Dessa maneira, acredita-se que esses achados possam contribuir para a avaliação da qualidade da assistência, devendo-se considerar as relações existentes entre
estrutura, processo e resultado e identificar o grau de causalidade e efeito existente, a fim de fornecer subsídios para a reorganização dos processos de trabalho,
assistenciais e gerenciais, da enfermagem.
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Avaliação de Tecnologia

P_164_2011 - Construção de instrumento para avaliar atitudes dos enfermeiros frente à
humanização das condições de trabalho: identificação dos fatores
Delvane Jose de Sousa

Resumo: Introdução: A Política Nacional de Humanização visa à reorganização dos processos de trabalho em saúde. Objetivo: Descrever o uso de técnicas estatísticas para exploração dos
dados em uma pesquisa com enfermeiros. Métodos: Utilizamos o método dos componentes principais da análise fatorial. Resultados: Foram identificados oito fatores: Participação democrática;
Sinalização e privacidade; preparo profissional e serviços ofertados; realização profissional e recompensa; Condições ambientais de trabalho; modelo de gestão, equipamentos disponibilizados;
agilidade e confiança no serviço; número rotatividade dos profissionais. Conclusão: A análise fatorial demonstrou ser uma ferramenta promissora em pesquisas na área de Enfermagem.
Palavras chave: Enfermagem, Análise Fatorial.

Introdução:
O termo “Humanização” na área de saúde começou a ser utilizado pela Organização Mundial de Saúde em 1996. Inicialmente a atenção estava voltada para o parto e
neonatos internados em Unidades de Terapia Intensiva. Em seguida passou a ser referência em todo o atendimento de saúde. No Brasil a humanização começou a tomar
vulto na XI Conferência Nacional de Saúde em 2000, que tinha como tema “Acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde.” Neste mesmo período, observa-se
vários outros programas ministeriais buscando uma forma de atenção mais humana e de maior qualidade ao usuário1.
Em 2003, o Ministério da Saúde propõe expandir a humanização além do ambiente hospitalar, estabelecendo a Politica Nacional de Humanização da Atenção e
Gestão do SUS- PNH2. Enfoca como prática humanizada o tratar com as dificuldades de acesso dos usuários aos serviços, as necessidades de ampliar os mecanismos de
comunicação e informação, o incentivo às normas de acolhimento, a melhoria física no ambiente em saúde e resolutividade do sistema. Enfatiza ainda a gestão
participativa em saúde, envolvendo trabalhadores e usuários nos processos decisórios.
Para alcançar os objetivos planejados, a PNH oferece diversos dispositivos, entendidos como tecnologias ou modos de implementar as ações2. As principais são:
Acolhimento Com Classificação de Risco nas unidades de saúde; Equipe de Referência e Apoio Matricial; Projeto Terapêutico Singular, Projeto de Saúde Coletiva e
ativação/constituição de redes de continuidade de atenção; Construção coletiva da Ambiência; Gestão compartilhada: Colegiados, Contratos de Gestão inter e intra-
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institucionais; Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde: gerência de porta aberta, ouvidorias, grupos focais e pesquisa de satisfação; Projeto
de acolhimento do familiar/cuidador: agenda com a Equipe de Referência, Visita Aberta, Direito de Acompanhante e envolvimento no Projeto Terapêutico.
Na PNH observa-se uma diversidade de iniciativas que podem ser observadas como variáveis independentes, interligadas, e que podem influenciar os resultados em
indicadores complexos. A Percepção dos trabalhadores e usuários pode ser estudada como um fenômeno complexo, não resultado de uma intervenção única, mas
explicadas a partir de um modelo que incorpore diferentes variáveis (extraídas das iniciativas de humanização) e suas inter-relações. Os desenhos avaliativos devem
abarcar um amplo leque de situações que se configuram como efeitos esperados com as ações de humanização. Por outro lado, os modelos devem ser capazes de
aprofundar na explicação dos vários fatores contribuintes, buscando contribuições específicas de ações derivadas dos conceitos e dispositivos de humanização3.
O problema que motivou esta pesquisa foi conhecer o discurso oficial sobre a humanização da assistência e saber como ele é percebido pelos enfermeiros atuantes no
ambiente hospitalar, bem como identificar métodos de pesquisa que possam contribuir para a construção de uma futura escala de atitudes sobre humanização do trabalho
dos profissionais de Enfermagem.
Objetivos:
Neste artigo apresentamos os procedimentos utilizados para identificar os fatores para construção de uma escala de atitudes frente a humanização do ambiente de
trabalho do enfermeiro. Mais especificamente apresentar o apoio teórico encontrado e a contribuição da análise fatorial para exploração dos dados. Para isto descrevemos
o parte do processo de construção do instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa, bem como a metodologia utilizada no tratamento destes dados e os fatores
identificados.
Justificativa
Apesar dos avanços acumulados no que se refere aos seus princípios norteadores e à descentralização da atenção e da gestão, o SUS hoje ainda enfrenta uma
fragmentação dos processos de trabalho, rede assistencial e relações entre os diferentes profissionais, precárias interações entre as equipes, sistema de trabalho
verticalizado e baixos investimentos na qualificação dos profissionais.
A Política de Humanização parte de conceitos e dispositivos que visam à reorganização dos processos de trabalho em saúde, propondo centralmente transformações
nas relações sociais, que envolvem trabalhadores e gestores em sua experiência cotidiana de organização e condução de serviços; e transformações nas formas de
produzir e prestar serviços à população2. Estas diretrizes geram a necessidade de uma reflexão profunda, contextualizada no trabalho dos profissionais de saúde.
Influenciado pelo ritmo de mudança na sociedade, o ambiente de trabalho passa por transformações, consequência das mudanças sociais e novos paradigmas
estabelecidos. Inseridos neste contexto, os trabalhadores de enfermagem precisam estar preparados e engajados em novas maneiras de prestar seus cuidados, baseados em
princípios éticos e humanos.
A realização desta pesquisa permite uma reflexão sobre o trabalho do enfermeiro, que pela liderança que exerce no ambiente hospitalar, foi escolhido como foco deste
estudo. O Enfermeiro, em virtude da responsabilidade que lhe é atribuída, deve estar consciente da necessidade de assimilar os princípios e valores humanos na sua
prática profissional.
Metodologia:
O estudo foi desenvolvido em um Hospital Universitário do interior do Estado de Minas Gerais, sendo autorizado pela Diretoria de Enfermagem da instituição. Foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme parecer CEPE 085/09
Retirou-se a amostra de outra pesquisa sobre a percepção dos enfermeiros de um hospital universitário tinham sobre humanização do trabalho. Os sujeitos foram
escolhidos aleatoriamente, sendo uma amostra de conveniência. Para cada afirmação foi solicitado aos sujeitos o grau de concordância ou discordância com o que esta
sendo afirmado. Os pontos de referência adotados como positivos, foram aqueles preconizados como ideais pela PNH. A proposição negativa contrapõe-se aos aspectos
desta política.
Na pesquisa inicial onde os dados foram retirados, a escala de atitudes foi construída com 30 variáveis agrupadas em 4 categorias: (1) Apoio e Gestão; (2) Ambiente
Físico; (3) Condições de trabalho; e (4) Valorização e Satisfação profissional.
Os dados gerados pela escala Likert foram tratados conforme o método recomendado na literatura pertinente4, 5: (1) avaliação dados através de análise fatorial
exploratória (Técnica R); (2) Correlação das variáveis pelo método de extração dos componentes principais; (3) confirmação da confiabilidade e validade dos dados através
dos testes de adequação da amostra e alpha de Cronbach; (4) rotação dos fatores pelo método VARIMAX; (5) Análise da matriz de fatores, identificado de modo
hierárquico os fatores de maior impacto sobre a humanização das condições de trabalho, conforme opinião dos sujeitos da pesquisa.
A técnica estatística de análise fatorial que é uma técnica multivariada bastante ampla e antiga, sendo utilizada, principalmente, nos estudos de avaliação de escalas na
área de psicologia. O principal propósito de uma analise de fatores é reduzir um conjunto grande de variáveis a um conjunto de medidas de menor tamanho e mais
controlável. A análise dos fatores desenlaça inter-relações complexas entre as variáveis e identifica aquelas que ficam unidas, com conceitos ou fatores unificados 5, 6,7.
Para verificação da dimensionalidade do constructo, foram extraídas as cargas fatoriais através de software estatístico que permitiu a técnica de analise multivariada.
Para verificação das propriedades psicométricas da escala, foi utilizada a analise fatorial por componentes principais. Constatou-se que todas as suposições básicas
necessárias à análise estatística foram atendidas pelos dados.
Resultados
O instrumento foi aplicado em 71 enfermeiros (89,87% da população). A boa adesão sugere preocupação com o tema pesquisado..
Dos participantes, 82% eram do sexo feminino. Ressalta-se que, na enfermagem, a predominância feminina é decorrente de fatores históricos. A divisão social do
trabalho impôs à mulher as atividades de cuidado a doentes, crianças e idosos, sendo o hospital considerado espaço privilegiado para a profissionalização do trabalho
doméstico8. 76,64% tinham entre 20 e 39 anos de idade.
Ao rotacionar as variáveis, num esforço de interpretação dos fatores detectados, as seguintes categorias de fatores apareceram por ordem de variância: (1) Direito a
participação, apoio da gerencia, flexibilidade na condução do trabalho, comunicação e educação permanente. (2) Sinalização do ambiente e respeito a privacidade; (3)
formação profissional, os serviços ofertados a população; (4) a satisfação com a realização profissional e a recompensa recebida,; (5) Condições ambientais de trabalho
(Higiene e segurança) (6) modelo de gestão adotado e equipamentos disponibilizados para uso, (7) a agilidade no atendimento ao usuário e confiança no serviço e; (8)
número de profissionais e a rotatividade dos profissionais.
Conclusão:
Este trabalho teve como objetivo apresentar alguns aspectos metodológicos utilizados no instrumento formulado com a finalidade de estudar a percepção dos
enfermeiros de um hospital universitário sobre a humanização da assistência e das condições de trabalho.
Do exposto nesta pesquisa constatamos que a analise fatorial demonstrou ser uma ferramenta promissora para trabalhar com dados psicométricos sobre percepção dos
profissionais de enfermagem. Indica estruturas de dependência e dimensões de análise que não são perceptíveis de outra forma em pesquisas quantitativas.
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Os fatores apresentam um grupo de variáveis inter-relacionadas de uma grande área da avaliação. Desta forma, os elementos são relacionados de forma simultânea,
sendo possível mensurar a influencia de determinado fator nos demais.
No levantamento bibliográfico foram encontrados poucos estudos que utilizam a técnica da Analise Fatorial na área de Enfermagem. Evidenciou-se a necessidade da
realização de novas pesquisas para que se tenham resultados mais conclusivos, possibilitar comparações e fazer afirmações mais generalizadas, além de também
identificar os contextos nos quais a análise fatorial pode ser adequadamente utilizada.
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Qualidade e Segurança

P_165_2011 - A Aplicação da Acreditação Hospitalar aos Hospitais do Programa de Fortalecimento
e Melhoria da Qualidade dos Hospitais de Minas Gerais – PRO-HOSP
Helidea de Oliveira Lima

Resumo: Esse trabalho aborda o resultado da avaliação dos hospitais participantes do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG (PRO-HOSP) utilizando a
metodologia da Acreditação ONA. Foi realizada uma pesquisa de campo numa amostra delimitada de 45 hospitais representando 36% dos 125 hospitais participantes do programa no ano de
2008. O estudo mostra que Acreditação ONA é aplicável aos hospitais PRO-HOSP, entretanto, nenhum hospital apresentou o status de Acreditado. Os status das subseções avaliadas são
apresentados, assim como as seções com maiores não conformidades, possibilitando a elaboração de um plano de melhoria para a busca da Acreditação.
Palavras-chave: Qualidade, Acreditação, Gestão Hospitalar, PRO-HOSP

INTRODUÇÃO
A idéia de se estudar este tema emergiu do interesse em analisar os hospitais participantes do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do
SUS/MG (PRO-HOSP) utilizando a metodologia da Acreditação. O PRO-HOSP visa o desenvolvimento de um parque hospitalar no Estado capaz de operar com eficiência,
por meio da alocação de recursos, como forma de incentivar, mobilizar as práticas de gestão e arranjos organizacionais no rumo da eficiência, equidade e melhoria da
qualidade da assistência.
A Acreditação é uma avaliação periódica e voluntária que estimula o desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua da qualidade da assistência. Esta
abordagem permite que as áreas consideradas vulneráveis sejam apontadas de forma a se estabelecer um plano de ação para melhoria desses pontos críticos e,
consequentemente, um caminho para a busca da Acreditação.
Foi realizada uma avaliação do diagnóstico de 45 hospitais PRO-HOSP segundo metodologia ONA. A finalidade foi identificar o status atual, a situação das subseções,
as maiores não conformidades identificadas e a serem enfrentados pelos hospitais na busca pela certificação.
Com a finalização deste estudo pode-se chegar à conclusão de que a metodologia da Acreditação ONA é aplicável aos hospitais PRO-HOSP. Entretanto, nenhum
hospital da amostra apresenta o status de Acreditado. Com o levantamento das não conformidades foi possível a elaboração de um plano de ação que possibilite a
melhoria da qualidade da assistência prestada, objetivo essencial do programa.
O estudo também contribuiu para a consolidação da visão da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de ser modelo de inovação da gestão pública, uma vez
que esta experiência de avaliação de um parque hospitalar público e/ou filantrópico é relatada pela primeira vez no Brasil.
OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é descrever o resultado do diagnóstico organizacional aplicado aos hospitais PRO-HOSP segundo os critérios definidos pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA) e apresentar as maiores não conformidades identificadas.
JUSTIFICATIVA
A qualidade da gestão é considerada uma característica essencial para sobrevivência das organizações de saúde no cenário atual. Apesar de termos no Brasil uma gama
considerável de sistemas de acreditação e certificação, a adoção tem sido frustrante, como mostra o estudo feito por La Forgia e Couttolenc (LA FORGIA, 2009). O
processo de Acreditação Hospitalar da ONA existe há 11 anos, como forma de monitoramento e avaliação do desempenho da qualidade dos hospitais, e apenas cerca de
2% dos hospitais do Brasil apresentam o status de acreditado. Desses, a grande maioria são instituições privados (LA FORGIA, 2009).
O objetivo da Acreditação é incentivar a implementação de um processo permanente de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde, promovendo a
melhoria contínua dos serviços em busca de assegurar a qualidade da atenção aos cidadãos em todas as organizações de saúde e em todo o país. Entretanto, parece que a
metodologia proposta pela Acreditação ONA, ainda apresenta dificuldades na implantação em hospitais públicos e ou filantrópicos.
Esse trabalho permite destacar o status atual dos hospitais participantes do PRO-HOSP de acordo com os requisitos necessários para a Acreditação e busca contribuir
para a formatação de um plano de melhoria para a implantação de práticas de gestão da qualidade nesses hospitais.
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MÉTTODO
Foi realizada uma pessquisa de campo, com
c a coleta de daados feita nas conddições naturais em que os fenômenoss ocorrem, sem inte
tervenção e manuseio por parte do
pesquisador. O estudo dde campo foi realizado junto aos hospitais participanttes do PRO-HOSPP, com o objetivo de buscar aprofunndamento das queestões relativas à
Acreditação neste univerrso.
Foraam utilizados os reesultados dos diagnnósticos organizacioonais, com a aplicaação dos padrões preconizados
p
no MBA (versão 2006) ssegundo os critérios da ONA, junto
a 45 hospitais
h
do PRO-H
HOSP. O instrumento utilizado para o diagnóstico foi o M
MBA-OPSH, versãoo 2006 (ONA MBA)), que define e desccreve os padrões dee qualidade para
os divversos setores ou áreeas de um hospital. Os padrões do MBA
M foram elaboraddos com base na exxistência de três nívveis crescentes de ccomplexidade (Nívvel 1, 2 e 3). Nos
45 hoospitais estudados, cada subseção doo Manual ONA fooi avaliada e classsificada como acreditada nível 1 (N
N1), não acreditadda (NA) e não se aplica (NSA). A
classifficação NSA refere--se a uma subseçãoo que deveria ser avvaliada conforme o perfil da organizaçção (OCP) e, portanto, está ausente nuuma determinada organização.
o
O MBA
M prevê a avaliaação de 9 secções e 59 subseções, senndo 31 Obrigatóriass (O) e 28 Obrigatóórias Conforme o Perfil (OCP). Entretaanto, caso a organizzação prestadora
de serrviço hospitalar (O
OPSH) possua setorres que não estão incluídos no Instruumento de Avaliação, a equipe de avvaliadores realizaráá a visita/avaliaçãoo desses setores,
levanddo em consideraçãão os princípios orientadores dos paddrões de cada Níveel (ONA, 2006). Asssim, foram analisaadas 8 seções com
m 62 subseções, com a inclusão de
cinco novas subseções: LLitrotripsia, Internaçção Domiciliar, Clíínica de Olhos, Bannco de Leite, e Esterilização por Óxidoo de Etileno.
O hospitais-pólo microrregionais sãão aqueles destinaados como referênncia a atenção seccundária (média
Os hospitais foram eestratificados segunndo a referência. Os
complexidade) e os hosppitais-pólo macrorreegionais, destinados como referência para a atenção tercciária (alta complexxidade).
RESSULTADOS E CONCLUSÕES
Quaanto ao porte, dos 45 hospitais avaliaados, 56% eram dee médio porte, 33%
% de grande porte,, 9% de pequeno porte
p e 2% consideerados especiais (com mais de 500
leitos), como apresentadoo no Gráfico 1.
mo de 901. Nos hoospitais Micro a med
ediana do número médio
m
de leitos é
Os 45 hospitais apreseentam número meddiano de leitos de 139, com valor mínnimo de 43 e máxim
de 100 e nos hospitais M
Macro 201. O hosppital com menor núúmero de leitos é dde referência Microo e o com maior núúmero, Macro. A vvariabilidade no número de leitos é
grandee, porém menor quue a do número de funcionários.
As seções
s
com maiorees percentuais de suubseções acreditadaas nível 1 (N1) foraam as seções 1: Lideerança, 2: Organização Profissional e 8: Ensino e Pesquisa, as quais para
os hosspitais de referênciaa Macro, apresentaaram percentuais dee 37,8%, 48,1% e 661,1%, respectivam
mente.
Os maiores percentuais de subseções nãoo acreditadas (NA) são das seções 5: AApoio Técnico, 6: Abastecimento
A
e Appoio Logístico e 7: Infra-Estrutura.
p
nas gerências regionaiss de saúde (GRS)
Em relação à referênciia, 27 (60%) hospitais são Micro e 18 (40%) hospitais Maacro (Gráfico 2), e estão localizados principalmente
de BH
H, Montes Claros e Divinópolis (26,7%
%, 11,1% e 8,9%, reespectivamente). (G
Gráfico 3).

Gráficco 1: Caracterização das
d unidades estudadas por Porte
Fonte: LIMA, 2010.

Gráfico 2: Hospitais segundo referênccia regional
Foonte: LIMA, 2010.

Gráfico 3: Distribuição percentual dos ho
hospitais por GRS e poor referência
Fonte: LIMA, 2010.

Atraavés de uma avaliaação geral, as seçõees com maiores perrcentuais de subseçções acreditadas nívvel 1 (N1) foram as seções 1: Liderançça, 2: Organização Profissional e 8:
Ensinoo e Pesquisa (Gráficco 4).
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Gráfico 4: Percentual de N1 por seção:
Fonte: LIMA, 2010..

r
Macro têêm-se uma variaçãoo do número de subbseções Acreditadaas Nível 1de 2 a 21 subseções. A maioor parte
Considerandoo-se a avaliação doos 18 hospitais de referência
das subseções ffoi avaliada como Não
N Acreditado (NA
A). Tem-se também
m uma variação de subseções caracterizadas como NSA dde 9 a 25 subseçõees (Gráfico 5).

Gráfico 5: Resultado da avaliiação hospitais Macroo
Fonte: Lima (2
(2010).

Considerandoo-se a avaliação doos 27 hospitais de referência
r
Micro tem
m-se uma variaçãoo do número de subbseções Acreditadass Nível 1 de 2 a 177 subseções. A maioor parte
das subseções ffoi avaliada como Não
N Acreditado (NA
A). Tem-se também
m uma variação de subseções caracterizadas como NSA dde 15 a 27 subseçõões. (Gráfico 6).

Gráfico 6: Resultado da avaliaçã
ção hospitais Micro
Fonte: LIMA, 20010.

Em relação aao número médio de
d não conformidaddes por seção do m
manual ONA (Gráficco 7), verifica-se quue as seções 5: Apooio Técnico e 7: Inffra-Estrutura apreseentaram
maiores contaggens médias de não conformidades, ennquanto as seções 11: Liderança e Adm
ministração e 8: Enssino e Pesquisa aprresentaram as menoores contagens méddias.
Gráfico 7: N
Nº médio de não connformidades por secçãão

Fonte: LIMA, 2010.
2

n três
A Tabela 1 aapresenta as subseções com maiores contagens médiass de não conformiddades, segundo refferência do Hospittal. Algumas subseções apareceram nos
casos (Total, Micro e Macro), com
mo Unidades de Inteernação (Seção 3), Assistência Farmaccêutica (Seção 3), Assistência
A
Nutricioonal (Seção 3), Labooratório Clínico (Seeção 4),
Radiologia (Seçção 4), CCIH (Seçãoo 5) e SESMET (Seção 5).
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Tabela 1: Avaliação do nº de Não Conformidades por subseção, segundo referência do Hospital
Seção
Seção 4
Seção 3
Seção 5
Seção 3
Seção 5
Seção 4
Seção 3
Seção 7
Seção 7
Seção 6
Seção 2
Seção 3
Seção 3

Subseção
Laboratório clínico
Assistência Nutricional
SESMET
Assistência Farmacêutica
CCIH
Radiologia
Unidades de internação
Gestão da Estrutura Física
Gestão da Manutenção Predial
Processamento de Materiais e Esterilização
Enfermagem
UTI Adulto
Atendimento em Emergência

Total
18,07
15,11
12,53
11,89
11,47
11,40
10,98
10,73
10,38
10,07
10,00
9,97
9,24

Macro
18,39
14,72
12,17
11,00
10,72
13,44
12,00
12,33
11,44
7,72
9,56
8,50
7,88

Micro
17,85
15,37
12,78
12,48
11,96
10,04
10,30
9,67
9,67
11,63
10,30
11,86
10,08

Fonte: LIMA, 2010.

A identificação das não conformidades por subseções permite ao hospital a elaboração de um plano de melhoria em busca da Acreditação.
A Tabela 2 apresenta os pontos fortes levantados nos hospitais avaliados. Merece destaque o comprometimento da Alta Administração e da equipe com a Gestão da
Qualidade.
Tabela 2: Avaliação dos Pontos Fortes, por referência do Hospital
Pontos Fortes elencados
Envolvimento/Comprometimento da alta administração com a
gestão da qualidade
Programas de Humanização.
Comprometimento da equipe para implantação do sistema de
Gestão da Qualidade.
Hospital Amigo da Criança.
Implantação do Sistema Informatizado
Informativo do hospital

Total

Micro

Macro

23 (51%) 15 (56%)

8 (44%)

12 (27%)

6 (22%)

6 (33%)

9 (20%)

6 (22%)

3 (17%)

9 (20%)
6 (13%)
5 (11%)

2 (7%)
3 (11%)
3 (11%)

7 (39%)
3 (17%)
2 (11%)

Fonte: LIMA, 2010.

Como se pode observar na Tabela 3, a maioria dos pontos fracos identificados nos hospitais avaliados refere-se à Gestão do Risco, item obrigatório para a classificação
do Hospital como Acreditado (Nível 1).
Tabela 3: Avaliação dos Pontos Fortes, por referência do Hospital
Pontos fracos

Total

Ausência de política de Gerenciamento de Riscos contemplando ações
preventivas e corretivas.
45 (100%)
Ausência de planejamento multiprofissional da assistência para a totalidade
das clínicas relevantes, baseado em risco e gravidade.
37 (82%)
Ausência de Plano Seguro de Aplicação medicamentosa.
36 (80%)
Ausência de Programa de Manutenção Preventiva e Calibração de
Equipamentos.
28 (62%)
Ausência de Programa Efetivo de Controle de Infecções e Eventos Adversos.
Ausência de política de gestão de pessoas
Segurança e Saúde Ocupacional.
Ausência de programa efetivo para gerenciamento de leitos.
Gestão da Segurança
Ausência de política segura de informações referentes ao paciente.
Ausência de Política de Comunicação Institucional.

24 (53%)
12 (27%)
9 (20%)
8 (18%)
7 (16%)
6 (13%)
6 (13%)

Micro

Macro

27 (100%)

18 (100%)

23 (85%)
21 (78%)

14 (78%)
15 (83%)

15 (56%)

13 (72%)

16 (59%)
11 (41%)
5 (19%)
0
6 (22%)
2 (7%)
3 (11%)

8 (44%)
1 (6%)
4 (22%)
8 (44%)
1 (6%)
4 (22%)
3 (17%)

Fonte: LIMA, 2010

Podemos concluir que a ferramenta ONA é perfeitamente aplicável junto aos Hospitais PRO-HOSP, permitindo uma avaliação da qualidade da assistência prestada.
Entretanto, no momento desta avaliação, os hospitais ainda não apresentam condições adequadas para a Acreditação.
Dentre as seções com maiores percentuais de subseções acreditadas Nível 1 (N1) temos a seção 1: Liderança e a seção 8: Ensino e Pesquisa. Pode-se observar que, por
meio da estratégia educacional do programa todos os hospitais participantes tiveram servidores que fizeram o curso de especialização em gestão hospitalar, realizado pela
ESP/MG, cujo produto é a formatação de um Plano Diretor para o hospital. Além disso, o Plano de Gestão da Qualidade têm como uma de suas macro-ações o
desenvolvimento de recursos humanos. Assim sendo, os requisitos solicitados nessas seções parecem ter sido mais bem atendidos.
Os hospitais de referência Macro apresentam um melhor resultado na avaliação, quando comparados aos hospitais de referência Micro, demonstrando melhor
desempenho. Considerando os hospitais Macro, 25% das subseções avaliadas encontravam-se no Nível 1 (N1) e 75% das subseções avaliadas foram caracterizadas como
Não Acreditadas (NA). Nos hospitais Micro, 17% das subseções avaliadas encontravam-se no Nível 1 (N1) e 83% das subseções avaliadas foram caracterizadas como Não
Acreditada (NA).
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Qualidade e Segurança

P_166_2011 - Qualidade, Segurança e Alta Disponibilidade do Prontuário Eletrônico Do Paciente
Valter Ferreira da Silva, Maria Luiza Falsarella Malvezzi, Fabio Da Silva Santana

Resumo: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), hospital público, geral, universitário e de grande porte, utiliza exclusivamente o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) para registro e
recuperação das informações relativas às atividades assistenciais dirigidas ao paciente. Este trabalho objetiva demonstrar a importância de investimentos nos bastidores tecnológicos para que
estas atividades não sejam interrompidas pelo não funcionamento da infraestrutura de TI. É comum observar atenção aos investimentos apenas na fase de implantação do PEP. Porém para
garantir a qualidade, segurança e alta disponibilidade do PEP, o HCPA persegue e adota constantemente novas soluções técnicas e ações de contingência.
Palavras-chave: Alta Disponibilidade, Contingência, PEP, Prontuário Eletrônico, Datacenter Seguro.

INTRODUÇÃO
Os sistemas de computação tornam-se cada vez mais imprescindíveis para a execução dos diversos processos de trabalho.
Todos os processos assistenciais refletidos nos sistemas informatizados dos hospitais precisam ter garantias de sua plena operacionalidade sem interrupções. O
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) precisa estar permanentemente disponível por 24 horas e 7 dias da semana, bem como de forma acessível através de vários pontos
da rede de computadores, sob pena de prejudicar significativamente a prática assistencial.
Para garantir a alta disponibilidade do PEP, é necessária a adoção de diversos mecanismos de segurança da informação, de redundância de acessos, de tratamento de
desastres em casos de sinistros e de vários procedimentos de contingência para que o atendimento ao paciente não seja interrompido por falta de informação.
Este trabalho ressalta a importância do constante monitoramento e investimento na infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para que as atividades assistenciais
não sejam prejudicadas pela falta destes recursos.
OBJETIVOS
Garantir o funcionamento pleno da infraestrutura de TI contemplando procedimentos alternativos de continuidade dos serviços prestados para restaurar, se necessário,
as condições operacionais do ambiente que apóia a informatização dos processos operacionais e gerenciais qualificando a tomada de decisão no dia a dia da Instituição.
Seguem alguns objetivos específicos que foram considerados relevantes e objeto de maior observação:
- Garantia da continuidade da realização dos processos de trabalho dependentes de TI, mesmo após desastres;
- Preservação da totalidade da infraestrutura central de equipamentos, instalações e principalmente as informações corporativas;
- Monitoramento do cumprimento da Política de Segurança das Informações, principalmente as informações sigilosas do paciente e da Instituição.
JUSTIFICATIVA
O Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA) tem a missão de oferecer assistência integral à saúde do cidadão, formar e qualificar profissionais e produzir
conhecimentos. Em 190 consultórios, 784 leitos e ampla infraestrutura, o HCPA atende em 58 áreas (49 especialidades e nove outras habilitações), e disponibiliza
anualmente uma média de 560 mil consultas, 30 mil internações, 41 mil cirurgias, 3,4 mil partos, 2,8 milhões de exames e 93,6 mil sessões terapêuticas.
Ciente de que a informação é um valioso patrimônio institucional e de que sua integridade e disponibilidade são fatores cada vez mais críticos, tornando imprescindível
o estabelecimento de procedimentos de Segurança da Informação focados na continuidade dos serviços de Tecnologia de Informação (TI), o HCPA tem investindo
consistentemente em infraestrutura de TI, buscando garantir a alta disponibilidade de sua rede de computadores e de seu datacenter, onde são alocados os servidores de
Banco de Dados, de Redes e de Aplicações, os Storages e demais equipamentos vitais ao funcionamento do Sistema Aplicativos para Gestão Hospitalar (AGH). Neste
último, desenvolvido internamente ao longo de 25 anos, está baseado o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).
Para garantir a alta disponibilidade do PEP, é necessária a adoção de diversos mecanismos de segurança da informação, de redundância de acessos, de tratamento de
desastres em casos de sinistros – exemplo o fogo – e de vários procedimentos de contingência para que o atendimento ao paciente não seja interrompido por falta de
informação.
O elevado estágio de informatização do HCPA gerou uma total dependência da infraestrutura de TI para que o atendimento ao paciente possa ser realizado. O processo
de internação, desde a admissão do paciente até a sua alta, tem todas as informações registradas e recuperadas no sistema AGH, sem a utilização de papel, pelos
profissionais de saúde que prestam atendimento. Os registros realizados no sistema pelos 1.000 médicos possuem validade legal, pois são assinados digitalmente
utilizando certificados da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-BRASIL). O mesmo ocorre nos atendimentos de Emergência e nas 2.500 consultas ambulatoriais
diárias.
Em geral, os investimentos em infraestrutura de TI são concentrados, na fase de implantação do PEP, porém não se pode esquecer que a continuidade dos serviços
prestados é tão ou mais importante que a fase da implantação, sendo necessário manter um constante investimento nestes bastidores.
No presente trabalho, é apresentado um conjunto de medidas que visam qualificar o gerenciamento da infraestrutura de TI, buscando a maximização da disponibilidade
dos sistemas corporativos, em especial os componentes do PEP.
MÉTODOS
A infraestrutura atual de TI do HCPA – composta por 4.000 pontos de rede, 70 servidores físicos, 59 servidores virtuais, área de armazenamento com 88 Terabytes,
Banco de Dados ORACLE operando em cluster e 2.300 microcomputadores – tem sofrido profunda evolução nos últimos anos no que diz respeito ao atendimento a
requisitos de segurança física do datacenter.
A seguir, são descritas as macroatividades contidas no Plano de Ação executado com o objetivo de “Garantir a Alta Disponibilidade do PEP do HCPA”.
1) Análise do Ambiente Interno: Revisão na infraestrutura do datacenter atual; revisão na segurança física; estabelecimento dos níveis e perímetros de segurança; revisão
do sistema de detecção e extinção de incêndio e a revisão de gargalos e pontos vulneráveis na rede de computadores, nos servidores principais e no acesso ao Banco de
Dados.
2) Análise do Cenário Externo: Reuniões com empresas prestadoras de serviços em segurança da Informação; visitas a datacenters com salas cofres; tendências da TI em
segurança da informação e consultas a modelos de segurança da informação de entidades públicas.
3) Medidas adotadas:
a) Alta disponibilidade dos servidores principais e do Banco de Dados:
Os sistemas corporativos têm sua disponibilidade 100% dependente do serviço de Banco de Dados. A solução que está sendo adotada para garantia da
operacionalidade deste serviço é baseada em Real Application Clusters (RAC), tecnologia do Banco de Dados ORACLE que possibilita seu funcionamento em vários
servidores simultaneamente, distribuindo a carga e garantido a continuidade do serviço mesmo no caso de indisponibilidade parcial dos servidores. Além disso, os dados
são replicados em tempo real para outro servidor remoto (instalado em um datacenter secundário), o qual poderá entrar em operação no caso de falhas graves. Além do
Banco de Dados, o HCPA opera também com clusters de aplicação e adota tecnologias de virtualização de servidores onde as configurações são replicadas em mais de
um equipamento.
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b) Rede de computadores redundante:
Todos os principais componentes da rede corporativa do HCPA apresentam-se instalados em pelo menos dois dispositivos. Além disso, cada equipamento é dotado de
tecnologias redundantes para suportar altíssima disponibilidade. O datacenter opera com diversos elementos duplicados, posicionando-os, em relação à norma ANSI-TIA
942 na camada TIER II – Componentes Redundantes. O cabeamento óptico que interliga o datacenter aos armários de rede descentralizados (equipamentos de borda) é
composto por links principais e secundários (resiliência). Cada armário de rede, portanto, possui dois caminhos distintos até os equipamentos centrais. O rompimento de
qualquer um destes links não indisponibiliza nenhuma estação de trabalho do hospital. Da mesma forma, a rede sem fio (wireless) corporativa possui diversos
concentradores que podem absorver os Access Points que estejam sendo gerenciados por um concentrador que apresente defeito.
c) Prevenção contra ameaças (ataques externos à rede de computadores ) :
Os inúmeros programas maliciosos que cada vez mais estão presentes no mundo virtual, quando não controlados adequadamente, representam potencial risco para os
ambientes corporativos. A presença de soluções confiáveis de prevenção e eliminação de ameaças e a manutenção de técnicos especializados no assunto, que atuem
permanentemente na monitoração, ajustes e atualização da infraestrutura, integram o único caminho seguro para minimizar os riscos das ameaças virtuais. O HCPA adota
soluções corporativas e robustas para prevenir e corrigir potenciais vulnerabilidades. A conectividade com a rede pública é rigorosamente controlada, permanentemente
atualizada e monitorada.
d) Disponibilização de um Datacenter seguro:
Para garantir os requisitos de segurança física, capazes de manter os serviços essenciais em funcionamento, mesmo após incidentes de graves efeitos, os recursos de
informática centralizados no datacenter são distribuídos e instalados em locais dotados de proteção efetiva contra incêndio, atos de vandalismo, furto, roubo e outros
eventos danosos que podem ser gerados por agentes internos e/ou externos. São adotadas as práticas recomendadas pelas normas, entre elas a ABNT NBR 15247, tais
como controle de acesso por biometria, sistema de climatização de alta capacidade e de fornecimento de energia dimensionado adequadamente com nobreaks e
geradores redundantes, com capacidade de operar plenamente o datacenter pelo tempo necessário em caso de falta de energia elétrica pública. O HCPA, mais uma vez
preocupado com os bastidores da TI, decidiu pela construção de um prédio de Missão Crítica, específico para a área de TI, onde, no 6º piso, funcionará o datacenter
propriamente dito, contendo sala cofre para os servidores principais, salas de telecomunicações e demais equipamentos juntamente com as equipes de operação. Com a
instalação do novo datacenter, ficará resolvida a preocupação quanto à atual centralização dos principais ativos de TI em um único local, visto que, além de contar no
novo ambiente com novíssimos recursos para garantia da segurança física, utilizar-se-á o atual datacenter como site secundário, para segmentação dos recursos críticos.
e) Existência de contratos de suporte e manutenção do ambiente:
Todos os principais ativos de TI, sejam de software ou de hardware, são cobertos por contratos de suporte com os respectivos fornecedores. Esta situação permite a
cobrança de prazos de Acordos de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA), que atendam adequadamente às exigências de disponibilidade de uma instituição
hospitalar. O acesso externo pelos fornecedores aos servidores tem todo um regramento de segurança da informação, exigindo a assinatura de um termo de
responsabilidade para realizar acesso remoto em casos de manutenção emergencial do equipamento, quando o ativo em questão é isolado da rede corporativa.
f) Tratamento de Contingências:
Estabeleceu-se como rotina de contingência, para uma possível indisponibilidade da rede, a geração automática de sumários do PEP no formato PDF, que são
distribuídos para os microcomputadores utilizados nas 2.500 consultas diárias realizadas no ambulatório. Estes documentos, que sumarizam as informações mínimas
necessárias para que os atendimentos aconteçam satisfatoriamente, ficam armazenados localmente, de forma protegida, e são liberados através de um código de acesso
específico para que, em situações específicas, os profissionais de saúde consigam dar continuidade em sua atividade. Existe, também, um Plano de Contingência para as
informações dos pacientes internados e da Emergência.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
As medidas adotadas têm como resultado: garantia de alta disponibilidade (24 horas por dia, 7 dias por semana); continuidade dos serviços prestados mesmo em caso
de desastre; e atendimento a todas as necessidades de um hospital informatizado, com plenas condições de responder aos requisitos de segurança das informações,
conforme preconiza a norma ABNT NBR 17799.
O Prontuário Eletrônico conta com uma infraestrutura de TI capaz de fornecer a confiabilidade exigida por uma aplicação deste nível de criticidade. Estas iniciativas
permitiram no ano de 2010 um índice de disponibilidade da rede de 99.935%, sendo que os planos de contingência foram utilizados por 5 vezes, incluindo as paradas
programadas, para manutenção.
Referências
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P_167_2011 - Análise do Aumento dos Índices de Tratamentos Quimioterápicos Realizados em um
Hospital Sentinela do Estado do Ceará
Aloisio Martins Viana Neto, Ana Lívia Santiago Macêdo, Talita Mara Lima Pimentel, Helena Carmen Guerra Pinheiro, Flávio Alves Alcântara

Resumo: O câncer, após as doenças cardiovasculares, é atualmente a segunda causa de morte no mundo ocidental, especialmente nos países desenvolvidos. Os pesados investimentos em
pesquisas e o volume de trabalhos publicados na área de oncologia confirmam, nos últimos anos, a importância atribuída à doença. Os avanços diagnósticos e terapêuticos têm favorecido a
sobrevivência dos pacientes, com a redução da mortalidade. Assim, a preocupação dos profissionais de saúde, que assistem o paciente com doença oncológica, tem se voltado para as questões
de qualidade de vida dos sobreviventes, que pressupõem um cuidado que focalize as dimensões físicas, psicológicas e sociais.
Palavras-Chave: Câncer; quimioterapia; tratamento; paciente.

Introdução
O termo quimioterapia é utilizado na área de saúde para designar tratamento de neoplasias, porém sua definição correta é de uma substância química, isolada ou não
que tem por objetivo tratar uma patologia tumoral ou não. (PROTOCOLO ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS).
O câncer, após as doenças cardiovasculares, é atualmente a segunda causa de morte no mundo ocidental, especialmente nos países desenvolvidos. Os pesados
investimentos em pesquisas e o volume de trabalhos publicados na área de oncologia confirmam, nos últimos anos, a importância atribuída à doença. (SMELTZER et al,
2002).

QUALIHOSP 2011 » 282

PAPERS

O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada
ano, representando cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Embora as maiores taxas de incidência de câncer sejam encontradas em países desenvolvidos,
dos dez milhões de casos novos anuais de câncer, cinco milhões e meio são diagnosticados nos países em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).
O tratamento do câncer pode ser realizado basicamente por quatro abordagens: a cirurgia e a radioterapia, como tratamentos locais; a quimioterapia e a terapia com
agentes biológicos (como hormônios, anticorpos ou fatores de crescimento) como tratamentos sistêmicos. A quimioterapia é uma modalidade terapêutica importante para
o câncer, representada pelo emprego de substâncias químicas isoladas ou em combinação. Essas drogas interferem no processo de crescimento e divisão celular,
destruindo as células tumorais, mas também agredindo as células normais que possuem características semelhantes (BONASSA, 1998).
Os avanços diagnósticos e terapêuticos têm favorecido a sobrevivência dos pacientes, com a redução da mortalidade. Por outro lado, as recentes estimativas apontam
para o aumento dos índices de internações hospitalares de pacientes com doença oncológica, nos próximos anos. (INCA, 2002).
Nas quatro últimas décadas a oncologia teve um desenvolvimento intenso, impulsionado pela incidência crescente de novos casos de câncer, provocados não somente
pela ampliação da vida média da população mundial, mas, sobretudo pela ocorrência desta doença nas faixas etárias mais jovens. O câncer tornou-se um problema de
saúde pública, assim como o diagnóstico precoce, os meios de reabilitação física, social e psicológica, que também são pontos fundamentais da luta contra esta doença.
Quando não é possível curar, o alívio do sofrimento torna-se alvo de intervenção de uma equipe multidisciplinar. (GANZ, 1995) (COSTA NETO et al, 2000).
O aumento da incidência de câncer associado com uma taxa de cura insatisfatória determina, para a equipe multidisciplinar, redobrados esforços na compreensão da
necessidade da inclusão de instrumentos para mensurar a qualidade de vida, nos pacientes portadores de neoplasia. Dificilmente existe outra doença crônica que induza
tantos sentimentos "negativos" em qualquer um de seus estágios: o medo do diagnóstico, da cirurgia, a incerteza do prognóstico e recorrência, efeitos da radioterapia e
quimioterapia, o sofrer pela dor e o enfrentamento da possibilidade da morte. (DEITOS, 1997)(DEITOS; GASPARY, 1997).
Assim, a preocupação dos profissionais de saúde, que assistem o paciente com doença oncológica, tem se voltado para as questões de qualidade de vida dos
sobreviventes, que pressupõem um cuidado que focalize as dimensões físicas, psicológicas e sociais (RECCO, ET AL 2005).
Objetivo
O objetivo do trabalho proposto foi realizar um estudo de dados comparativos para avaliar o crescente aumento das manipulações de quimioterápicos em um hospital
sentinela nos últimos três anos.
Metodologia
O trabalho foi desenvolvido em um hospital sentinela, terciário, com 513 leitos, localizado em Fortaleza, CE. Foi realizado um estudo retrospectivo e quantitativo,
baseado em um somatório de prescrições médicas manipuladas de medicamentos quimioterápicos no período do último trimestre dos anos de 2008, 2009 e 2010. Os
dados foram catalogados em planilha do programa Excel®, com realização de gráficos.
Resultados
Total de Quim ioterapias realizadas em Outubro,
Novem bro e Dezem bro 2010

Número de
Quimioterapias

500
400
300
200

341
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473

nov/10

dez/10

Seqüência1

100
0
out/10

Meses

Conclusão
Conclui-se que o câncer é uma das patologias que mais cresce no mundo hoje. Pelos resultados obtidos, constatou-se um aumento significativo de pacientes que
adoeceram de câncer nos últimos anos. Muitos fatores estão relacionados para o desencadeamento dessa doença. A avaliação do aumento dessa doença no Brasil tem
que ser considerado como um fator de preocupante nos dias de hoje, tanto pelos profissionais que compõem uma equipe multidisciplinar que assiste o paciente
oncológico como pela população em geral. O Câncer sendo uma doença crônica, se não tratado inicialmente pode levar a um péssimo prognóstico, dificultando a
qualidade de vida dos pacientes acometidos por essa tão fatal doença.
Em função do contexto apresentado, destacamos a importância das atividades de prevenção primária, tais como controle do uso de tabaco, redução do consumo de
álcool e estímulo à dieta com qualidade nutricional e à prática de atividades físicas regulares, com a finalidade de eliminação ou diminuição, de maneira eficiente, eficaz
e efetiva, dos fatores de risco associados ao câncer e a várias outras doenças crônicas não-transmissíveis.
Referências
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P_168_2011 - Qualidade em Terapia Intensiva em Busca Da Excelência
Bruna Ferreira Dutra, Flávio Árias Rodrigues, Wilson Rodrigues Lima Junior, Lina Sanae Kitagaki Abechaim, Firmino Haag Ferreira Junior, Rosilene Giusti, Fábio Zanerato

Resumo: Trata se de uma abordagem do processo de qualidade no centro de terapia intensiva de um hospital de São Paulo, com foco no processo de permanente melhoria da assistência à
saúde estimulando a equipe multiprofissional a atingirem padrões mais elevados de qualidade através de indicadores pré estabelecidos em reuniões multiprofissional.

Introdução
Informações são imprescindíveis para a administração de qualquer área empresa, principalmente quando transformadas em indicadores que se prestam a medir a
produção de programas e serviços de saúde bem como estabelecer metas a serem alcançadas para o bem-estar da população.
A partir do ano de 2006, o centro de terapia intensiva, deu inicio ao processo de certificação da qualidade, quando foram descritos todos os processos e procedimentos
pertinentes a uma Unidade de Terapia Intensiva e monitoradas.
O ponto de partida foi a busca pela ISO 9001:2001 (Implantação de melhorias na organização na qual se baseiam todas as normas do sistema da qualidade:
identificação análise e monitoramento dos processos), seguido da ONA I, II e III (visa avaliar e promover a qualidade da assistência à saúde, elabora padrões de qualidade,
define sistemáticas de avaliação e capacita multiplicadores e facilitadores).
O processo de qualidade se dá a partir dos indicadores gerenciais e assistenciais da equipe multiprofissional (enfermagem, médico, fisioterapia, farmácia, psicologia,
fonoaudióloga, serviço de controle de infecção hospitalar, serviço de nutrição e dietética e SAME).
Objetivo
Busca da excelência a partir de análise dos resultados esperados a partir dos indicadores de qualidade, desenvolvidos dentro da Unidade de Terapia Intensiva, através
do relatório de análise crítica, avaliados em reunião sistemática.
Justificativa:
Atuar com processo de qualidade, melhorando a assistência pela equipe multiprofissional.
Método:
Os indicadores são monitorados mensalmente e analisados através do relatório de análise crítica, onde são evidenciados os problemas, comentados de forma crítica e
realizadas as tomadas de ações para alcançar metas propostas pela unidade dentro da nossa realidade e fundamentadas pela literatura, através da plataforma 5 W 2 H e
avaliação continua pelo PDCA.
Nossos indicadores:
Área da Enfermagem:
- Índice de infecção por cateter central
- Índice de pacientes que desenvolveram úlcera de pressão e índice de atendimento ao protocolo.
- Somatória de flebites ocorridas.
- Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica
Área Médica:
- Índice reingresso no centro de terapia intensiva na mesma internação.
- Porcentagem de óbitos por sepses.
- Coleta de hemocultura em paciente com sepses.
- Índice de pacientes que desenvolveram trombose venosa profunda.
- Índice de pacientes que atenderam ao protocolo de Fast Hug.
- Número de notificações de Morte Encefálica.
- Apache II.
Área de Fisioterapia:
- Tempo médio de ventilação mecânica dos pacientes em intubação orotraqueal.
- Porcentagem de reintubação com menos de 48hs.
- Índice de pacientes que atenderam ao protocolo de desmame.
Área de Psicologia:
- Número de atendimento pela Psicologia.
Área de Farmácia: Grau de intervenção farmacêutica
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar:
- Taxa de IH – CTI/UCO
- Densidade de ITU x S.V.D. CTI/UCO
- Densidade de BCP x VM – CTI/UCO
- Densidade de I.Cat – CTI/UCO
Dados Estatísticos:
- Média de pacientes /Dia
- Taxa de ocupação/ mês
- Média de permanência
- Total de admissões
- Total de altas
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- Total de óbbitos
Serviço de nuutrição e Dietética
- Perfil Nutriccional do paciente CTI/UCO com nutrição enteral
Fonoaudiologia:
- Número dee atendimentos pelaa fonoaudióloga
Conclusão:
Através dos resultados relatório de análise criticca, registramos o ddesempenho da unidade, monitoranndo e aperfeiçoanddo os processos conforme as necesssidades
apresentadas e com as exigências do processo da qualidade.
Annexo 1 - -Balance Scoore Card – BSC

Annexo 2 – Foto da Reunnião Gerencial
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P_169_2011 - Programa de Melhoria Rápida da Qualidade no Hospital Infantil Menino Jesus
Clara Sette Whitaker Ferreira, Antonio Carlos Madeira de Arruda, Georges Maguerez

Resumo: Em 2009 e 2010 o hospital iniciou um programa de melhoria rápida da qualidade. Os projetos foram desenvolvidos em quatro etapas: descrição do processo, instalação do indicador
de mudança, testes das ações de melhoria e consolidação dessas ações. Os resultados foram mudanças culturais (percepção da opinião dos usuários), mudanças nos processos de trabalho
(melhor adequação às normas técnicas), e melhor qualidade (maior satisfação dos usuários ou redução dos custos). Instaurou-se uma dinâmica institucional de melhoria da qualidade, com
ações concretas de melhoria antes dos processos de avaliação. Com esta abordagem, a acreditação torna-se uma ferramenta para a consolidação das ações de melhoria ao invés de ser um
objetivo em si.

Introdução
Trata-se de um hospital da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, gerenciado desde 2008 por uma organização social. O hospital conta com 51 leitos de
internação, 10 leitos de terapia intensiva, um hospital-dia e tem uma atividade ambulatorial intensa com mais de 10 especialidades pediátricas, sendo referência para a
rede municipal para diversas patologias infantis.
Nesse contexto foram iniciados diversos programas de melhoria, entre os quais reforma estrutural, capacitação de pessoal, e programa de qualidade, objeto deste
trabalho.
Justificativa
A melhoria da qualidade da assistência prestada pelos hospitais representa um desafio permanente. Não é fácil prestar serviços de qualidade, com segurança para o
paciente, sem aumentar excessivamente os recursos.
Hoje no Brasil, gestão, qualidade, avaliação, são assuntos cada vez mais valorizados; escolas, universidades e prestadores de serviços oferecem cursos nos hospitais
para ampliar os conhecimentos dos gestores, num esforço que já demonstra resultados positivos. Existe, no entanto, uma dificuldade de aplicação dos conhecimentos
adquiridos nas práticas do cotidiano, que fica na dependência da capacidade individual de cada um. A utilização da metodologia de melhoria rápida da qualidade é uma
forma de favorecer essa aplicação, assim como a divulgação dos novos conhecimentos dentro das práticas dos hospitais. Esta metodologia foi desenvolvida na França com
base nos princípios da melhoria contínua, dinâmica desenvolvida nos Estados Unidos e utilizada no mundo todo.
Objetivo
O objetivo deste projeto foi a instalação de um programa de ação – formação, realizando ações de melhoria da qualidade e ao mesmo tempo estimulando um processo
de sensibilização, motivação e compromisso dos profissionais com a qualidade, através da formação de pessoas com capacidade de dar continuidade aos processos
desencadeados e de iniciar novos processos de melhoria. A metodologia utilizada baseia-se no princípio que é preciso melhorar antes de avaliar, e que é preciso implantar
ações de melhoria para depois padronizar os processos melhorados.
Métodos
A metodologia da “melhoria rápida da qualidade” é desenvolvida em 4 etapas.
A primeira etapa consiste em identificar a situação a ser melhorada. Junto com as pessoas envolvidas em cada setor, identifica-se uma situação, que, de acordo com eles
próprios, pode ser melhorada. Pode tratar-se de um problema, ou somente de uma vontade de fazer melhor. É importante preservar a autonomia do grupo de trabalho para
a escolha do seu projeto, para garantir sua motivação. Uma vez identificada a situação, é realizada uma descrição do processo, com todos os que estão nele envolvidos,
levando o grupo de trabalho a elaborar um retrato compartilhado do processo a ser melhorado. Neste estágio já pode observar-se a solução de algumas disfunções, pelo
simples fato do maior grau de comunicação entre os atores. .
A segunda etapa tem por objetivo, antes de iniciar as mudanças, instalar uma medida que possa indicar para o grupo se as mudanças estão mesmo ocorrendo. O
indicador escolhido deve permitir o acompanhamento da evolução da mudança. Por isso, esse indicador não deve avaliar a qualidade, mas a mudança. É uma diferença
importante, pois o indicador de mudança é bem mais fácil de ser aplicado, além de ser mais sensível do que o indicador de qualidade. São exemplos de indicadores de
mudança o número de problemas percebidos por dia, o numero de pedidos de informação, ou ainda o intervalo de tempo entre dois incidentes. Por vezes, os indicadores
de mudança e os indicadores de qualidade são os mesmos.
A terceira etapa é aquela da realização das mudanças: as ações de melhoria são propostas e testadas uma a uma, e sua eficácia é monitorada através do indicador de
mudança. Dessa forma, uma evolução positiva do indicador após a implementação de uma mudança levará à reflexão sobre a pertinência de consolidar a mudança de
forma definitiva. Para isso, o grupo de trabalho acompanha o impacto da ação no âmbito da qualidade da assistência, e também dos custos, da satisfação e da organização
do trabalho. As ações que têm impacto positivo são consolidadas, aquelas com impacto negativo não são implementadas.
A última etapa consiste na consolidação das ações de melhoria, e na divulgação e difusão do método para a instituição como um todo. É importante mencionar que é a
metodologia, e não os resultados, que é disseminada para as outras unidades. Entretanto, durante a aplicação do método, os profissionais vão testar as soluções
desenvolvidas por outros grupos. O processo, até então do tipo « bottom-up » (pois baseado em um conjunto de pequenos projetos) integra-se no processo « top-down »
institucional., Os eixos estratégicos da qualidade no estabelecimento aparecem então mais viáveis e realistas para os profissionais que dispõem de exemplos concretos de
aplicação.
Para colocar em prática este programa no hospital, foi realizada a escolha de 15 projetos, desenvolvidos de forma simultânea nas diferentes unidades. Cada etapa durou
1 a 2 meses, e no início de cada uma todos os grupos se encontravam num “mini fórum” para apresentação e discussão dos seus avanços. O mesmo processo foi ampliado
em seguida para mais 8 projetos, envolvendo novos profissionais, contribuindo para a difusão do método na instituição.
Resultados
È possível apresentar os resultados dos projetos agrupando-os em três categorias, clássicas neste tipo de abordagem metodológica: mudanças dos comportamentos,
mudanças dos processos de trabalho, e por fim mudanças da qualidade, identificadas através de um indicador. Na maioria das vezes, para um projeto, não se observa
somente um tipo de resultado, porém um deles predomina. Apresentaremos aqui, de acordo com essas categorias, os resultados obtidos em alguns dos projetos de
melhoria realizados no hospital.
Primeiro tipo de resultado: mudança dos comportamentos. Podemos citar o maior grau de envolvimento, o interesse mútuo pelos projetos, o conhecimento de outras
áreas, a comunicação, a integração, o trabalho compartilhado. Este tipo de comportamento foi favorecido pelas ações de comunicação realizadas ao longo de todo o
processo (exposição de pôsteres dos projetos)
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Exemplo 1 : M
Melhoria das inform
mações para os usuuários
As informaçõões sobre marcaçãoo de consulta, atenndimento ambulatoorial ou outras nem
m sempre eram bem
m compreendidas ppelos usuários e muitas
m
vezes crianças com
seus acompanhhantes procuravam os setores dentro do
d hospital. O objettivo do projeto foi implantar
i
ações para que os usuários ttivessem mais e meelhores informaçõees sobre
os serviços dentro e fora do hospittal, assim como meelhorar a comunicaação institucional coom o usuário.
Gráfico 1: quanntidade de perguntas feitas
f
pelos usuários por
p dia

O projeto coonduziu à realização de ações concrettas, como os painéiis de informação, ou
o os banners com as respostas às 6 peerguntas mais freqüüentes. Porém, o prrincipal
resultado foi a mudança dos comportamentos. Antes mesmo da collocação dos banneers, o número de perguntas por diaa diminuiu, devidoo à maior disposiçção dos
colaboradores e à maior atenção recebida
r
pelos usuáários. .
Exemplo 2 : PPromoção de atividdades para as mães e acompanhantes
As crianças iinternadas têm sem
mpre um acompanhante, que na maiioria das vezes é a mãe. As acompanhantes ficam ocioosas durante o tem
mpo de internação,, o que
contribui para aumentar a sua annsiedade com relaçção ao tratamento dda criança. Foi ideentificada, em conjunto com o corpo de voluntárias, a necessidade de proomover
atividades para as mães e acompaanhantes.
Grááfico 2: Medida da saatisfação das mães / accompanhantes quanto ao seu dia ‘‘Dê umaa nota de 0 a 10¨ paraa seu dia hoje”

Este projeto nnão mostra nenhum
ma variação importante da satisfação, a não ser a melhorr avaliação nos dias em que houve algguma atividade com
memorativa. No enntanto a
mudança foi im
mportante, pois foi a posição do acompanhante na instituuição que mudou. Hoje
H o acompanhante faz parte do plaano de assistência às
à crianças. As açõões para
melhorar seu ddia a dia são realizadas pelos própprios profissionais (bate-papo sobre saúde bucal com
m profissional de oodontologia ou soobre alimentação com
c as
nutricionistas) oou pelo corpo de vooluntários (oficina de
d fuxico).
Segundo tipoo de resultado: muddança nos processoos de trabalho. Tratta-se aqui da implantação de inúmeraas pequenas melhorrias que conduziram à revisão dos proocessos
de trabalho, muuitas vezes para adeequação às normass técnicas, ou para otimização da qualidade ou dos custoos.
Exemplo 3: RRedução da quebraa de equipamentos
Existe a imprressão que há umaa alta taxa de quebbra de equipamentoos eletromédicos por
p mau uso destess. O objetivo de m
melhoria foi a reduçção da taxa de queebra de
equipamentos eem uso e redução da
d manutenção corrretiva dos equipam
mentos
Gráfico 3: Monitoramento das ordens
o
de serviço
O resultado ddo projeto foi o deesenvolvimento de novos processos dee trabalho em relação ao uso dos equuipamentos: estabeelecimento de rotinna de verificação im
mediata
das solicitaçõess de manutenção de
d equipamentos, antes
a
de abrir Ordeem de Serviço; obrigatoriedade de capacitação dos proffissionais para uso dos novos equipam
mentos;
rotina de monittoramento das Ordeens de Serviço de manutenção
m
de acoordo com o tipo; rotina de monitorameento do tempo de rretirada do aparelho para manutençãoo.
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Exemplo 4: Melhorar o processo de isolaamento
Foraam identificadas, nnas unidades de intternação e no pronnto-socorro, inadeqquações no processo de isolamento, como inadequaçãoo na sinalização doos isolamentos e
ausência de informação de isolamento na prescrição
p
médica.
Gráfico 4: Monitoramennto semanal das não conformidades
c

Durrante o desenvolvim
mento deste projetoo, os protocolos dee trabalho foram baastante modificados: foi elaborado um
m instrumento de ccoleta de dados parra verificação da
aplicaação das recomenddações de isolamennto, com auditoria diária
d
nas prescriçõões médicas e nas sinalizações de isoolamento. Foram reealizadas ações eduucativas junto às
equipees assistenciais, e trreinamento sobre as
a normas de precaução de isolamentoo. Observou-se, nesse período de monnitoramento das nãão conformidades, uma tendência à
diminuição das infecções hospitalares.
Tercceiro tipo de resultaados: melhoria da qualidade
q
identificada através de um indicador
O objetivo
o
final é estee tipo de resultado; porém devido ao tempo necessário ppara familiarizaçãoo e aprendizagem do
d método, é mais difícil obter esta melhoria
m
logo nos
primeiros projetos.Estes rresultados aparecem
m muitas vezes ao final de projetos quue já apresentaram os dois primeiros tipos de resultados.
Exemplo 5: Diminuiçãão da evasão de rouupas hospitalares
O Hospital
H
infantil Meenino Jesus utilizavva enxoval alugado e lavado por emp resa terceirizada. As
A roupas extraviadas eram pagas bim
mestralmente. O objjetivo do projeto
foi a redução
r
do percenntual de evasão de roupas para 2 % ao mês, reduzindoo assim o custo doo contrato. O grupoo de trabalho reforrmulou o controle da pesagem das
roupas e reorganizou a ddistribuição das rouupas no hospital, reesultando no melhoor controle do fluxoo da rouparia.

Gráfico 5: monitorramento da percepçãoo de excesso de conssumo

p
(unidades coom excesso de connsumo percebido pela rouparia na distribuição) favoreceeu o diálogo entre os
o colaboradores
O indicador de mudannça colocado em prática
da rouuparia e aqueles daas unidades, facilitaando a re-programaação das quantidaddes de kits a serem entregues. O maioor controle da pesaggem, da distribuiçãão e do consumo
permittiu uma redução dee R$ 25.000,00 no valor do contrato

QUALLIHOSP 2011 » 288
8

PAPERS

Projeto 6: Meelhoria do acolhimento no hospital-dia
Ao chegar aoo hospital-dia para realizar a cirurgia, mães e crianças fi cam ansiosas, por desconhecimento das
d etapas do proccesso pré-cirúrgico, cirúrgico e pós cirrúrgico,
e do tempo preevisto de estadia no hospital O acolhimento das criançass e mães passou a ser
s feito através de uma reunião coletiiva, no momento da chegada, e foi coolocado
no quadro um ttrenzinho onde cadda etapa está repressentada por um vaggão, possibilitando a melhor compreensão de forma lúdicca e interativa.

Gráfico 6: Média
M
semanal da nota de satisfação das m
mães na saída do hospital –dia (nota de 0 a 10 : 0
ruim / 10 ót
ótimo)

Este projeto mostra os três tipoo de resultados. Oss comportamentos mudaram (explicaações mais compleetas por parte dos profissionais), os processos
p
de acolhhimento
p guarda dos peertences, processo de acolhimento reevisado) e o resulttado de qualidade - satisfação das mães –
mudaram (instaalação de armárioss no hospital-dia para
melhorou.
Conclusões
O objetivo ddeste programa foii a implementaçãoo de um método dde melhoria da quualidade que trouxxesse mudanças ráápidas e visíveis. O programa obtevve bons
resultados, mosstrando a eficácia deste
d tipo de abordaagem, graças a quaal os profissionais estão agora envolviddos em uma dinâm
mica de mudança seem medo do controole e da
avaliação. Destta forma, o prograama facilita a aceitação de processoos institucionais dee conformidade e de acreditação, quue são então vistoos como ferramentaas para
consolidação das melhorias já reaalizadas.
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Resumo: A sistem
matização da assistênncia de enfermagem (SAE) possibilita que o enfermeiro assistaa o paciente critico de
d forma global, poréém, individualizada. Ao reestruturarmos o nosso
processo da SAE, permitimos uma maiior qualidade na assisstência reduzindo os iimpactos negativos noo gerenciamento dos indicadores de qualiddade do centro de terrapia intensiva (CTI).

Introdução:
A sistematizaação da assistênciaa de enfermagem serve como instrum
mento para direcioonar os cuidados de
d enfermagem. A importância da sistematização
s
a paartir do
diagnostico dee enfermagem na assistência em paacientes de terapiaa intensiva baseaddo na NANDA (NORTH AMERICANN NURSING DIAG
GNOSIS ASSOCIAATION),
direcionando oos cuidados a partirr de diagnósticos pré-determinado ao perfil de pacientess em terapia intensiva, facilitando ao enfermeiro a elabooração do cuidado a estes
pacientes.
minho para o desennvolvimento de um
ma enfermagem calcada nos valores hhumanos, no cuidaddo personalizado para
p um
Refere-se quee a metodologia daa assistência é o cam
ser individual. A reestruturação do
d processo garante melhor assistênccia ao paciente crrítico monitorando o trabalho da enf
nfermagem fundamentado nos princíppios da
mpactando diretamente sobre os indiccadores do centro de
d terapia intensiva..
qualidade do seerviço oferecido, im
Objetivo:
Demonstrar a melhora da assisttência de Enfermaggem a partir da reesstruturação da SAE com a implementaação do diagnosticco de enfermagem individualizado noo centro
de terapia intennsiva.
Justificativa:
A reestruturaação da sistematizaação da assistência de enfermagem attravés da implantaçção do novo impreesso (anexo1 e aneexo 2), ampliou a capacidade
c
do enfeermeiro
em abordar o ppaciente de forma única, individualizzando o cuidado, assistindo o paciennte de forma globaal, minimizando oss impactos negativvos no gerenciamennto dos
indicadores de qualidade.
Método:
e
janeiro a dezzembro de 2008 e entre janeiro a dezembro
d
de 20099, com foco na reeestruturação da SAAE com
Analise tempporal e retrospectivva e comparativa entre
diagnósticos préé-determinados e com
c intervenções correlacionadas, a ppartir das necessidaades de pacientes assistidos em Unidadde de Terapia Intennsiva.
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A reeestruturação da SSAE com diagnósticcos pré-determinaddos com intervençãão correlacionada a partir da necessidade de um pacieente assistido em uma
u unidade de
terapiaa intensiva. Sendo esse um instrumennto de trabalho privativo do enfermeiiro, é composto dee seis fases. A prim
meira constitui de HHistórico de enferm
magem que é um
roteiroo sistematizado parra levantamento de dados significativoos que favorecem a identificação dos problemas do paciente. A segunda fasse é o Diagnóstico de enfermagem,
ou seja, as necessidades Humanas básicas afetadas descritas como estado de te nsões, conscientes, inconsciente assim
m como o seu grauu de dependência. A terceira fase é
apreseentada pelo Plano assistencial, que a determinação global
g
da assistênccia de enfermagem
m que o ser humaano deve receber diante do diagnoostico e grau de
depenndência estabeleciddo.A fase quatro é a Prescrição de enfermagem,
e
roteirro diário que coorrdena o atendimennto das necessidaddes do individuo.A quinta fase é a
Evoluçção de Enfermagem
m, relato diário ou periódico das alterações sucessivas occorridas no individduo, uma avaliaçãoo global do plano dde cuidados. A sextta e ultima fase é
o Proggnostico de Enferm
magem que indicaráá as condições que o paciente atingiuu na alta hospitalar. Tal mudança também facilitou o deesenvolvimento do processo, pois o
mesmo passa a selecionar o diagnostico/inntervenção já existeente no impresso cconforme a necessidade individual dee cada paciente a ppartir dos problemaas levantados no
processso e também acresscentando quando necessário.
Ouvve treinamento e caapacitação dos proofissionais e também
m validação da eficcácia do processo através
a
de check listt.
Resultados:
O aprimoramento
a
da SAE mostrou a reddução de eventos adversos
a
dos seguinntes indicadores: fleebite, redução de 0,51%
0
de incidênccia, ulcera por presssão, redução de
29,4%
%, taxa de infecçãoo em cateter venosoo central, redução de 17,94%. Não hhouve melhora signnificativa quanto a Infecção do trato uurinário por sonda vesical demora,
porém
m houve redução siggnificativa quanto a taxa de infecção global no CTI, além
m da maior qualidaade na acedência.

Connclusão:
O aprimoramento
a
da SAE proporcionou cuidados individualizados aos pacieentes, assim como norteou o processoo decisório em situ ações gerenciais na assistência em
terapiaa intensiva.

Anexo 1 – Sistematização da Assisstência de Enfermagem – Frente

Anexo 2 – Sistematização da Assistênciaa de Enfermagem - Veerso
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P_171_2011 - A Qualidade de Vida do Trabalhador de Enfermagem de um Hospital Estadual
Maria Valéria Pereira, Marilia Gabriela Gonçalves Tarley, Wilza Carla Spiri

Resumo: O estudo tem como objetivo conhecer as características da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem de um hospital estadual do interior paulista, utilizando a escala de
qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-BREF). É quantitativo, exploratório-descritivo, amostra de 281 profissionais de enfermagem. Não houve alterações
estatisticamente significativas entre as variáveis estudadas. Conclui-se que os profissionais têm qualidade de vida adequada, tornando relevante à abordagem da qualidade de vida em uma
organização que busca a qualidade por meio da acreditação hospitalar segundo a Organização Nacional de Acreditação (ONA) cujo objetivo é melhoria da assistência à saúde.
Palavras chave: Qualidade de vida. Qualidade da assistência a saúde. Saúde do trabalhador. Enfermagem.

INTRODUÇÃO
A qualidade de vida do profissional da saúde esta intimamente ligada à qualidade da assistência prestada aos usuários do serviço. Ter uma vida saudável é estar longe
do estresse, de extensas jornadas de trabalho ou a qualquer outro fator condicionante a alterações de vida, nota-se que há um tratamento mais humanizado e, por
conseguinte uma qualidade da assistência, isso não é válido somente para o enfermeiro, mas sim a todos os membros da equipe (1-5).
“A qualidade de vida no trabalho é o maior determinante da qualidade de vida”. A partir do momento em que o homem passou a querer se sentir satisfeito e realizado
com as atividades que desenvolve, estas se tornaram uma preocupação constante no cotidiano do mesmo, pois o que se observa é uma situação de insatisfação que
interfere na Qualidade de Vida (QV) do profissional (6).
Pautados nessa realidade e preocupados com a humanização das ações no contexto hospitalar, o Ministério da Saúde criou, em maio de 2000, o Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar, posteriormente Política Nacional de Humanização que tem como objetivo fundamental aprimorar as relações entre profissionais e
profissionais/usuários, visando à melhoria da qualidade e a eficácia dos serviços prestados por essas instituições, além de favorecer as condições de trabalho da área de
saúde (7).
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem sendo estudada para facilitar a vida do trabalhador. Tornar o trabalho mais prazeroso, trazer bem estar e amenizar o
sofrimento no trabalho. Está ligada diretamente com a satisfação dos clientes internos e externos.
O grupo de qualidade de vida da OMS, sob a coordenação de Jonh Orley, define especificamente a qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição
na vida no contexto da cultura e sistemas de valores, nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É composta de, pelo menos,
seis domínios: o físico, o psicológico, o nível de independência, as relações sociais, o meio ambiente e a espiritualidade (1,2).
Medir qualidade de vida (QV) é bastante complexo pelo fato de não encontrar definição consensual sobre o que ela realmente significa. Por isso o pesquisador deverá
definir o que está considerando como QV em seu estudo ou estabelecer em qual definição esse conceito se operacionaliza em seu trabalho de investigação (2,8,9,10).
Atualmente existem duas formas de mensurar QV, por meio de instrumentos genéricos e instrumentos específicos. Como os dois instrumentos fornecem informações
diferentes, eles podem ser empregados concomitantemente. Os genéricos abordam o perfil de saúde ou não, procuram englobar todos os aspectos importantes
relacionados à saúde e refletem o impacto de uma doença sobre o indivíduo (9,10).
Os instrumentos específicos têm como vantagem a capacidade de detectar particularidades da QV em determinadas situações. Eles avaliam de maneira individual e
específica, determinados aspectos como as funções físicas, sexual, o sono, a fadiga, dentre outros. Têm como desvantagem a dificuldade de compreensão do fenômeno e
dificuldade de validar as características psicométricas do instrumento (reduzido número de itens e amostras insuficientes) (9).
A OMS criou o Grupo de Qualidade de Vida, The WHOQOL Group (11). O instrumento desenvolvido por esse grupo em estudo multicêntrico baseia-se nos
pressupostos de que qualidade de vida é uma construção subjetiva (percepção do indivíduo em questão), multidimensional e composta por elementos positivos (por
exemplo, mobilidade) e negativos (dor) (8).
O grupo desenvolveu, até o momento, dois instrumentos gerais de medida de qualidade de vida: o WHOQOL-100 e o WHOQOL-Bref. O primeiro consta de 100
questões que avaliam seis domínios: Domínio-1 (Físico); Domínio-2 (Psicológico); Domínio-3 (Independência); Domínio-4 (Relações sociais); Domínio-5 (Meio ambiente)
e Domínio-6 (Espiritualidade/crenças pessoais). O segundo instrumento, que será utilizado nesta pesquisa, é uma versão abreviada, com 26 questões, extraídas do anterior,
entre as que obtiveram os melhores desempenhos psicométricos, cobrindo quatro domínios: Domínio-1 (Físico); Domínio-2 (Psicológico); Domínio-3 (Relações sociais) e
Domínio-4 (Meio ambiente) (12).
JUSTIFICATIVA
Considerando que a qualidade de vida está intimamente relacionada com o ambiente de trabalho, a presente pesquisa destaca-se pela proposta de investigação da
qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem em uma organização de saúde que tem como aspecto fundamental a busca da qualidade por meio do processo de
acreditação hospitalar segundo a ONA que tem por objetivo a implementação de um processo de melhoria da assistência à saúde (13).
Apreende-se que a enfermagem desenvolve atividades estressantes, num ambiente, onde freqüentemente as pessoas estão enfermas ou debilitadas com alto grau de
sofrimento e, portanto, o trabalho pressupõe o envolvimento destes profissionais o que nos leva a indagar: Será que os profissionais de enfermagem, neste ambiente que
busca a qualidade da assistência para os usuários, têm qualidade de vida?
OBJETIVOS
Objetivo Geral
Conhecer a qualidade de vida (QV) dos profissionais de Enfermagem de um hospital estadual do interior paulista.
Objetivos Específicos:
- Caracterizar qualitativamente – através da escala de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-BREF) – a qualidade de vida dos profissionais de
enfermagem de um Hospital Estadual;
- Analisar as características de qualidade de vida da população estudada segundo os domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente;
- Observar se há diferenças nos indicadores da qualidade de vida entre marcadores estudados: cargo profissional (auxiliar, técnico e enfermeiro); turno (manhã, tarde e
noite) e local (ambulatório e hospital).
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de estudo com abordagem quantitativa, transversal, exploratório-descritivo com análise dos dados por meio da estatística.
A pesquisa foi realizada em um Hospital Estadual de um município do interior do Estado de São Paulo. O Hospital possui 318 leitos operacionais e 63 leitos
complementares, abrange uma região que compreende 68 municípios, com população estimada de 1,8 milhão de pessoas.
Os sujeitos do estudo foram constituídos por 281 profissionais de enfermagem. Destes 66 (23,5%) são enfermeiros, 184 (65,5%) Técnicos de Enfermagem e 31 (11%)
Auxiliares de Enfermagem.
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Foi realizado o cálculo do tamanho mínimo da amostra dos profissionais de enfermagem usando uma pré-valência de 50% com erro de 5% e 95% de confiança,
obtivemos um N=234 totalizando o número mínimo de profissionais integrantes na pesquisa.
Os critérios de inclusão consideraram:
- Ter um ano de experiência ou mais;
- Aceitar participar do estudo por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);
- Responder e entregar, no tempo estabelecido, o instrumento de coleta de dados.
A coleta de dados procedeu-se após a concordância por parte da direção geral do Hospital para a aplicação da pesquisa aos trabalhadores da enfermagem e a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Botucatu (OF. 197/2020-CEP).
O WHOQOL-BREF é um instrumento genérico de qualidade de vida composto de 26 itens pertinentes à avaliação subjetiva do indivíduo em relação aos aspectos que
interferem em sua vida. Por tratar-se de um construto multidimensional, este instrumento de medida da qualidade de vida abrange quatro domínios – físico, psicológico,
relações sociais e meio ambiente. A versão em português utilizada neste estudo foi validada por Fleck et al no ano de 2000 (12).
Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e os resultados segundo o referencial teórico sobre a temática.
Para as análises estatísticas, foi utilizado o Programa de informática compatível com o Windows® denominado Statistical Package for Social Sciences - SPSS®.
Para a análise dos dados e descrições dos domínios dos instrumentos de QV foram usadas dentro da análise descritiva medidas de tendência central como: freqüência,
média e mediana e medidas de dispersão como o desvio padrão.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A população estudada tem em sua maioria a predominância de técnicos de enfermagem sendo 138 (65,50%) profissionais, seguido por enfermeiros 66 (23,50%) e por
último, auxiliares de enfermagem 31 (11%).
Quanto à distribuição dos indivíduos por turno de trabalho a amostra ficou constituída por 125 (44,48%) trabalhadores no turno da manhã, 58 (20,64%) no turno da
tarde e 98 (34,88%) no turno da noite. A maior concentração de trabalhadores observada no turno da manhã se deve ao fato de ser o período com o maior número de
tarefas ligadas ao trabalho da enfermagem. Já a concentração observada no turno noturno é devido ao esquema da escala de trabalho que é de doze horas de trabalho
para trinta e seis horas de folga, necessitando de dois grupos de trabalho.
Quanto ao local de maior participação foi o setor hospitalar que corresponde às unidades de internação com 254 (90,39%) trabalhadores seguida pelo setor
ambulatorial com 27 (9,61%) trabalhadores.
Analisando-se quanto ao cargo/turno exercido observou-se a presença de enfermeiros em 23,50% da população, havendo prevalência, em todos os turnos de trabalho,
de técnicos de enfermagem com 65,50% da população. Resultados semelhantes foram encontrados por Costa, Morita e Martinez (14) que observaram o predomínio de
outros profissionais quando comparados ao número de enfermeiros sendo: auxiliar de enfermagem com 64,65% contra 5,45% de enfermeiros, justificado pela divisão
técnica do trabalho que opera verticalmente, com base na redistribuição das tarefas entre o pessoal de diferentes níveis de qualificação e por ser menos custoso.
As médias encontradas pelos diferentes domínios foram semelhantes, pois seus valores não apresentaram diferença acentuada, demonstrando homogeneidade entre
esses aspectos na vida dos indivíduos analisados.
O maior escore dentre os domínios foi alcançado pelo escore social, com média de 71,24. Logo após, o domínio psicológico com média de 63,26. Seguido pelo
domínio físico com média de 57,65 e por fim o domínio ambiental com média de 57,16.
O domínio social foi o que apresentou maior pontuação máxima, alcançando o escore 100. Já o domínio físico obteve a menor pontuação máxima 80, e o construto
social e ambiental obtiveram o menor escore mínimo com 12,50.
O domínio-ambiental e o domínio-físico tiveram a pior avaliação, aspecto já esperado e referido pela literatura estudada, pois trata-se de sujeitos que atuam num
ambiente estressante e com a possibilidade da capacidade física ter declínio pelo aumento de dores musculares devido às lesões de esforço repetitivo, problemas com o
sono, alterações de mobilidade e jornada dupla de trabalho, diminuindo assim o índice de qualidade de vida atribuída a estes profissionais (14).
Como as duas primeiras questões do WHOQOL-Bref não fazem parte de domínios específicos foram analisadas separadamente, pois as mesmas equivalem à percepção
que o indivíduo tem de sua qualidade de vida e de sua saúde. A percepção sobre a QV foi analisada na 1ª questão (Q1) e a satisfação com a própria saúde na 2ª questão
(Q2), conforme tabela 1.
Tabela 1- Análise descritiva referente à percepção sobre a Qualidade de Vida e satisfação com a própria saúde dos Profissionais de Enfermagem. Botucatu, 2010.
Questão

Q1

Q2

Resposta

Nº

(%)

Muito ruim
Ruim
Nem ruim e nem boa
Boa
Muito boa
Não respondeu
Total
Muito ruim
Ruim
Nem ruim e nem boa
Boa
Muito boa
Não respondeu
Total

002
029
067
155
021
07
281
003
020
071
148
031
08
281

0,74
10,58
24,45
56,57
7,66
2,49
100
1,10
7,33
26,00
54,21
11,36
2,85
100

Auxiliar
(%)
10
26,67
60
3,33

Enfermeiro
(%)
11,29
32,26
51,61
4,84

Técnico
(%)
1,10
10,44
21,43
57,69
9,34

100
17,24
34,48
48,28
-

100
1,59
6,35
30,16
52,38
9,52

100
1,10
6,09
23,20
55,80
13,81

100

100

100

Observou-se que todas as categorias profissionais de enfermagem consideram, em sua maioria, sua qualidade de vida entre boa e muito boa.
Referente à segunda questão que avaliou a satisfação do individuo com a própria saúde observou-se que a categoria Auxiliar de enfermagem apresenta menor satisfação
com sua saúde, pois a maioria refere estar entre ruim e nem ruim, nem boa. O enfermeiro e Técnico de enfermagem consideram entre boa e muito boa.
Os resultados apresentados mostram que, de uma forma geral e positiva, a maioria dos trabalhadores encontravam-se satisfeitos com a sua saúde. Dados semelhantes
foram encontrados por Fleck et al (15). Ao aplicar este teste em uma amostra de 250 indivíduos, onde 38% consideraram estar satisfeitos com a sua saúde.
Apesar dos bons resultados apresentados, estudiosos como Silva e Massarollo (16) colocam que o trabalho de enfermagem gera um acúmulo de processos destrutivos
que comprometem a saúde e vida dos trabalhadores e que com o tempo desfavorecem a QV destes profissionais.
A Tabela 2 demonstra os escores obtidos em cada domínio relacionado com a categoria dos profissionais de enfermagem. Observou-se que a média dos escores para
auxiliar de enfermagem foi de 58,86 para o Domínio-1 (físico), 61,24 para o Domínio-2 (psicológico), 68,41 para o Domínio-3 (relações sociais) e 52,62 para o Domínio-4
(meio ambiente).
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O profissional enfermeiro no Domínio-físico obteve escore de 56,38, o Domínio-psicológico 63,21, o Domínio- relações sociais 68,31 e o Domínio meio ambiente
58,83. O profissional técnico no Domínio-físico obteve escore de 57,91, o Domínio-psicológico 63,62, o Domínio- relações sociais 72,77 e o Domínio-meio ambiente
57,32.
Estes dados mostraram que todos os profissionais de enfermagem tiveram uma tendência a ter os piores escores no Domínio-meio ambiente, seguido pelo Domínio
Físico.
A análise de variância desses dados demonstrou não haver diferença significativa entre as categorias de profissionais quando comparada aos quatro domínios do
WHOQOL-Bref, pois os valores não foram inferiores ao de p (p< 0,05). Havendo desta forma p= 0,4524 para o Domínio Físico; p= 0,5589 para o Domínio Psicológico;
p=0,117 para o Domínio Social e p=0,0999 para o Domínio Ambiental. Portanto, neste caso o cargo profissional não interferiu no perfil de qualidade de vida destes
trabalhadores.
Tabela 2- Média dos Domínios por Categoria Profissional. Botucatu, 2010.
QV por Domínio
Domínio 1
(Físico)
Domínio 2
(Psicológico)
Domínio 3
(Relações Sociais)
Domínio 4
(Meio Ambiente)

Profissionais
Auxiliar
Enfermeiro
Técnico
Auxiliar
Enfermeiro
Técnico
Auxiliar
Enfermeiro
Técnico
Auxiliar
Enfermeiro
Técnico

N=281
31
66
184
31
66
184
31
66
184
31
66
184

Média
58,86
56,38
57,91
61,24
63,21
63,62
68,41
68,31
72,77
52,62
58,83
57,32

Desvio Padrão
9,51
9,85
10,37
11,06
10,21
11,82
17,47
17,00
16,85
11,67
13,00
13,73

Mínima
35,71
35,71
25,00
37,50
41,67
29,17
12,50
25,00
33,33
15,63
12,50
12,50

Máxima
78,57
80,00
78,57
79,17
91,67
83,33
100,00
100,00
100,00
71,88
87,50
96,88

A Tabela 3 apresenta os escores obtidos em cada domínio relacionado com o turno de trabalho dos profissionais de enfermagem.
Os dados mostraram que em todos os turnos de trabalho houve uma tendência a ter os piores escores no Domínio-meio ambiente e no Domínio-Físico. A análise desses
dados demonstrou diferença nas médias dos domínios quando comparados os turnos, pois o que se avaliou foi uma diminuição das médias em todos os domínios do
período noturno quando comparado aos demais.
Estudiosos comprovam que o número de trabalhadores noturnos que se queixam de problemas de saúde tem aumentado. O maior deles são os distúrbios do sono, já
que, durante o dia, o profissional não consegue repor as energias necessárias, por conta dos ruídos e da claridade. Isso provoca fadiga crônica e queda do desempenho do
trabalhador, que se torna mais propenso ao erro e aos acidentes de trabalho. O risco de ocorrerem acidentes no trabalho noturno é três vezes maior, quando comparado
ao trabalho diurno (17).
A análise de variância demonstrou haver diferença significativa entre os turnos de trabalho quando comparado aos domínios, pois os valores de p foram menores que
5% (p<0,05). Desta forma o Domínio-Físico apresentou diferença (p=0,0172) quando
comparado o turno da manhã com o turno da noite; o Domínio-Psicologico apresentou diferença (p=0,019) quando comparado o turno da tarde com o turno da noite e
o Domínio-Meio Ambiente apresentou diferença (p=0,0019) quando comparado o turno da manhã e o tarde com o turno da noite. Apenas o Domínio-Social não
apresentou diferença (p=0,3938), não interferindo na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem.
Tabela 3- Média dos domínios por turno de trabalho. Botucatu, 2010.
QV por domínio
Domínio 1
(Físico)
Domínio 2
(Psicológico)
Domínio 3
(Relações Sociais)
Domínio 4
(Meio Ambiente)

Turno
Manhã
Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Noite

N=281
125
58
98
125
58
98
125
58
98
125
58
98

Média
58,78
59,17
55,31
64,05
65,70
60,80
70,93
73,85
70,06
59,29
59,04
53,32

Desvio Padrão
9,98
10,34
9,94
10,40
11,26
12,23
18,10
16,03
16,14
12,75
12,31
14,14

Mínima
35,71
25,00
33,33
33,33
37,50
29,17
25,00
33,33
12,50
12,50
25,00
12,50

Máxima
80,00
78,57
78,57
91,67
87,50
83,33
100,00
100,00
100,00
96,88
81,25
81,25

Quanto aos escores obtidos em cada domínio relacionado com o local de trabalho dos profissionais de enfermagem. Observou-se que a média do escores para a setor
ambulatorial foi de 56,88 para o Domínio-1 (físico), 59,41 para o Domínio-2 (psicológico), 67,59 para o Domínio-3 (relações sociais) e 57,64 para o Domínio-4 (meio
ambiente).
No setor hospitalar o Domínio-físico obteve escore de 57,74, o Domínio-psicológico 63,67, o Domínio-relações sociais 71,62 e o Domínio meio ambiente 57,11.
O domínio Físico ambulatorial foi o qual obteve menor escore totalizando 56,88 de média, seguido pelo domínio ambiente hospitalar com 57,11 de média.
Estes escores tornam-se nítidos pelo próprio ambiente de trabalho, pois se trata de um ambiente estressante onde são impostas diversas atividades de vários níveis de
complexidade, havendo desta forma certo desgaste físico diário.
A análise de variância desses dados demonstrou não haver diferença significativa entre os locais de trabalho quando comparado aos quatro domínios do WHOQOLBref, pois os valores não foram inferiores aos de p (p< 0,05). Havendo desta forma p=0,6772 para o Domínio Físico; p=0,0642 para o Domínio Psicológico; p=0,2428 para
o Domínio Social e p=0,845 para o Domínio Ambiental. Portanto, neste caso o local de trabalho não interferiu na de qualidade de vida destes trabalhadores.
Os resultados que relacionaram a QV com a categoria profissional, turno e local de trabalho revelaram escore total de 57,65 para o Domínio-1 (físico), 63,26 para o
Domínio-2 (psicológico), 71,24 para o Domínio-3 (relações sociais) e 57,16 para o Domínio-4 (meio ambiente). A partir desta pontuação deduz-se que, com exceção do
Domínio-4 (meio ambiente) e do Domínio-1 (físico) os demais domínios foram importantes para elevar os escores e definir o perfil de qualidade de vida dos profissionais
da enfermagem do hospital estudado.
Assim, a análise estatística descritiva dos dados de QV apresentados neste estudo evidenciou escores altos para os psicológico e relações sociais, quando comparados
ao domínio-4 e domínio-1, indicando uma boa qualidade de vida. Já o domínio-4 (meio-ambiente) apresentou escores mais baixos em quase todas as variáveis analisadas,
só não apresentou pior escore na variável local, pois neste o domínio-1 (Físico) obteve menor escore total. Como o domínio-4 avalia a relação com o meio ambiente,
atribui-se os baixos escores pela sua relação com questões como segurança, lazer, moradia, transporte, serviços de saúde, salário, ambiente físico; o domínio-1 também
atribuiu baixo escore, pois o mesmo avalia a relação de dor, desconforto, energia, sono, atividades cotidianas, dependência de medicação e capacidade de trabalho,
sendo estes fatores convictos que refletem na QV dos profissionais em um ambiente estressante como é o hospitalar.
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Essas questões são consideradas componentes fundamentais sobre o qual se pode edificar uma vida com qualidade, porém, são questões que não dependem somente
do trabalhador para serem solucionadas e sim das organizações.
Apesar do domínio-físico e ambiental apresentarem o menor escore total, seus valores são suficientes para uma boa qualidade de vida.
5 CONCLUSÃO
O questionário WHOQOL-Bref, utilizado neste estudo, mostrou-se pertinente. Dentre os achados observou-se que a categoria profissional predominante é a de técnicos
de enfermagem, sendo um total de 184 profissionais (65,50%); o turno com o maior número de profissionais participantes foi o do período da manhã com 125 (44,50%)
profissionais e o local com maior participação foi a âmbito hospitalar com 254 (90,40%) profissionais de enfermagem.
Os resultados do questionário WHOQOL-BREF, na escala de 0-100, o escore médio foi de 62,32. Este escore define o perfil de qualidade de vida desses profissionais
como bom e/ou satisfatório.
Não houve diferenças significativas quando comparado os cargos dos profissionais e local de trabalho com os quatro domínios do WHOQOL-BREF, porém
quando analisado o turno de trabalho, verificou que há uma diferença significativa. Desta forma conclui-se que estes profissionais têm uma percepção satisfatória de sua
qualidade de vida. Pode-se inferir que estes trabalhadores também estão satisfeitos com o seu trabalho já que a satisfação no trabalho é um elemento fundamental na
determinação da qualidade de vida.
Reconhecendo-se as limitações deste estudo e compreendendo que mais estudos relacionados à qualidade de vida utilizando o WHOQOL-BREF devam ser realizados e
considerando que os instrumentos existentes para medir qualidade de vida provocam muitas discussões. Algumas recomendações são apresentadas referindo-se aos pontos
mais importantes levantados neste estudo sendo estas: desenvolver estudo mais específico para verificar a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem e implantar
na instituição programas de prevenção e promoção à saúde para estes profissionais.
Referências
Kawakame PMG, Miyadahira AMK. Qualidade de vida de estudantes de graduação em enfermagem. Rev. da Escola de Enfermagem USP. 2005; 39(2): 164-72.
Campolina AG, Ciconelli RM. Qualidade de vida e medidas de utilidade: parâmetros clínicos para as tomadas de decisão em saúde. Revista Panamericana de Salud Pública. 2006; 19(2):
128-136.
Bastos AM, Jesus DF, Tonging JF et al. Qualidade de Vida e Cargas de Trabalho do Profissional Enfermeiro. In: Braga JCR, Costa JC. X Salão de Iniciação Científica–PUCRS, 2009. Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Porto Alegre: EDIPURCS; 2009; p. 547-9.
Freitas MEA, Soares SM, Santos, EMR, et al. Promovendo a Qualidade de Vida. Experiência vivenciada com cuidadores de enfermagem de um hospital universitário do município de Belo
Horizonte. I Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, 2002. Universidade Federal do Paraíba; João Pessoa: Editora Universitária/UFPB; 2003; p.1-8.
Martins MM, Petroski EL. Qualidade de Visa e Capacidade para o Trabalho dos Profissionais em Enfermagem no trabalho em turnos. [Dissertação]. Florianópolis: UFSC, 2002.
Haddad MCL. Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. Revista Espaço para a Saúde. UEL. 2000; 1(2).Disponível em
<http://www.ccs.uel.br/espacoparasaude/v1n2/artigos_resumos1.htm> Acesso em: 20 agot2010.
Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: Humaniza SUS.
Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004; p.32.
Minayo MCS, Hartz ZMA, Buss PM. Qualidade de Vida e Saúde: Um Debate Necessário. Ciência e Saúde Coletiva. 2000; 5(1): 7-8.
Seidl EMF, Zannon CMLC. Qualidade de Vida e Saúde: Aspectos Conceituais e Metodológicos. CAD. Saúde Pública; Rio de Janeiro; Mar-abr.2004; 20(2): 580-588.
Dantas RAS, Sawada NO, Malerbo MB. Pesquisas Sobre Qualidade de Vida: Revisão da Produção Científica das Universidades Publicas do Estado de São Paulo. Rev. Latino-Americana de
Enfermagem. 2003; 11(4): 532-8.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Health promotion glossary. Geneva,1998.
Fleck MPA. et al. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida "WHOQOL-bref". Rev. Saúde Pública. 2000; 34(2): 178-183.
Organização Nacional de Acreditação ONA [internet] [acesso Jan 2010]. Disponível em: <http://www.ona.org.br/>
Costa ES, Morita I, Martinez MAR. Percepção dos efeitos do trabalho em turnos sobre a saúde e a vida social em funcionários da enfermagem em um hospital universitário do Estado de São
Paulo. Cad. Saúde Pública., v.16, n.2, p.553-555, abr.-jun. 2000.
Fleck MP, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G, Santos L, et al. Aplicação da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da
Saúde (WHOQOL-100). Rev Saude Publica. 1999; 33(2):198-205.
Silva VEF, Massarollo MCKB. A qualidade de vida e a saúde do trabalhador de enfermagem. O Mundo da Saúde. São Paulo. Set./out.1998; 22(5).
Lohmann A. Trabalho Noturno - Um Bom Negócio ou uma Ilusão. Uninter.com – A Revista Eletrônica do Grupo Educacional UNINTER. 2008; vol.2; n.37. Disponível em:
http://revista.grupouninter.com.br/index.php?edicao_id=46&menu_id=3&id=226> Acessado em: 13/10/2010.

Qualidade e Segurança

P_172_2011 - Análise da oferta e segurança em um serviço de dispensação de medicamentos de
alto custo
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Resumo: O Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, do Ministério da Saúde, tem por objetivo a entrega de medicamentos destinados ao tratamento de patologias
específicas, que atingem um número limitado de pacientes, e que apresentam custo elevado. Considerando a escassez de estudos sobre a utilização de medicamentos de alto custo, se faz
necessária a realização de investigações que avaliem esse programa. Com este estudo foi possível observar que o serviço analisado apresenta um número crescente de pacientes, assim como
de aplicações de medicamentos. Apresenta também um baixo índice de efeitos adversos durante e após a aplicação da medicação.
Palavras chave: produção, segurança, medicamentos excepcionais, imunobiológicos

Introdução
A descoberta do mecanismo das doenças e os avanços tecnológicos promoveram, na mesma proporção, a pesquisa de uma grande quantidade de medicações, como os
medicamentos denominados de alto custo, que têm permitido o tratamento e controle de cada vez mais afecções, incluindo as doenças crônicas. (PEREIRA et al., 2010;
SCHEINBERG et al., 2010).
Os medicamentos contribuem para incrementar a qualidade de vida da população, sendo, muitas vezes, condição para manutenção da vida. Por isso, a eficácia do
gerenciamento do programa de assistência farmacêutica e a organização da atenção à saúde nos serviços representam, hoje, preocupação de todos os gestores do setor,
seja pela natureza das práticas de assistência neles desenvolvidas, seja pela totalidade dos recursos por eles absorvidos (ACURCIO et al., 2009; VASCONCELOS, 2009).
Os serviços de saúde de todo o mundo enfrentam o desafio de administrar a saúde da população com escassos recursos. O alto custo dos medicamentos tem sido
identificado como uma importante barreira ao acesso e utilização destes produtos, fato que evidencia a relevância de programas como o de Medicamentos de
Dispensação Excepcional, garantindo sua disponibilização, por meio dos serviços públicos de saúde (ACURCIO et al., 2009; SCHEINBERG et al., 2010; VIEIRA 2010).
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O Programa de Medicamentos de Dispensação em
m Caráter Excepcioonal, do Ministério da Saúde, tem por objetivo a entregaa de medicamentos destinados ao trataamento
de patologias eespecíficas, que atinngem um número limitado de pacienntes, e que apresentam custo elevado,, seja em razão doo valor unitário sejaa em virtude da utilização
por período proolongado (BRASIL, 2002).
A avaliação e acompanhamentoo do tratamento doos usuários dos meddicamentos de Disppensação Excepcioonal, como recomeendado em alguns protocolos,
p
devem ocorrer
em centros de referência, cujo objetivo
o
é exatameente a prestação dde um atendimentoo especializado. Assim,
A
cada centroo de referência teráá características prróprias,
q nestes locais ocorra a
dependendo daa sua especialidadee. Além de realizar a avaliação clínicca e acompanhamento do usuário poor médicos especiaalistas, é possível que
administração ddo medicamento dee forma compartilhhada, quando for o caso, otimizando sua
s utilização (BRASIL, 2004).
Tão importanntes quanto a dispoonibilidade dos reccursos financeiros nnecessários à aquissição desses medicamentos, são a orgganização e a eficáácia do gerenciameento do
programa, prinncipalmente nos seeus aspectos operaacionais e adminisstrativos. Para tantoo, as Secretarias Estaduais
E
de Saúdee devem buscar a organização da área
á de
macêutica, de form
ma a racionalizar e otimizar
o
os recurso s existentes. (BRASIL, 2004)
Assistência Farm

Justificativa
mento do Programa de Medicamentos de Dispensação eem Caráter Excepcional tem sido motivo de preocupação
ão para gestores, geerentes e profissionais que
O gerenciam
atuam na área, não apenas pela totalidade
t
dos recuursos financeiros ennvolvidos, como taambém pela magniitude das ações e sserviços. A adoçãoo e execução de açções de
d alto custo, nem sempre têm conduzzido a resultados efetivos em virtude da
d possível falta dee adequação dos meios e de ferramenttas, das
saúde relacionaadas à medicação de
dificuldades administrativas e finaanceiras e da poucaa capacidade geren cial e operacional (BRASIL, 2004).
d
ao progrrama e consideranddo a escassez de esstudos sobre a utilizzação de medicamentos de alto custoo, se faz
Tendo em vissta os crescentes apportes financeiros destinados
necessária a reaalização de investiggações que avaliem
m esse programa.
Objetivo
O objetivo ddeste estudo foi annalisar a produção do serviço e a seggurança do paciennte assistido pelo centro
c
de dispensaçção de medicamentos de alto custo de um
hospital públicoo, de nível terciárioo da cidade de São Paulo.
Métodos
O presente eestudo foi desenvollvido no centro de dispensação de m
medicamentos de alto custo de um hoospital público, de ensino e de grande porte da cidade de São
Paulo, nos messes de setembro a dezembro
d
de 20100. Este centro foi crriado em agosto dee 2007 para assistir, com aplicação dde imunobiológicoss, pacientes com doenças
d
crônicas auto-im
munes atendidos peelo ambulatório dee reumatologia do rreferido hospital.
O serviço foi caracterizado utilizando-se as bases de dados geradaas a partir dos regisstros de atendimennto da equipe assisstencial. Os dados analisados abrangeram o
m disponibilizados eem planilhas eletrônicas.
período de agosto de 2007 a agosto de 2010 e foram
Para a análisse da produção doo serviço foram verrificados o númeroo mensal e anual de
d pacientes atendiidos e o número m
mensal de pacientees que tiveram o primeiro
atendimento noo serviço. Um outroo aspecto analisadoo foi o número de cconsultas de enferm
magem e aplicaçõess de medicação reaalizadas mensal e anualmente.
A análise relaciona à segurançça do paciente contemplou o númeero mensal e anual de aplicações dee medicação não rrealizadas. Este daado refere-se a susspensão
a
da aplicação. Por fim, examinoou-se o número mensal
m
e anual de efeitos
determinada poor alguma contra-iindicação identificada pelos profissioonais do serviço antes
adversos durantte a administração da medicação.
Resultados
De acordo coom as bases de daddos analisadas, verificou-se que, no peeríodo de setembroo de 2009 a agosto de 2010 o serviço prestou assistênciaa a 355 pacientes. A figura
1 apresenta o nnúmero de pacientees que tiveram peloo menos um atendiimento no mês anaalisado. O gráfico também aborda o nnúmero de pacientes que tiveram o primeiro
atendimento noo serviço em cada um
u dos meses analisados.
Observa-se uum aumento progreessivo no número de
d pacientes atendi dos mensalmente e o número de pacientes novos no seerviço tende a perm
manecer constante durante
d
o período analisado. Este aumentoo progressivo pode ser justificado por um acompanhameento mais freqüentee dos pacientes. O acréscimo de pacientes novos mensaalmente
não provocou uuma manutenção do
d numero de pacientes atendidos, e sim um crescimento, demonstrandoo que o serviço ainnda não atingiu suaa capacidade operaacional
máxima.
No período dde setembro de 20009 a agosto de 2010 totalizaram-se 4.6692 aplicações de medicação. A figura 2 apresenta o núúmero mensal de coonsultas de enfermagem e
de aplicações dde medicação realizzadas pelo serviço.
Figuura 6: Número mensaal de pacientes atendiidos no serviço - Ago//07 a Ago/2010
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Figura 7: Consultas de enferrmagem e aplicações de medicação realizadas no serviço - Agoo/2007 a Ago/2010

Notta-se aumento proggressivo e semelhante tanto do númeero de consultas quuanto do número de
d aplicações de medicação.
m
Pode-see observar, também
m, uma diferença
entre os atendimentos dde enfermagem realizados e as aplicações de medicaação. Isto se deve ao fato de que toodos os pacientes,, previamente à administração
a
da
mediccação, realizam consulta com a enferrmeira do local. A enfermeira verificaa se o paciente estáá apto ou não a receber a medicaçãoo baseando-se em um check-list. A
aplicaação ainda pode serr suspensa por deciisão da equipe méddica que assiste o ppaciente.
Tabela 1: Percentual
P
de aplicaçãão dos medicamentoss em relação ao total de aplicações agendaadas - Ago/07 a Ago/110
Situa
ação

Nº de
d aplicações

% do
o total

10.122

88,,7%

Não realizadas
r

1.290

11,,3%

TOTA
AL

11.412

100%

Realizzadas

A avaliação evita que pacientes com algguma contra-indicaçção recebam a meddicação naquela data, minimizando assim
a
a ocorrência de efeitos adversos durante e após
p
de não aplicação de mediicação após a avaliação da equipe
a meddicação, já que estees podem colocar a saúde do paciennte em risco. A tabeela 1 apresenta o percentual
assisteencial.
A ocorrência
o
de efeitto adverso durantee a aplicação da medicação pode sser observada na tabela
t
2, que dem
monstrou uma inteercorrência a cada 143 aplicações
realizaadas.
Tabela 2: Poorcentagem da presença de efeito adveerso em relação aoos procedimentos reealizados – Ago/07 a Ago/10
Situaçã
ão

Nº de
d aplicações

% do
d total

Sem inttercorrência

10.051

99
9,30%

Com inttercorrência

71

0,70%

10.122

100%

TOTAL
L

Connclusão
Com
m este estudo foi poossível observar quue o serviço analisaado apresenta um nnúmero crescente de
d pacientes, assim
m como de aplicaçõões de medicamenttos. Isto pode ser
expliccado pela cronicidaade da patologia doos pacientes e pelo fato de que poucoss pacientes recebem
m alta.
Foi visto também umaa intervenção pela equipe
e
assistencial no sentido de garaantir segurança paraa o paciente, demoonstrado pelo baixoo índice de efeitos adversos
a
durante
e apóss a aplicação da meedicação.
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P_173_2011 - Farmacovigilância: 4 Anos de Experiência em um Hospital-Sentinela da Rede Pública
Estadual do Ceará
Aloisio Martins Viana Neto, Talita Mara Lima Pimentel, Ana Lívia Santiago Macêdo, Helena Carmen Guerra Pinheiro

Resumo: O presente artigo discute a contribuição da farmacovigilância como ferramenta para a promoção do uso racional e seguro de medicamentos em âmbito hospitalar baseando-se na
experiência de um hospital sentinela de fortaleza. Ressalta a importância da notificação de reações adversas e queixas técnicas a medicamentos feitas pelo profissional de saúde para evitar a
subnotificação e chegar o mais próximo da realidade sobre os eventos adversos que ocorrem no uso de medicamentos.
Palavras-chave: Farmacovigilância; Uso de Medicamentos; Hospital-Sentinela.

INTRODUÇÃO: A Farmacovigilância é a ciência que compreende a detecção, compreensão e prevenção dos efeitos adversos e quaisquer problemas relacionados a
medicamentos o que abrange além das reações adversas a medicamentos, as queixas técnicas envolvendo medicamentos. As atividades dos serviços de farmacovigilância
correspondem ao recebimento de notificações de efeitos adversos a medicamentos que ocorrem nos usuários desses produtos, análise dessas notificações e formulação de
ações com objetivo de prevenir, eliminar ou ao menos, minimizar riscos de danos à saúde dos pacientes e profissionais.
A Política Nacional de medicamentos de 1999, afirmava que as ações de farmacovigilância além de tratar de reações adversas e queixas técnicas, deveriam ser usadas
também para assegurar o uso racional de medicamentos e reorientando os processos relacionados com o registro, prescrição, forma de comercialização e dispensação de
produtos. Apesar de o Brasil ser um dos países que mais utiliza medicamentos, estando classificado como o 8° maior mercado consumidor no mundo, até 2001 não se
tinham informações precisas e atualizadas a respeito da ocorrência de RAMs.
A partir de então, a ANVISA, através da Portaria Técnica n°696 implantou o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM), para montar um sistema
nacional de notificações de suspeitas de RAMs. O CNMM está sediado na Unidade de Farmacovigilância (UFARM), da Gerência Geral de Medicamentos da ANVISA.
Com a criação do CNMM o Brasil pode, ser admitido como colaborador do Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos da Organização Mundial de
Saúde (OMS), passando a fazer parte de uma rede de informações sobre RAMs.
O Projeto Hospital-Sentinela foi criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária como iniciativa para obter informações qualificadas sobre o desempenho e a
segurança de produtos relacionados à saúde no período de pós-comercialização. Essas informações são utilizadas para a retro alimentação dos processos de revalidação
de registros, publicação de alertas, retirada de produtos do mercado e inspeção das empresas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), reação adversa a medicamento é definida bem como qualquer efeito prejudicial ou inesperado que se apresente após
a administração das doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. As RAMs são mais comuns do que se espera e nunca se
pode garantir que um medicamento seja completamente seguro. A determinação precisa do número de RAMs ocorridas é impossível devido às dificuldades em se avaliar
a relação de causalidade e pela baixa proporção de notificações.
A queixa técnica é uma notificação feita pelo profissional de saúde, quando se observa uma alteração nos parâmetros de qualidade exigidos para a comercialização ou
aprovação no processo de registro de um produto farmacêutico gerando uma suspeita de desvio de qualidade. As notificações de queixas técnicas geralmente são as mais
simples de ser avaliadas, pois quase sempre são perceptíveis a olho nu. São exemplos comuns de queixas técnicas: falta de rótulo, falta de unidades do medicamento em
suas embalagens primárias ou secundárias, falta de informações nos rótulos, presença de corpo estranho, dificuldade para reconstituição de medicamentos, alterações de
coloração, de viscosidade e de conteúdo.
Porém, há desvios de qualidade de medicamentos que podem ocorrer por falhas de processo, como contaminação por técnica de preparo inadequada, alteração de
coloração por mau armazenamento do produto, precipitação por reconstituição do produto com diluente inadequado. Para a detecção de problemas de processos,
nenhum questionamento pode ser negligenciado. Consideram-se queixas técnicas graves aquelas que podem causar danos diretos aos pacientes, como presença de corpo
estranho, suspeita de contaminação e alterações de coloração.
Queixas técnicas não graves são aquelas que não podem causar danos diretos aos pacientes, como a falta de comprimido em um blíster. Essa diferenciação, durante a
investigação, determina se alguma ação imediata deve ser tomada para evitar a ocorrência de reações adversas ou inefetividade terapêutica, como a suspensão do uso do
medicamento, através da interdição cautelar, até que seja concluída a investigação. Outra ação a ser tomada pode ser a solicitação de análise do referido medicamento
em laboratórios.
OBJETIVO :Pretendeu-se descrever a experiência de um Hospital Sentinela de Fortaleza através nas notificações de reações adversas a medicamentos RAMs e das
queixas técnicas QT realizadas.
JUSTIFICATIVA: A relevância desse trabalho consiste no fato dos efeitos adversos a medicamentos serem comuns em pacientes hospitalizados, podendo aumentar o
período de hospitalização, elevar os custos com o tratamento e agravar o quadro do paciente ao ponto de trazer danos permanentes ou mesmo de levá-lo a óbito. Por
conta disso, a detecção precoce e o diagnóstico de efeitos adversos tornam a farmacovigilância um importante instrumento de saúde pública.
MÉTODOS: Estudo descritivo, retrospectivo, relativo ao período de janeiro de 2007 a janeiro de 2011 dos formulários de suspeitas de RAM e QT. A coleta dos dados foi
realizada através da técnica de busca ativa ou notificação espontânea. Quando necessário, complementamos com informações contidas nos prontuários médicos ou
relatadas pelos profissionais de saúde. Uma limitação do programa da farmacovigilância é a subnotificação decorrente da forma de coleta de informações, e este é um
problema de qualquer sistema de notificação espontânea.
Após a coleta dos dados, foi realizado um perfil das RAMS quanto à idade e gênero do paciente e quanto à classe terapêutica do medicamento, o sistema do organismo
afetado e a gravidade da reação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Do total de 155 casos de suspeitas de eventos notificados, 119 foram de RAM e 36 de QT. Dentre as RAMs, detectou-se 58,8% pacientes
do gênero feminino e 41,2% do gênero masculino. Com relação ao grupo farmacológico, os antimicrobianos de uso sistêmico tiveram destaque com 56,8% das
notificações; os antieméticos 4,3%, os analgésicos tiveram 6,5%; os antineoplásicos e agente imunomoduladores 5,8%; os medicamentos que agem em nível de sistema
nervoso central com 8,6%; os anti-reumáticos 7,2%, os anti-inflamatórios, 2,9%; os anti-hipertensivos 0,7% e outros fármacos 7,2%. Referindo-se ao sistema afetado, as
reações dermatológicas foram responsáveis por 52,72% dos relatos; envolvendo o sistema nervoso central 13,94%; o digestivo 9,7%; o renal 0,61%; o respiratório 9,7%; o
cardiovascular 1,21%; e os outros sistemas 12,12% dos casos. Quanto à classificação de severidade da reação, segundo a OMS (2002): 23,53% foram leves, 60,50%
moderadas, 15,13% graves e 0,84% letais.
O estudo demonstra que o gênero feminino é o mais atingido. Os antimicrobianos são os principais responsáveis pelas notificações, atingindo 56,8%. Quanto à
severidade das reações, 84,03% são classificadas como leve ou moderada, sendo as dermatológicas as mais citadas com 52,72%. Apesar dos resultados significativos, há
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necessidade de elevar o número de notificações, principalmente de reações adversas a medicamentos já que geralmente são colhidas durante a busca ativa e poucas vezes
são espontâneas.
CONCLUSÃO :Embora os medicamentos sejam formulados para prevenir, aliviar ou curar enfermidades, eles podem produzir efeitos indesejáveis, maléficos e danosos
aos usuários. Essa dualidade é significativa para a Saúde Pública e torna a Farmacovigilância uma atividade indispensável ao uso racional de medicamentos. A efetividade
de um sistema de farmacovigilância depende do grau de comprometimento e sensibilização que o serviço consegue obter dos profissionais de saúde quanto aos riscos que
os efeitos adversos a medicamentos podem trazer.
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e Pediátrica do Sistema Único de Saúde
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Resumo:Estudo descritivo exploratório que objetivou avaliar os padrões de qualidade existentes em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal de treze hospitais públicos das regiões
norte, nordeste e centro-oeste, no que tange os aspectos relacionados à estrutura, processos e recursos humanos, bem como descrever o programa de capacitação de recursos humanos,
elaborado a partir do diagnóstico situacional. Os dados evidenciaram desigualdade de recursos entre as várias regiões, possibilitou a elaboração de um programa de capacitação para essas
instituições, com vistas a minimização das não conformidades encontradas e melhoria da qualidade assistencial que serão posteriormente re-avaliadas.

Introdução
A Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica no Brasil é considerada especialidade relativamente jovem, em torno de 50 a 60 anos. Com o avanço técnico, tecnológico e
de recursos humanos vivenciados nos últimos 20 anos, as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica (UTIN e UTIP) se depararam com o aumento de internações
de crianças cada vez mais graves e, no caso das UTIN, de crianças mais prematuras com necessidades específicas (1,2).
Com o aumento da complexidade vivenciada, seria esperado um preparo das organizações públicas e privadas para o atendimento seguro e de qualidade das crianças
admitidas nessas unidades.
Contudo, o crescente número de crianças que necessitam de UTI fez com que muitos serviços, na tentativa de atender tal demanda, crescessem e ainda continuam
crescendo, de forma desordenada e sem um planejamento estratégico adequado. Os usuários desse sistema vivenciam a não equidade na distribuição dos leitos, com
desigualdades nacionais e regionais, a limitação do acesso ao atendimento, prejudicando frequentemente a parcela mais carente da população, além da qualidade
contrastante dos serviços, onde muitas instalações são totalmente estruturadas e outras não contemplam o mínimo necessário de estrutura e recursos humanos para suas
atividades (1).
Para o bom funcionamento das UTIN e UTP, portarias e normatizações foram desenvolvidas contemplando os requisitos necessários para atender com segurança e
qualidade as crianças admitidas nessas unidades.
A qualidade assistencial e a segurança do paciente são, indiscutivelmente, temas que não só despertam a atenção do cidadão em geral, mas constituem focos de árduo
trabalho, tanto para os gestores públicos e privados, como para as fontes pagadoras, para os profissionais da área da saúde, além de configurar objeto de pesquisa para a
comunidade científica.
Há aproximadamente dez anos, a palavra segurança não era comumente utilizada pelos provedores de saúde. Hoje, reconhece-se que as organizações de saúde não
apenas curam doenças e aliviam a dor, mas também podem causar dano e sofrimento. A prestação de serviços na área da saúde depende intensivamente de complexas
interações entre pessoas, materiais, medicamentos, equipamentos e instalações, característica essa que eleva a chance de algo sair errado (3).
Sabe-se que nesse contexto da discussão sobre segurança do paciente, a qualidade assistencial é um aspecto fundamental e inter-relacionado.
A qualidade do cuidado em saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde como “o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam
a probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual”. A segurança é uma importante dimensão da qualidade que se refere ao
direito das pessoas de terem o “risco de um dano desnecessário associado com o cuidado de saúde reduzido a um mínimo aceitável”(4).
Avaliar a qualidade do cuidado tem se tornado parte do cotidiano organizacional dos provedores, reguladores e consumidores do cuidado de saúde. Indicadores de
desempenho (resultados) são designados para a mensuração deste produto e podem refletir a excelência ou a lacuna em práticas seguras e de qualidade. Todavia, sabe-se
que as diferenças sociais e de recursos humanos e financeiros são mais gritantes em regiões mais distantes do eixo sul-sudeste do país, razão pela qual, esforços públicos e
privados necessitam ser endereçados a esta questão e que constituem o cerne deste trabalho.
Objetivos
Este estudo tem como objetivos:
Avaliar padrões de qualidade existentes em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal de hospitais públicos das regiões norte, nordeste e centro-oeste, no que
tange os aspectos relacionados à estrutura, processos e recursos humanos;
Descrever a estrutura do programa de capacitação de recursos humanos, elaborado a partir do diagnóstico situacional.
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Justificativa
É pouco provável que uma instituição de saúde que não prime pela qualidade assistencial ou que não tenha o foco em melhoria contínua, forneça um ambiente seguro
para seus colaboradores e/ou consumidores. Todavia, a cultura da qualidade não está bem desenvolvida em parcela significativa de instituições de saúde no país, quer por
desconhecimento, quer por falta de qualificação dos recursos humanos envolvidos, dentre outros aspectos.
Nesse contexto é que emergiu o “Programa de Intercâmbio Institucional Hospitais de Excelência e Hospitais Tutelados para o Desenvolvimento de Competências
Técnicas na Área Assistencial a Pacientes Críticos” desenvolvido por um hospital privado, filantrópico, de médio porte, da cidade de São Paulo, vinculado ao Ministério da
Saúde (MS) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS) (5), como um projeto da área de Responsabilidade Social.
O Proadi/SUS é caracterizado pelo estabelecimento de um vínculo formal entre seis hospitais privados de notório reconhecimento nacional e internacional e o
Ministério da Saúde, feito mediante assinatura de termos de ajustes, de forma que venham a refletir diretamente na melhoria do Sistema Único de Saúde, por meio da
gestão, pesquisa, capacitação e tecnologia em benefício da população brasileira.
O referido programa de intercâmbio institucional tem como finalidades:
A qualificação técnica, tecnológica e de gestão de Unidades de Tratamento Intensivo Pediátricas e Neonatais credenciadas ao atendimento de pacientes vinculados ao
Sistema Único de Saúde;
A definição e implementação de interfaces de relação entre as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica (UTIN e UTIP) e as demais áreas de atenção do
ambiente intra-hospitalar; e
A inserção das UTIN e UTIP junto às redes de atenção a pacientes críticos e potencialmente críticos, em especial, ao ambiente extra-hospitalar.
O projeto teve início em Novembro de 2008 e tem seu término previsto para Novembro de 2011, de maneira a atender as 13 instituições participantes selecionadas
pelo Ministério da Saúde, distribuídas da seguinte forma: 02 instituições em Belém (PA), 2 em São Luis (MA), 01 em Natal (RN), 01 Maceió (AL), 02 em Goiânia (GO), 01
em Teresina (PI), 01 em Macapá (AP), 01 em Porto Velho (RO), 01em Boa Vista (RR) e 01 em Palmas (TO).
O Projeto é constituído por três fases: Avaliação diagnóstica, Capacitação e Re-avaliação.
A 1ª fase foi desenvolvida por profissionais da área médica, em 2009, na qual foi realizado um extenso diagnóstico local, contemplando fluxos operacionais e
assistenciais, capacitação das equipes técnicas, infra-estrutura de equipamentos e área física, entre outros, cujos resultados foram divulgados em uma Oficina de Gestores
(locais, municipais e estaduais), realizada em Brasília (DF) em dezembro 2010.
A segunda fase correspondente à capacitação dos profissionais das instituições, tendo como base o diagnóstico realizado foi implementada a partir de setembro de 2010
e encontra-se em desenvolvimento.
A terceira e última fase, de re-avaliação, não constitui objeto do presente estudo, tendo em vista que será desenvolvida 03 meses após o término da capacitação em
cada instituição (o que deverá ocorrer a partir de fevereiro/2011).
Embora se trate de um programa em desenvolvimento alguns resultados integrais (da 1ª fase) e parciais (da 2ª fase) já podem ser compartilhados.
O desenvolvimento deste programa desponta como uma forma de otimização de recursos e compartilhamento do saber na área da saúde que reflitam no
aprimoramento dos processos assistenciais e de gestão, com foco na qualificação dos serviços prestados nas Unidades de Tratamento Intensivo dos hospitais participantes.
Trata-se de uma experiência inovadora e incipiente em nosso meio, o que motivou a realização do presente estudo, com vistas a contribuir para a reflexão sobre as
possibilidades de realização e de implementação de programas semelhantes pelo país.
Métodos
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório realizado em treze hospitais da rede pública das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil.
A primeira fase denominada diagnóstica foi realizada por profissionais da área médica do hospital de excelência, sendo finalizada no segundo semestre de 2009.
Foi desenvolvido um instrumento de avaliação tendo como base a portaria nº 3432, de 12 de Agosto de 1998 (6), que estabelece o regulamento técnico para o
funcionamento dos serviços de tratamento intensivo, com critérios definidos. Os itens avaliados foram classificados em “Atende”, “Atende Parcialmente” e Não Atende”,
pelos profissionais médicos que visitaram as instituições beneficiárias do programa. Ao final os pontos foram somados e foi definida a porcentagem de conformidade para
cada item avaliado. Os critérios de avaliação foram dez, a saber:
 Recursos materiais e equipamentos – recursos tecnológicos adequados para a unidade.
 Recursos de estrutura hospitalar – estrutura física mínima e instalações.
 Recursos assistenciais – serviços especializados para atender minimamente a UTI (serviços de diagnóstico e agência transfusional).
 Recursos humanos composição mínima da equipe – dimensionamento mínimo da equipe profissional da UTI e suas respectivas especializações.
 Recursos humanos avaliações médicas - realizadas por médicos especialistas.
 Processos de atenção – protocolos estabelecidos, integração dos serviços hospitalares, reunião multiprofissional, educação permanente, Sistematização da Assistência
de Enfermagem, Tracer (auditoria de prontuário), cursos de emergência (Reanimação Neonatal e Pediatric Advance Life Support - PALS)
 Processos de gestão – reavaliações periódicas de protocolos, normas e rotinas, atribuição de cada profissional, indicadores assistenciais (escores prognósticos, grau de
dependência, absenteísnmo, turnover, taxa de ocupação, despesas, resultados, satisfação do usuário, relatórios multiprofissionais) e relatórios de gestão.
 Política de humanização - controle do ambiente (luz, ruído, luz natural, temperatura), pais na UTI, visitas, método Canguru, grupo de trabalho para humanização em
UTIN.
 Relação com o ambiente hospitalar – interface com unidades de atenção a gestante, neonato e criança criticamente enferma (Centro Cirúrgico, Unidade Neonatal,
Alojamento Conjunto), critérios de internação e alta bem estabelecidos (médicos e diretoria cientes), resultados técnicos e operacionais compartilhados com a
diretoria da instituição,
 Relação com o ambiente extra hospitalar – interface com unidades de atenção extra hospitalar a gestante, neonato e criança gravemente enferma (outros hospitais,
centrais de regulação de leitos, SAMU), os resultados técnicos e operacionais são debatidos periodicamente com os gestores do SUS, critérios de internação e alta são
discutidos com os gestores do SUS.
A 2ª fase foi iniciada em setembro de 2010 e tem seu término previsto para agosto de 2011, que constitui o Programa de Capacitação. Este Programa foi elaborado pela
equipe técnica (duas enfermeiras de responsabilidade social e duas médicas) que atua na área de responsabilidade social do Hospital de Excelência, a partir dos
diagnósticos identificados, supervisionado pela Coordenação de Ciência, Educação e Cultura da mesma área. O referencial adotado baseou-se na pedagogia das
competências e no construtivismo, pautado ainda nas proposições do relatório da Comissão Internacional da Organização das Nações Unidas para a UNESCO, conhecido
como relatório Jacques Delors, que apresenta como pilares do conhecimento o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (7).
Resultados
Quanto ao diagnóstico realizado pode-se observar que no gráfico 1 estão representados os 10 critérios de avaliação com as taxas médias de conformidade das 13
instituições. Foi determinada uma taxa mínima de 40% de conformidade a fim de visualizar a realidade disposta em cada critério para estabelecer prioridades de atenção e
subsidiar a elaboração do programa de capacitação de recursos humanos.
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Gráfico 1 – Distribuição
D
da médiaa de conformidade doos 13 hospitais avaliaddos.
Regiões Norte, Noordeste e Centro-oestte, 2009.

Connstatou-se que cincco critérios de avaliação estão abaixoo de 40% de conforrmidade: recursos assistenciais, proceessos de gestão, proocessos de atençãoo, relação com o
ambieente hospitalar e rellação com o ambieente extra-hospitalar.
Os recursos assistenciais referem-se aos serviços de apoio e diagnóstico para atender minimameente as necessidadees das UTI. A maiooria dos hospitais eram
e providos de
Raio-XX, entretanto, não ddispunham de ultraassonografia e ecoccardiografia à beiraa do leito, cuja neccessidade está prevista na portaria 34332 de 12 de Agostoo de 1998 (6). A
maioria dos serviços dee apoio e diagnósttico é terceirizadaa e muitas vezes nnão há atendimento emergencial, appenas com agendaamento, como por exemplo, para
n
magnética,, endoscopia, serviçço de hemodinâmica, entre outros. Em
m todos os serviçoss foi evidenciada
proceddimentos de tomoggrafia computadorizzada, ressonância nuclear
a presença de agência traansfusional nas 24 horas.
Os resultados de proocessos de gestão e atenção refletem
m a necessidade ddas instituições em
m dispor de normas, rotinas, protoccolos e indicadores assistenciais e
adminnistrativos formalizaados que possam suubsidiar suas atividades e justificar suaas necessidades.
A reelação com o ambiiente hospitalar podde ser compreendidda como parte do pprocesso de gestãoo hospitalar, uma veez que a interface ccom as unidades inntra- hospitalares
deve permear
p
toda equippe profissional, com
m normas, rotinas e indicadores bem eestabelecidos e divuulgados.
A reelação com o ambiente extra-hospitallar, não depende apenas do gestor hoospitalar, mas da poolítica de atenção básica
b
à saúde paraa a população em discussão, assim
como da estrutura ofereccida para esse atenddimento. Foi possívvel observar que o grande impacto neesse critério é o esccasso número de leiitos para UTIN e UTIP.
U Além disso,
% das instituições e o transporte (ambbulância) é inadequuado para neonatoss, crianças graves e gestantes. Em umaa das instituições
a reguulação de leitos nãoo é efetiva em 100%
(Natal), foi evidenciado uum transporte específico para recém nascidos
n
denominaado SAMU Neonataal o qual, no entanto, ainda é subutilizzado.
Pesquisa da Associação de Medicina Inntensiva Brasileira (AMIB) apresenta o cenário das UTTI do país, incluindo UTI Adulto (U
UTIA) que corroborra o diagnóstico
situacional deste estudo. De maneira geral, confirma a distribuuição desigual do nnúmero de leitos dee UTI, com maior concentração
c
nas reegiões Sul, Sudestee e Centro Oeste.
Em núúmeros, a distribuiçção se dá da seguinnte forma: é necesssário que se estime de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10.000 habitantes, enttretanto, na região Sul há 1,6 leitos
para 10.000 habitantes, nna região Sudeste há
h 1,7 leitos, na reggião Centro Oeste hhá 1,4 leitos e nas regiões
r
Nordeste e Norte há 0,8 leitos para cada 10.000 habitantes (8).
Outtro aspecto evidenciado no diagnóstico foi a variação dos índices de cadda critério avaliado nas 13 instituiçõões. Alguns critérioos apresentaram graandes variações,
mesmo aqueles com connformidade superioor a 40%. Observouu-se que nos recurssos humanos, tantoo em relação à com
mposição mínima daa equipe, quanto nas
n avaliações de
especialistas médicos, o índice de conformidade variou de 10 a 100%. Tal variaçção reflete a desiguualdade da distribuição de mão de obrra especializada paara essas regiões,
o que reforça a necessidaade de desenvolvim
mento de programaas de capacitação eespecíficos para esses profissionais.
Naa tentativa de contribuir com o quantiitativo e qualitativoo de profissionais eespecializados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oesste do país, em novvembro de 2010
foram implantados 60 nnovos programas de residência médicca em especialidaddes prioritárias parra o Sistema Únicoo de Saúde (SUS) (9). Todavia, ainda são poucas as
iniciattivas como essa parra as demais categoorias profissionais.
No critério recursos m
materiais e equipam
mentos observa-se uma média de coonformidade de 588%, contudo, a vaariação entre os ínndices foi de 21,7 a 92%. Tal fato
mo previsto em lei.
evidenncia o crescimento das UTI sem a adeequada estrutura física e recursos tecnoológicos necessárioos para o mínimo fuuncionamento, com
midade. Atualmentte, sobretudo em
Outtra variação importtante nos resultadoss foi observada na política de humaniização com índicess variando entre 9,11 a 90% de conform
UTIN e UTIP, é impossívvel discutir a assistêência sem a inclusão da família. Denntro das UTI a família deve ser particippante de todo o pro
rocesso terapêutico, principalmente
em UTTIN, onde o períoddo de permanênciaa de um prematuroo, muitas vezes, é prolongado e os pais podem ser requuisitados para perm
manecer na unidadde em função do
métoddo Canguru (nas 033 fases), que contribbui positivamente na
n evolução clínicaa no neonato. Diveersos estudos investigam e apontam ppara a importância da permanência
da fam
mília na UTI. Além disso, o Estatuto da
d Criança e do Addolescente garante que crianças de 0 a 18 anos de idade tenham um acom
mpanhante durantee sua internação,
indepeendente da unidadee (10,11,12).
Em relação ao segundo objetivo deste esstudo que trata da descrição
d
do prograama de capacitaçãoo, o mesmo foi elabborado pela equipee técnica do projetoo constituído em
e
Treinamentoo on the job (realizzado na instituição beneficiária) e visitta monitorada com
m aulas presenciais (no Hospital de Exccelência em São Paaulo), com carga
duas etapas:
horária total de 42h.
O treinamento on the job, com carga horária de 12h, é realizado pelas duas eenfermeiras de responsabilidade social à beira do leito e mediante reuniõess com as equipes
multipprofissionais englobbando os seguintess assuntos: avaliaçção de dor em neoonatologia e pediaatria (teoria e prática), aspectos da hhumanização em UTI
U (conforto do
neonaato, diminuição doss estressores ambientes, presença dos pais na UTI), tiposs de curativos utilizzados na cobertura de acessos venosoos periféricos e centtrais, diminuição
do esttoque de medicam
mentos nas UTI (dim
minuir o risco de problemas
p
relacionnados a medicameentos), checagem diária de planilhas consideradas funddamentais para a
seguraança do atendimennto (carro de emergência, temperaturaa de geladeira, conttrole de materiais fiixos do setor, contrrole de materiais enncaminhados e retirados de Central
de Maateriais Esterilizados, entre outros), avaliação dos registroos de enfermagem,, Sistematização daa Assistência de Enffermagem e boas ppráticas assistenciaiis em geral. Vale
ressalttar que o treinamennto on the job variaa em abordagem, dee acordo com a reaalidade de cada insstituição.
Em relação à etapa doo programa que é desenvolvida
d
em Sãão Paulo, o enfoquee recai sobre o Conntrole de Infecção Hospitalar, Farmáccia Hospitalar, Engeenharia Clínica e
Indicaadores Assistenciaiss e de Gestão. A caarga horária de 30h é distribuída em vvisitas monitoradas,, palestras e fóruns de discussão e envvolvem profissionaiis de 26 áreas da
instituição (assistencial, aapoio e gestão). A cada ciclo de capaacitação, a instituiçção recebe em méddia quatro profissioonais de duas instituuições (normalmennte um médico e
um ennfermeiro de cada unidade beneficiárria) que atuam em UTIP ou UTIN. É fornecido também
m para cada instituiçção um DVD com
m as aulas deste proograma para que
possa ser compartilhado na educação perm
manente das instituiçções participantes.
p
prevê ainnda, os treinamentoos de urgência e em
mergência, para os profissionais da peediatria e neonatoloogia, em PALS (Peddiatric Advanced Life Support) e em
O programa
Reanim
mação Neonatal, reespectivamente.
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Todo o programa é oferecido sem qualquer tipo de ônus financeiro às instituições participantes, por estar incluído no Proadis/SUS(5).
Conclusões
A metodologia adotada para a realização do diagnóstico das 13 instituições forneceu dados suficientes para o conhecimento da estrutura, recursos humanos e processos
de cada uma. A diversidade de recursos entre as várias regiões, bem como a grande variação dos índices de conformidade nos critérios avaliados, tornaram-se um desafio
para o planejamento da capacitação dos profissionais.
Foi possível organizar um programa de capacitação para os profissionais, tendo como base o diagnóstico inicial. O treinamento on the Job é realizado, considerando
também as necessidades vivenciadas durante a capacitação à beira do leito e as manifestações da equipe multiprofissional, que orientam os ajustes necessários, de forma
dinâmica. As temáticas desenvolvidas no Hospital de Excelência em São Paulo são previamente estabelecidas em cronograma, entretanto, a abordagem realizada também
varia de acordo com a realidade de cada instituição beneficiária.
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P_175_2011 - Análise dos Indicadores de Enfermagem de Extubação Acidental da UTI Adulto de
um Hospital Universitário da Cidade de São Paulo
Lilian Lestingi Labbadia, Jane Cristina Dias Alves, Luciana De Oliveira Matias, Marcia Cardoso Romano, Amanda Da Silva Crivaro, Karina Junco Nakagawa, Valéria Alves Reis,
Maria Isabel Sampaio Carmagnani

Resumo: A prevenção adequada da extubação não planejada pode reduzir a incidência de mortalidade e danos ao paciente, melhorando a segurança e qualidade do atendimento, otimizando
os recursos utilizados. O objetivo deste trabalho é de apresentar a análise do indicador mensurado pela enfermagem de extubação não planejada na UTI Adulto de um Hospital Universitário da
Cidade de São Paulo no período de janeiro a dezembro de 2010. O indicador de extubação acidental foi de 0,4 e a agitação do paciente o motivo mais freqüente deste evento.

INTRODUÇÃO
Os indicadores são instrumentos que possibilitam definir parâmetros que serão utilizados para realizar comparações e agregar juízo de valor frente ao encontrado e ao
ideal estabelecido. A Diretoria de Enfermagem do Hospital Universitário em questão vem implantando novos métodos e moderna tecnologia para a criação e implantação
de indicadores da assistência de enfermagem como forma de gerenciar o cuidado prestado nesta instituição.
Dentre os indicadores que este sistema analisa, podemos ressaltar o padrão de manutenção de um dispositivo de relevante importância para a terapêutica de pacientes
gravemente enfermos, representado pelo dispositivo ventilatório invasivo como medida terapêutica aos pacientes em insuficiência respiratória ou por estarem em
recuperação de procedimento cirúrgico a fim de manterem oxigenação e ventilação adequadas, até que sua autonomia ventilatória se reestabeleça. Para manutenção
desta ventilação artificial adequada são necessários, além de equipamentos apropriados, cuidados prestados pela equipe multiprofissional, que por outro lado não está
isenta de riscos. Uma das situações que podem acometer estes pacientes é a perda do dispositivo ventilatório invasivo de maneira inesperada 1 .
A extubação acidental ou não planejada é a retirada inadvertida e não intencional do dispositivo ventilatório e caracterizada como um evento adverso do cuidado.
Quando esta ocorre, ocasiona aumento da morbidade e mortalidade devido à necessidade de reintubação, gerando aumento do tempo de ventilação mecânica, aumento
dos riscos de hipoxemia, atelectasia, pneumonia associada à ventilação mecânica, lesão em traquéia, instabilidade hemodinâmica, parada cardíaca e às vezes até a
morte2.
Os fatores mais citados na literatura para a extubação não planejada são a contenção física, o nível de sedação e atividade e o status mental do paciente no período da
extubação.3,4
O cuidado de enfermagem deve gerar segurança ao paciente e, sua família, deve sentir confiança na equipe multiprofissional, que precisa ser efetiva para contribuir
com a evolução do paciente, prevenindo as possíveis complicações, reduzindo o tempo de estada na Unidade de Terapia Intensiva e com isso o custo pessoal e familiar
de uma internação.5
Os enfermeiros, assim como os demais gestores que atuam na área da saúde, têm a responsabilidade de gerenciar seu serviço ou unidade, demonstrando os resultados
obtidos por meio de indicadores. 6
JUSTIFICATIVA
A prevenção adequada da extubação não planejada pode reduzir a incidência de mortalidade e danos ao paciente, melhorando a segurança e qualidade do
atendimento, otimizando os recursos utilizados.
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OBJJETIVO
Estee trabalho tem como objetivo apressentar a análise do indicador menssurado pela enferm
magem de extubaçção não planejadaa na UTI Adulto de um Hospital
Univeersitário da Cidade dde São Paulo.
MÉTTODO
Os dados relacionadoos aos eventos adveersos foram obtidos por meio do Sisttema Informatizadoo de Indicadores dee Enfermagem no pperíodo de janeiroo a dezembro de
2010.
A consulta
c
aos relatórrios do sistema foi dividida em dois períodos: 1/1 a 300/6/2010 e 1/7 a 31/12/2010.
3
Esta diivisão justifica-se ppelas intervenções realizadas pelas
equipees de enfermagem e médica após anáálise dos dados do primeiro
p
período.
RESSULTADOS
No período de janeiroo a junho de 20100 estiveram internaados nesta unidadee 1.213 pacientes intubados – dia, com ocorrência de 5 extubações nãoo planejadas. Em
relaçãão ao segundo períoodo, ocorreram 7 extubações
e
não plannejadas em 1.694 ppacientes intubados – dia.
Os eventos adversos reelacionados à extubbação acidental beem como os motivoos deste evento adverso estão apresenttados nos gráficos qque se seguem:

Figura 1 – Tela do SIIE-HSP: Extubação nãão planejada em paciientes internados na UTI
U Geral de um
Hospital Universitário da Cidade dee São Paulo no períoddo de janeiro a junhoo de 2010.

Figgura 2 – Tela do SIIE--HSP: Motivos da Extuubação não planejadaa em pacientes internnados na UTI Geral
de um Hospital Universitário
U
da Cidade de São Paulo no peeríodo de janeiro a junho de 2010.

Dass 5 extubações nãoo planejadas que occorreram no 1º sem
mestre de 2010, os motivos identificaddos foram: agitaçãoo do paciente 3 ( 600% ); fixação inaddequada 1 (20%)
e obsttrução 1(20%).

Figura 3 – Tela do SIIE-HSP: Extubação nãão planejada em paciientes internados na UTI
U Geral de um
Hospital Univeersitário da Cidade de São Paulo no períodoo de julho a dezembrro de 2010.

Figura 4 – Tela do SIIE-HSP:
S
Motivos da Extubação não planeejada em pacientes internados na UTI
G
Geral de um Hospital Universitário da Cidade de São Paulo no período de julho a deezembro de 2010.

No 2º semestre de 20110, as 7 ( 100%) exxtubações não planeejadas ocorreram ddevido à agitação do paciente.
Reaalizando o cálculo do indicador de extubação acidenttal seguindo o refeerencial do Núcleoo de Apoio à Gesttão Hospitalar subg
bgrupo do Program
ma de Qualidade
Hospitalar (NAGEH / CQ
QH), o valor obtidoo pela UTI em quesstão é de 0,4. O vaalor apresentado peelos hospitais que fazem
f
parte do refeerido programa no ano de 2010 foi
de 0,66.
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Observou-se que em relação à mediana dos hospitais participantes do NAGEH em 2010, a UTI do hospital universitário está abaixo do valor demonstrado no relatório
trimestral.
A análise da série histórica da unidade demonstra que houve um aumento do número de extubações acidentais no 2º semestre de 2010, sendo que os motivos do
evento modificaram após a intervenção da equipe de enfermagem em relação à forma de fixação da cânula e avaliação da periodicidade da aspiração. A equipe médica
está em processo de avaliação do seu protocolo de sedação, da rotina de interrupção dos sedativos para o despertar diário dos pacientes submetidos a dispositivo
ventilatório invasivo, e de programação para retirada da cânula endotraqueal.
CONCLUSÕES
Este trabalho subsidiou as enfermeiras desta unidade a analisar as causas dos eventos adversos de um dos indicadores da assistência e também realizar intervenções
tendo em vista a melhoria contínua na assistência prestada aos pacientes.
A análise sistemática dos indicadores pela equipe mulitprofissional (enfermeiros, médicos, fisioterapeutas) e a disseminação da cultura da melhoria contínua das práticas
do cuidado passam a fazer parte da estratégia da gestão desta unidade que é tão dinâmica e complexa.
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P_176_2011 - Mapeamento e reestruturação dos processos do setor de internação em um hospital
público
Mariana Wiezel dos Santos, Renata Paccagnella de Picoli, Ana Julia Alves de Faria, Rafael Moraes Pinto, Karla Ryuko Abe Costa, Elizabeth de Faria

Resumo: O conceito de gestão da qualidade incentiva as organizações quanto à análise de seus processos para a identificação de pequenos pontos de melhoria possíveis. A revisão constante
dos processos de trabalho permite eliminar atividades que não agregam valor e melhorar as que agregam. O objetivo deste trabalho foi mapear os processos do setor de internação de um de
um hospital público do município de São Paulo. Com esta análise foi possível propor uma reestruturação da rotina de trabalho e eliminar atividades desnecessárias, resultando em maior
agilidade nas atividades desenvolvidas por este setor.
Palavras-chave: processos, gestão de processos, mapeamento de processos

Introdução
No início do século passado, estudos de Taylor, junto com o movimento da administração científica, introduziram os conceitos de eficiência, especialização e medição
do processo nas corporações. Embora a gestão de processos não seja novidade para a maior parte das organizações, ocorreram mudanças significativas ao longo do tempo
na forma como ela é realizada (NETTO, 2008).
Segundo Hammer (2007), empresas de vários portes têm alcançado grandes progressos em custo, qualidade, velocidade, rentabilidade e outras áreas vitais ao
concentrar esforços em medir e reestruturar processos internos e de interação com o cliente.
O fundamental na gestão de processo é a coordenação das atividades realizadas na organização, principalmente daquelas executadas por equipes e unidades diversas
(GONÇALVES, 2000B).
Motivadas pelo conceito da gestão da qualidade total, as organizações se concentraram na análise crítica de seus processos, produtos e serviços para a identificação de
pequenos pontos de melhoria possíveis (NETTO, 2008).
Para esta análise, Rother e Shook (2003) consideram o mapeamento do fluxo de valor como importante ferramenta, citando os seguintes benefícios de sua utilização:
ajuda a visualizar o fluxo produtivo globalmente, para além dos processos individuais; auxilia na identificação dos desperdícios e das suas fontes; torna visível a decisão
sobre o processo e explicita a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de material.
De acordo com Krajewski (2009), os processos devem passar por uma melhor análise para que sejam aprimorados, a fim de alcançar as metas da estratégia da
organização. Com o mapeamento do processo é possível eliminar atividades que não agregam valor, melhorando, ao mesmo tempo, as que agregam.
Justificativa
Buscando aprimorar-se, o setor responsável pelo Gerenciamento Interno de Leitos e da Agenda Cirúrgica (GILAC) propôs a revisão e análise dos seus fluxos e processos,
referentes às atribuições dos seus colaboradores, bem como as interações com os diversos setores do hospital.
Foi observado que o setor de internação (SI) concentrava importantes funções no processo de convocação do paciente, sendo este setor a interface do GILAC com o
paciente.
Na análise deste processo, foram verificados alguns entraves: demora na convocação do paciente, resultando, em razão do cancelamento de procedimentos eletivos,
morosidade na substituição por outro paciente; grande quantidade de orientações passadas ao paciente durante o processo de convocação para cirurgia. Diante desses
levantamentos, identificou-se como oportunidade de melhoria a revisão dos fluxos do setor de internação.
Objetivo
Analisar os processos em que o setor de internação está envolvido e verificar sua forma de execução, a fim de promover uma reestruturação da rotina de trabalho dos
colaboradores e propor melhorias quando necessários.
Método
O estudo foi realizado no setor de internação de um hospital público de nível terciário, administrado por uma Organização Social de Saúde (OSS). O hospital é
especializado no tratamento de pacientes com câncer e está localizado no município de São Paulo.
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Para análise dos processos e da rotina de trabalho foi acompanhada a execução das atividades do setor de internação, bem como a rotina dos colaboradores, atentandose a disponibilidade de colaboradores em cada horário.
Para a implantação de melhorias foi realizado o desenho dos processos como realmente eram executados, contendo seus erros e acertos, trazendo flexibilidade na
tomada de decisão quanto à solução a ser implantada. Assim, demonstrando como o setor funciona (as is) e como deveria funcionar (to be).
Resultados e Discussão
Analisando a rotina de trabalho do setor de internação foi possível inferir algumas oportunidades de melhoria, já que as atividades eram realizadas sem definição clara
das atribuições dos colaboradores e sem uma ordem pré-definida, podendo resultar em demora e esquecimento de tarefas importantes.
Foi visto que as atividades do setor são realizadas em um espaço comum e aberto à visualização dos clientes. Segundo relato dos colaboradores há dificuldade de
concentração para a execução de algumas atividades, além de haver reclamações dos pacientes em relação a tarefas como ligações para informar sobre a data de
internação.
Destarte, foi proposto que o ambiente fosse adaptado de acordo com a atividade desenvolvida, separando as atividades de conferência e que necessitam do uso do
telefone em uma sala fechada ao lado da recepção da internação.
A nova rotina de trabalho define uma ordem para as tarefas diárias em horários definidos e especifica o colaborador responsável para cada uma delas, ficando as
atividades destes divididas e ordenadas por prioridade e disponibilidade de colaboradores em cada horário. No entanto, foi definido rodízio entre os colaboradores para
que todos saibam realizar todas as atividades do setor. Segundo Chiavenato, cargos simples e repetitivos tornam-se monótonos e chatos, podendo provocar desinteresse e
perda do significado do trabalho para o colaborador (2010).
Detalhando alguns processos foi constatada a presença de atividades que poderiam ser eliminadas, diminuindo a sobrecarga sobre os colaboradores do setor, já que a
quantidade de atividades será menor.
Abaixo as figuras explicitam as modificações implantadas nos fluxos de dois processos. A Figura 1 demonstra que a solicitação de prontuários ao Serviço de Arquivo
Médico e Estatísticas (SAME) pode ser realizada diretamente pela equipe de enfermagem por meio do sistema de informação utilizado pelo hospital, subtraindo esta
atividade do setor de internação e tornando a ação mais eficiente.
Figura 1 – Solicitação de Prontuários ao SAME

O processo de convocação e preparo da documentação deve ser realizado com muita atenção, pois a documentação é fundamental para a execução da cirurgia. Nesta
consta desde os dados básicos do paciente até o material necessário para a realização da cirurgia, por isso a necessidade de checar as informações presentes. A guarda de
uma cópia em cada setor serve como respaldo na ocorrência de intercorrências.
Na Figura 2 está a mudança realizada no processo de convocação e preparo da documentação para a internação. A proposta sugere que a lista de checagem (Check
List) da documentação já utilizada pelo GILAC seja enviada com uma cópia, apenas para conferência do setor de internação. Esta cópia ficará com o setor, que
encaminhará a outra cópia para a equipe de enfermagem. Elimina-se, assim, uma etapa do processo, otimizando o tempo para preparo desta documentação.
É importante ressaltar que o novo fluxo foi validado com a equipe do setor, que conhece e executa as atividades, pois esta deve visualizar a necessidade de mudanças
positivas e entendê-las para propor melhorias que possibilitem ganhos. Portanto, todas estas propostas foram apresentadas e discutidas com um representante dos
colaboradores e seu supervisor.
Conclusão
O mapeamento dos processos do setor de internação possibilitou o diagnóstico de etapas que puderam ser modificadas ou eliminadas, o que resultou em maior
agilidade de execução das internações.
É notável a importância em rever constantemente os processos de trabalho a fim de melhorar cada etapa deste. Inclusive, para definir e organizar a rotina de um setor,
pois o detalhamento de cada processo contribui para a visão do todo, indicando as atividades preferenciais e que devem estar anterior a outras.
A priorização de processos é citada no trabalho de VACCARI E. et al. (2008) como uma dificuldade observada logo no início da elaboração dos fluxos. Apoiando a
necessidade de uma definição de ordem para as tarefas diárias executadas pelo setor em questão.
A visualização das possíveis melhorias a ser implantadas foi facilitada pelo uso de uma ferramenta simples, com simbologia fácil de ser entendida, que foi o
mapeamento de processos.
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Figura 2 - Convocação e preparo da documentação para a internação
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P_177_2011 - Incorporação de tecnologias em Farmácia Hospitalar: um estudo para centralização
Mariana Wiezel dos Santos, Marina Boralli de Sousa, Mirian Teresa Matsufugi, Andréa Cassia Pereira Sforsin, Sonia Lucena Cipriano

Resumo: É crescente o uso de equipamentos automatizados para distribuição e estocagem de medicamentos nas organizações de saúde. Seu uso visa a proporcionar maior controle dos
medicamentos e segurança do paciente. O objetivo deste estudo foi fornecer subsídios para a inclusão de tecnologias no processo de centralização das farmácias satélites de um hospital do
município de São Paulo, por meio da comparação entre a capacidade operacional dos equipamentos e os dados de utilização. Verificou-se a necessidade de instalação de três equipamentos
para automação deste processo. Ademais, comparou-se o novo processo com o atual a fim de observar as alterações implantadas.
Palavras-chave: Automação, Tecnologia Farmacêutica, Dispensário de Medicamentos, Segurança do Paciente

Introdução
Segundo Cohen (2000) as principais causas de erros de dispensação são: sobrecarga de trabalho pela equipe da farmácia, distrações durante o desenvolvimento das
rotinas operacionais, área de dispensação inadequada ou incompatível com as atividades desenvolvidas e uso de referências bibliográficas ultrapassadas.
Os equipamentos automatizados para distribuição e estocagem são componentes cada vez mais um componente freqüente nos processos de utilização de
medicamentos nas organizações de saúde de países desenvolvidos (SERAFIM, 2005).
A Associação Nacional de Conselhos de Farmácia dos Estados Unidos da América (NABP) definiu sistemas automatizados de farmácia como sistemas mecânicos que
executam operações ou atividades relacionadas a estocagem, a embalagem ou a distribuição de medicamentos, e também as ações de controle e gerenciamento de
informações (ASHP, 1998).
A utilização dos equipamentos automatizados deve ser feita, de modo a atingir os seguintes objetivos: apresentar informações necessárias para a administração
apropriada dos medicamentos de tal forma que o cuidado com o paciente seja acessível e oportuno; disponibilizar, prontamente, medicamento para as necessidades dos
pacientes de forma e controle seguros; possibilitar a identificação e a minimização dos erros com medicamentos; desenvolver a consciência segura, precisa e produtiva
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nas pessoas envolvidas com o processo de distribuição; satisfazer as necessidades do paciente com entrega em tempo hábil e com qualidade; facilitar o sistema de
distribuição de medicamentos e; aperfeiçoar a administração dos recursos para reordenar os suprimentos para o sistema de distribuição (ASHP, 1998).
O sistema automatizado traz juntas informações, máquinas e pessoas em um relacionamento complexo e interdependente. Durante todo o processo é necessário
treinamento continuado desde a elaboração do projeto até a manutenção do sistema (SERAFIM, 2005).
Justificativa
No contexto de um hospital público de ensino do município de São Paulo, onde 790 leitos são atendidos por três farmácias satélites situadas em diferentes andares, o
controle do estoque dessas farmácias e a distribuição de doses individualizadas aos pacientes são realizados manualmente, sem uso de sistemas de informação e
envolvendo grande número de funcionários. Devido ao pequeno espaço físico de cada satélite, há dificuldade no armazenamento de grandes volumes de medicamentos.
Objetivos
O objetivo deste estudo foi fornecer subsídios para a inclusão de tecnologias no processo de centralização das farmácias satélites de um hospital de ensino do município
de São Paulo. A análise do uso de equipamentos para automatizar os processos de trabalho buscou dimensionar sua capacidade operacional de acordo com a demanda
das clínicas analisadas.
Com a automação o objetivo é agilizar o processo tanto da distribuição dos medicamentos como da reposição do estoque desta central de doses individualizadas, e
promover uma reordenação racional dos processos de trabalho.
Métodos
O hospital em estudo é público, de grande porte, geral com especialidades e de atenção terciária. Atualmente, conta com três farmácias satélites localizadas em andares
distintos, responsáveis pela dispensação dos medicamentos para 790 leitos.
As unidades de internação foram caracterizadas por meio do relatório de indicadores assistenciais do hospital, fornecido pela seção de Arquivo Médico com os dados
de junho a agosto de 2010. As clínicas responsáveis pelas unidades de internação foram classificadas de acordo com o índice de rotatividade, observando a qual andar
pertenciam para que o equipamento funcionasse no máximo de sua capacidade operacional. Esta caracterização permite a escolha do modelo mais adequado à demanda
destes locais.
Durante os meses de setembro e outubro de 2010, as atividades das três farmácias satélites foram acompanhadas com o propósito de observar estrutura, processos e
resultados produzidos pelas unidades. Para análise dos resultados foi utilizado o banco de dados do Sistema de Informações do hospital, do período de julho a setembro
de 2010, o qual contém registros das prescrições eletrônicas, indicando os medicamentos dispensados para as clinicas. Das 32 clínicas, foram excluídas seis da análise,
pois ainda não haviam adotado o sistema.
O dimensionamento do projeto de automação foi desenvolvido com os dados de produção fornecidos pela empresa responsável pelas tecnologias. A descrição e os
dados da capacidade operacional dos equipamentos estão discriminados abaixo:
Um dos equipamentos analisados é o dispensário eletrônico, que é ideal para unidades de alta rotatividade, pois este armário tem sistema integrado no qual o
funcionário seleciona o paciente, indica o medicamento a ser administrado e logo após abre-se automaticamente a gaveta ou porta onde o item está para retirada. Existe
um modelo que permite maior controle na dispensação, devido à existência de gavetas que admitem apenas a retirada da quantidade exata do medicamento e de gavetas
onde é necessário fazer um inventário a cada retirada. Sua capacidade é de atender 20 leitos e armazenar até 400 itens distintos.
O outro equipamento considerado foi o carrossel vertical, o qual consiste em um sistema de bandejas que rodam verticalmente segundo o pedido entregando os itens
selecionados num ponto de acesso ergonomicamente seguro e conveniente. É um armário amplo interligado a um sistema de informação, capaz de calcular a quantidade
necessária de certo medicamento suficiente para atender a todas as prescrições solicitadas por determinada clínica ou andar. É capaz de dispensar até 500 itens por hora e
atender as prescrições de até 120 leitos por hora quando implantado, no entanto é necessário considerar a quantidade de itens por prescrição para o cálculo correto. Sua
capacidade de armazenamento é de 850 itens distintos com espaço para 6 m3 de volume medicamentos.
Ademais, foram realizadas visitas às farmácias de duas instituições a fim de verificar na prática o uso de novas tecnologias e o processo de centralização, contribuindo
para o desenvolvimento do desenho do novo processo.
Resultados e discussão
Constatou-se analisando os dados da seção de Arquivo Médico que entre as dez clínicas que possuem maior índice de rotatividade, há quatro Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), localizadas no mesmo andar, conforme demonstrado na tabela 1. Ficou evidenciado na Tabela 2 que há cinco UTI’s no 9° andar, sendo uma a Unidade
de Reanimação Pós Anestésico, responsável por 20 leitos e com índice de rotatividade de 9,1. As outras quatro totalizam 20 leitos, sendo que três delas apresentam
elevado índice de rotatividade. São elas: 1ª Clínica Cirúrgica, 2ª Clínica Cirúrgica, Cirurgia e Transplante de Fígado e Convênios.
Alcântara e Cassiolato (2009) mostram que a rotatividade dos leitos reflete no aumento das devoluções, assim quanto maior a rotatividade maior a devolução. De
acordo com o Guia Básico para a Farmácia Hospitalar (BRASIL, 1994), o estoque descentralizado para uma unidade assistencial permite acesso ágil aos medicamentos e
faz com que as devoluções sejam mínimas.
Tabela 1 – Classificação das Clínicas por ordem decrescente, segundo Índice de Rotatividade
Leitos

Índice de

Andar

Operacionais

Rotatividade

1 Oftalmologia

6º

22

10,4

2 UTI Neurologia de Emergência

5º

5

9,2

3 UTI Reanimação Pós Anestésica

9º

20

9,1

4 Otorrinologia

6º

29

8,4

5 Cirurgia Plástica Queimados

8º

16

7,5

Clínicas

6 UTI 2ª Clínica Cirúrgica

9º

6

7,3

7 Neurologia Cirúrgica

5º

10

7,3

8 UTI Convênios

9º

2

7,0

9 UTI 1ª Clínica Cirúrgica

9º

6

6,0

10º

28

5,7

10 Ginecologia
Fonte: Seção de Arquivo Médico

QUALIHOSP 2011 » 306

PAPERS

Tabela 2 – Classificação de todas as UTI´s do hospital por ordem decrescente, segundo Índice de Rotatividade
Clínicas

Andar

Leitos

Índice de

Operacionais

Rotatividade

1 UTI Neurologia de Emergência

6º

5

9,2

2 UTI Reanimação Pós Anestésica

9º

20

9,1

3 UTI 2ª Clínica Cirúrgica

9º

6

7,3

4 UTI Convênios

9º

2

7,0

5 UTI 1ª Clínica Cirúrgica

9º

6

6,0

6 UTI Obstetrícia

10º

2

5,3

7 UTI Clínica Neurológica

5º

6

5,2

8 UTI Nefrologia

4º

6

5,0

9 UTI Neurocirurgia de Emergência

4º

6

4,4

10 UTI Pneumologia

6º

4

4,2

11 UTI Clínica Médica de Emergência

4º

27

4,0

12 UTI Cirurgia e Transplante do Fígado

9º

6

3,9

Fonte: Seção de Arquivo Médico

Assim, por meio da caracterização das UTI’s acima citadas e utilizando o banco de dados do Sistema de Informações, podemos observar que estas entrariam no perfil
de uso do armário eletrônico, pois atendem até 20 leitos e a variedade de itens está abaixo de 400, segundo tabela 3.
Tabela 3 – Caracterização das Unidades de Terapia Intensiva
Características

UTIs do 9° andar

UTI Pós Anestésica

Leitos

16

20

Variedade dos itens

338

339

Consumo diário de medicamentos

587

546

Pacientes atendidos por dia

19

20

Itens prescritos por paciente

11

9

Fonte: Sistema de Informação e Seção de Arquivo Médico

Levando-se em conta a capacidade do carrossel vertical foi realizada uma comparação com a produção das satélites, a fim de verificar o dimensionamento de
equipamentos necessários para atender a esta demanda.
Analisando os dados do Sistema de Informações, observou-se uma diversidade de 761 itens no elenco de medicamentos, sendo que diariamente são dispensadas 10.047
unidades de medicamentos pelas farmácias satélites. As clinicas recebem cerca de 5.888 itens diários para seus pacientes, suficientes para abastecer as prescrições de 790
leitos. Também foram analisados os dados desconsiderando os itens utilizados pelas UTI´s que utilizarão os dispensários eletrônicos para a dispensação de medicamentos.
Com esta análise foi possível inferir que para a automação desta central de doses individualizadas serão necessários dois carrosséis verticais, funcionando durante
aproximadamente seis horas ininterruptas.
Tabela 4 – Comparação da capacidade do carrossel com a produção das satélites
Capacidade do
carrossel

Clínicas
analisadas

Excluindo as UTI's atendidas
com dispensário eletrônico

Itens armazenados

850

761

748

Linhas dispensadas

3.000

5.888

5.528

Leitos atendidos

375

790

754

Funcionamento

6h

11h46min

11h13min

Fonte: Sistema de Informação e dados do representante do equipamento

A manutenção de uma farmácia satélite em funcionamento por 24 horas surge da necessidade em atender as doses de urgência e se necessário, pois o carrossel não
atenderá a essas solicitações, já que seria necessário interromper a produção para retirada desses medicamentos, prejudicando o resultado final. Outra função deste local
será acomodar o pessoal responsável pela triagem das prescrições médicas que serão enviadas eletronicamente para a central de doses individualizadas.
Com base nos processos das farmácias das instituições que foram visitadas, foi possível desenvolver a proposta do novo fluxo de trabalho. Desta forma, foi observado
que o novo processo agilizará a distribuição de medicamentos, conforme apontado na comparação do atual (AS IS) com o processo após centralização e automação (TO
BE), descritos nos fluxogramas abaixo.
O uso do equipamento de automação permitirá o controle de estoque eletrônico com obtenção de relatório de movimentação, o que permite a reposição mais
adequada e fidedigna, conforme evidenciado na figura 1.
Figura 1 – Comparação entre os processos de Recebimento
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A figura 2 mostra que os medicamentos a serem unitarizados serão indicados via sistema, uma vez que é possível visualizar a quantidade de medicamentos dispensados
e a necessidade para reabastecimento do estoque. Assim, não haverá necessidade da central de doses individualizadas verificar e enviar os medicamentos que devem ser
unitarizados para o setor responsável, evitando o retrabalho.
Figura 2 - Comparação entre os processos de Armazenamento
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Conforme a figura 3, cada etapa do processo de distribuição de medicamentos será realizada por funcionários distintos. Primeiramente o processo de triagem é
realizado utilizando o Sistema de Informações por funcionários (A) em computadores alocados na central de doses individualizadas ou então na farmácia satélite que será
mantida. Deste modo, a prescrição eletrônica triada é vista por outro funcionário (B), que trabalhará no Carrossel de modo a selecionar a clinica a ser dispensada. Ele
também retira a quantidade de medicamento necessária para a clínica, alocando na caixa correspondente ao leito de cada paciente, já que o equipamento indica a
quantidade por clínica e a qual paciente pertence. Um terceiro funcionário (C) fica responsável por imprimir as prescrições dos pacientes, conferir o que foi separado por
B e então embalar e colocar em um carro que será transportado para a clinica por outro funcionário (D).
A atividade de retirada dos medicamentos por clinica por meio do carrossel vertical, agiliza e facilita o trabalho, visto que é o equipamento que gira e traz à altura do
braço do funcionário a bandeja do medicamento correspondente ao pedido.
Figura 3 - Comparação entre os processos de distribuição das doses individualizadas
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Conclusões e considerações
A análise do uso de equipamentos buscou dimensionar sua capacidade operacional de acordo com a demanda das clínicas analisadas. Assim, constatou-se a
necessidade de dois dispensários eletrônicos, sendo um para a Unidade de Reanimação Pós Anestésica e o outro para as quatro UTI’s do 9° andar: 1ª Clínica Cirúrgica,
2ª Clínica Cirúrgica, Cirurgia e Transplante de Fígado e Convênios. Foi proposta a instalação de dispensários eletrônicos nessas UTI’s, pois além de fornecer o
medicamento com mais agilidade e tornar mínimas as devoluções, também é uma forma de controle de estoque fidedigna que garante a segurança do paciente, visto que
o medicamento é só retirado no momento da administração.
Para a automação da central de doses individualizadas serão necessários dois carrosséis verticais que funcionando por seis horas diárias são suficientes para abastecer as
clinicas atualmente atendidas pelas três farmácias satélites. Esses equipamentos podem ser reabastecidos no período noturno a fim de otimizar os recursos disponíveis,
aumentando sua eficiência e utilizá-lo para outras atividades, tal como a separação dos kits dos ambulatórios e reposição dos dispensários eletrônicos.
Os relatórios fornecidos pelos equipamentos sobre as saídas de materiais, proporciona um controle de utilização e facilita o reabastecimento. Desta maneira, o novo
processo permite um maior controle do medicamento e previsão de estoque.
Na comparação entre os processos atuais e pós a automação, foi possível concluir que o uso da tecnologia elimina e otimiza as tarefas desenvolvidas em cada etapa. É
importante ressaltar que estes equipamentos afetam diretamente o processo de trabalho dos funcionários do setor, necessitando assim um treinamento adequado, além de
uma boa relação entre as equipes de farmácia e enfermagem dos locais.
O processo automatizado utiliza menor número de funcionários que podem ser realocados para outras atividades, principalmente os farmacêuticos que poderão atuar
mais diretamente na seleção do melhor tratamento ao paciente.
A farmácia satélite que será mantida também será responsável por acolher as devoluções das clínicas e estudá-las. É função do pessoal que transporta o carro com
medicamentos até as clínicas retirar as devoluções e entregá-las a esta farmácia. Com isso, será possível analisar as características dessa devolução para que se possa
aperfeiçoar o processo de distribuição de medicamentos.
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Resumo: Para padronizar a qualidade da assistência prestada, a acreditação é uma das ferramentas disponíveis que utiliza padrões previamente estabelecidos, a fim de garantir um desempenho
de elevada qualidade. Neste trabalho, foi avaliado o capítulo “Educação de Pacientes e Familiares” do Manual e do Relatório de Avaliação Diagnóstica da Acreditação Internacional em
hospital universitário do Rio Grande do Sul e foi proposto aççoes para as não conformidades. A instituição em uma visão geral apresentou bons resultados seguindo as conformidades para a
maioria dos itens, totalizando conformidades em 18 itens, parcialidades de conformidades em 4 itens e não conformidades em 5 itens.

1. INTRODUÇÃO
Os hospitais são organizados complexamente, sendo as estruturas e os processos interligados de forma que o funcionamento de um elemento interfere em todo o
conjunto e no resultado final. Por conseguinte, busca-se qualificar a atenção dos serviços de saúde em todos os departamentos, para que a missão de atender aos pacientes
da melhor forma possível seja alcançada.
Para avaliar essas organizações e padronizar a qualidade da assistência prestada, a acreditação é uma das ferramentas disponíveis que utiliza de padrões previamente
estabelecidos, com o intuito de garantir um desempenho de elevada qualidade. Não constitui uma forma de fiscalização, mas essencialmente um programa de educação
continuada.
1.1 Qualidade Assistencial
A definição de qualidade assistencial em saúde é complexa e abstrata por fazer alusão a todas as suas dimensões, além de depender da visão de quem a determina.
Assim, um paciente pode ser internado para o diagnóstico e terapia de uma doença e sair curado, mas avaliar o seu tratamento de baixa qualidade por considerar
instalações ou horários de visitas inadequados, por exemplo. Portanto, a qualidade da assistência não é avaliada exclusivamente pela prática específica da assistência, mas
por um conjunto de fatores que envolvem elementos individuais e coletivos, como a adequação às expectativas do paciente e familiar.
Apesar de haver o consenso de que a qualidade assistencial é um conceito complexo e amplo, os componentes podem ser agrupados em sete pilares:
• Eficácia: habilidade em oferecer melhorias na saúde e no bem-estar dos indivíduos através dos conhecimentos médicos;
• Efetividade: relação entre o benefício concreto oferecido pelo sistema de saúde ou assistência e o resultado esperado pelo sistema “ideal”;
• Eficiência: relação entre o benefício oferecido pelo sistema de saúde ou assistência médica e seu custo econômico;
• Otimização: estabelecimento do ponto de equilíbrio relativo, em que o benefício é elevado ao máximo em relação ao seu custo econômico;
• Aceitabilidade: adaptação dos cuidados de saúde às expectativas, desejos e valores dos pacientes e suas famílias. Este pilar é composto pela acessibilidade, relação
médico-paciente, amenidades, preferências do paciente quanto aos efeitos da assistência e preferências do paciente quanto aos custos da assistência;
• Legitimidade: possibilidade de adaptar satisfatoriamente um serviço à comunidade ou à sociedade como um todo;
• Eqüidade: determinação da adequada e justa distribuição dos serviços e benefícios para todos os membros da comunidade, população ou sociedade.
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1.2 Acreditação Hospiitalar
a
é um processo de avaliaçãão hospitalar, em geral
g não-governam
mental e de naturezza voluntária, atravvés da qual uma orrganização avalia as
a instituições de
A acreditação
saúde para determinar sse estas atendem aos
a padrões idealizados com base eem protótipos apliccáveis, predeterminnados e publicadoos, para aprimorar a qualidade do
cuidaddo ao paciente. Parra que um estabelecimento hospitalar seja acreditado, oss seus recursos, proocessos e resultadoss devem possuir quualidade pelo menoos satisfatória.
Senndo assim, é necesssária a participaçãoo de toda a equipe envolvida com a qqualidade, sejam eles administradoress, técnicos, enfermeeiros ou médicos, ultrapassando as
hierarquias para que a m
meta de melhoria dos
d procedimentos e processos seja eexecutada com habbilidade, agilidade e segurança, propiiciando resultados detectáveis pela
utilizaação de indicadoress, que servirão de controle,
c
para pondderar os progressos..
Os fundamentos da accreditação foram foormados com base em princípios éticoos e utiliza de ferraamentas metodológgicas, o que conferee alta credibilidadee, além de serem
desenhados para forneceer informações e esstabelecer indicadoores em saúde, direecionados para a quualidade do cuidaddo ao paciente, quee possibilitam melhhorias efetivas no
desenvvolvimento das atiividades clínicas e gerenciais. A avaliação de acreditaçção verifica a confformidade de uma instituição a padrõ
rões previamente estabelecidos
e
em
manuaal a partir de enttrevistas com profiissionais e pacienttes, observações rrealizadas pelos avvaliadores “in loco” de processos dde cuidados, análise de políticas,
proceddimentos e documeentos, e resultados da auto-avaliação
Apeesar de ter seu iníício há mais de 800 anos nos Estados Unidos, somentee em 1951 o Coléégio Americano dee Médicos, a Assocciação Americana de Hospitais, a
Associação Médica Am
mericana e a Associação Canadensee de Medicina, ju ntamente com o Colégio Americanno de Cirurgiões, cunham a “Joint Commission on
Accreditation of Hospitaals (JCAH)”, entidaade não lucrativa cujo
c propósito é pprover acreditação de forma voluntária. Em 1998, foi ccriado o Programaa de Acreditação
Internacional patrocinado pela Joint Comission International (JCI),
(
braço internaccional da Joint Com
mmission on Accreditation of Healthccare Organizations (JCAHO), que já
acrediitou cerca de 70 hoospitais em 15 paísses. No Brasil, a Joint Comission Internnational é representada pelo Consórcio Brasileiro de Acrreditação de Sistem
mas e Serviços de
Saúdee.
Paraa a obtenção do ccertificado de Hosspital Acreditado, é necessário demoonstrar concordânccia com o manual de padrões deseenvolvido pela JCI. Tal manual foi
desenvvolvido por especiialistas de todo o mundo,
m
constando de 13 capítulos diivididos entre funçções focadas nos paacientes, como a EEducação de pacientes e familiares
(PFE), e funções focadas na organização. Allém destes dois grupos de funções, o H
Hospital deve atendder a um conjunto de metas internacioonais de segurançaa do paciente.
m a melhoria permaanente, de forma quue consiga uma rellação harmônica
Todda organização hosspitalar, dada a suaa missão a favor do ser humano, devee preocupar-se com
das árreas médica, tecnológica, administrativva, econômica e asssistencial.
2. JUSTIFICATIVA
O reconhecimento
r
peela acreditação e a busca de constantes melhorias são oobjetivos visados peelos hospitais com o intuito de tornarrem-se referencia em
e assitencia, na
formação de profissionais e na geração de conhecimentos.
c
miliares é fundameental para esse proccesso, exigindo preocupação constantte para garantir um
m atendimento que abranja
a
não só o
A análise da educaçãoo de pacientes e fam
bem-eestar físico, mas tam
mbém o bem-estar psíquico
p
e social doo paciente.
3. OBJETIVOS
O
Avaaliar o capítulo “Edducação de Pacienttes e Familiares” doo Manual e do Relaatório de Avaliaçãoo Diagnóstica da Acreditação
A
Internac
acional em hospital universitário do
Rio Grande
G
do Sul e prropor plano de açãão para as não connformidades enconntradas, a fim de programar
p
melhoriaas no plano hospittalar de educação dos pacientes e
familiaares.
M
E MÉTO
ODOS
4. MATERIAIS
Os 28 elementos de m
mensuração de quaalidade hospitalar dispostos
d
em 7 pad rões de análise, coonforme estabeleciddo pelo Manual daa Acreditação Internnacional da Joint
mission Internationaal (JCI), foram verifficados individualm
mente no relatório do HCPA (Hospital de Clinicas de Porto
P
Alegre) durannte sua fase de preparação para a
Comm
Acreditação Internacionaal, e por meio do conceito
c
recebido em
e cada modalidadde foram elaboradaas melhorias para os
o tópicos que tiverram uma baixa classsificação. Como
m consideradas as modalidades
m
de meensuração que receeberam conceito “pparcialmente conforme” (PC) e “não coonforme” (NC).
baixa classificação, foram
R
5. RESULTADOS
O desempenho
d
do hosspital foi analisado através de avaliação de todos os itenns individualmente do capitulo “ Educcação de Pacientes e Familiares” confforme Manual da
Acreditação Internacional da JCI. A insttituição em uma visão
v
geral apresenntou bons resultaddos seguindo as coonformidades paraa a maioria dos ittens, totalizando
conformidades em 18 iteens, parcialidades de
d conformidades em
e 4 itens e não coonformidades em 5 itens. Nenhum iteem foi avaliado com
mo “não se aplica”” (Figura 1). Para
cada um
u dos itens que nãão foram julgados como
c
conformes fooram propostas alguumas medidas paraa melhoria.

Figura 1: distrribuição dos itens avaaliados de acordo com
m os conceitos atribuíídos.

Seggundo o relatório, a educação forneccida ao paciente e seus familiares ddá suporte a sua participação
p
nas deecisões e processoss relativos ao cuiddado, através de
planejjamento, obtençãoo de mecanismos e estruturação adeqquada e recursos eeducacionais organnizados para tal. Além
A disso, avalia as necessidades de
d educação dos
mesmos, informando-os sobre sua condiçãão, possibilitando assim
a
a participaçãão em decisões. Educam e treinam paaciente e familiaress para o alcance de
d suas metas da
saúde e incentivam meedidas que apóiam
m a promoção conntinuada à saúde, assim como educação para prevençção de doenças. A educação quantto a técnicas de
reabilitação, nutrição e uso seguro e effetivo de equipam
mento médicos appresentou-se dentroo dos conformes. O contato profisssional é adequado, incentivando
questionamentos e expreessão de opiniões dos
d pacientes. Os profissionais
p
da saúúde mostram-se enggajados e colaboram no processo de educação, sendo capacitados
c
para
tal e disponibilizando
d
tem
mpo para isso.
De especial interesse, as não conformidaades são: (1) Padrão PFE-2 (as necesssidades de educaçãão de cada pacientee são avaliadas e aanotadas em seu prrontuário) item 2
e
aos profisssionais nas visitas de rastreamento
(os ressultados da avaliaçção dessas necessiddades são anotadass no prontuário do paciente), cujo comentário foi “em entrevista
(na quuimioterapia, núcleeo de cuidados palliativos e emergênccia) foi informado que não há processo institucional sisstematizado para aanotação no prontuuário”; item 3 (o
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registro das informações relativas à educação do paciente, é feito de modo uniforme, por todos os profissionais), cujo comentário foi “na revisão de prontuários fechados,
apenas 1 de 7 prontuários estava conforme; 0 de 11 para avaliação de crenças e valores estava conforme; 1 em 9 para avaliação do grau de alfabetização, nível
educacional e linguagem estava conforme; 1 em 8 para barreiras emocionais e motivações, limitações físicas e cognitivas estava conforme; 1 em 9 para a vontade do
paciente de receber informações estava conforme”; e item 4 (os pais e seus familiares sabem como fornecer o consentimento informado, se apropriado [ver também
PRF.2.1 EM 3 e MCI.3 EM 1 e 2]), cujo comentário foi “não foram apresentadas políticas e procedimentos para obtenção de consentimento informado. (2) Padrão PFE-2.1
(a capacidade e a vontade de aprender do paciente e de seus familiares são avaliadas) item 1 (o paciente e seus familiares são avaliados quanto aos elementos de a) até e)
do prontuário deste padrão [ver também PFR.1.1 EM 1]), cujo comentário foi “em entrevista a profissionais de saúde nas visitas de rastreamento aos setores de
quimioterapia, emergência, ambulatório de serviço social e centro cirúrgico ambulatorial foi informado que não há processo institucional sistematizado para avaliação de
crenças e valores do paciente e seus familiares, barreiras emocionais e motivações, limitações físicas e cognitivas e a vontade do paciente em receber informações”; e item
2 (os achados da avaliação são usados para planejar a educação), cujo comentário foi “em entrevista a profissionais de saúde nas visitas de rastreamento aos setores de
quimioterapia, emergência, ambulatório de serviço social foi informado que não há processo institucional sistematizado para avaliação destes itens e posterior uso no
planejamento da educação”.
Os itens parcialmente conforme são: (1) Padrão PFE-4, item 1 (quando apropriado, o paciente e seus familiares são educados quanto ao uso seguro e efetivo de todos os
medicamentos e seus possíveis efeitos colaterais), cujo comentário foi “embora tenha sido apresentado material de orientação para pacientes em uso de anticoagulantes e
a farmácia de medicamentos de alto custo e antibióticos, em entrevista a farmacêutica foi informado que ainda não há sistematização do processo de educação para uso
seguro e efetivo de todos os medicamentos e seus possíveis efeitos colaterais”; item 3 (quando apropriado, o paciente e seus familiares são educados quanto a prevenção
de interações entre os medicamentos prescritos, outros medicamentos [incluindo preparações que não requerem prescrição] e alimentos), cujo comentário foi “embora
tenha sido apresentado material de orientação para pacientes em uso de anticoagulantes, e farmácia de programas especiais para medicamentos de alto custo e
antibióticos, em entrevista a farmacêutica foi informado que ainda não há sistematização do processo de educação para prevenção de interação entre os medicamentos
prescritos, outros medicamentos e alimentos fora do programa”; e também o item 5 (quando apropriado, os pacientes e seus familiares são educados quanto ao
gerenciamento da dor), cujo comentário foi “embora tenha sido apresentado processo para educação quanto ao gerenciamento da dor no núcleo de cuidados paliativos,
não foi evidenciado processo institucional sistematizado que abranja toda a instituição”. (2) Padrão PFE-5, somente o item 3 (as informações verbais são reforçadas com a
utilização de materiais escritos, conforme apropriado às necessidades do paciente e as suas preferências de aprendizagem), cujo comentário foi ”embora tenha sido
apresentado vários materiais educativos utilizados, em entrevista a assistente social foi informado que não há no momento material apropriado à necessidades de
aprendizado de analfabetos, outros idiomas, outras deficiências (auditivas, visuais)”.
O capitulo do Manual em questão apresenta-se adequado com inúmeras exigências competentes para análise da educação de pacientes e familiares, sendo este
fundamental no processo de funcionamento dos hospitais e na implementação de boas políticas de saúde. O impacto que uma boa classificação neste quesito tem sobre a
satisfação e a saúde do paciente é maior do que muitas vezes é esperado, sendo o objetivo hospitalar não apenas tratar a doença física do paciente, mas também zelar por
sua satisfação e garantir o respeito e o direito à informação.
Quanto à anotação em prontuários das necessidades de educação de cada paciente, foram encontradas não conformidades para o “registro dos resultados de avaliação
das necessidades de educação do paciente e de familiares”, para o “registro das informações relativas à educação do paciente, de maneira uniformemente por todos
profissionais” e para “pacientes e seus familiares saberem como fornecer o consentimento informado”. Propõe-se para melhoria de tais aspectos a criação de um espaço
no sistema informatizado do hospital para anotação de dados referentes a essas necessidades educacionais do paciente quanto a cuidados quanto à própria saúde, assim
como criação de um modelo informatizado obrigatório a ser preenchido na admissão hospitalar contemplando os seguintes: alfabetização, avaliação de crenças e valores,
linguagens, limitações físicas e cognitivas e nível educacional, e a criação de políticas e procedimentos que possibilitem os pacientes e familiares saberem como fornecer
consentimento informado primariamente através da capacitação de profissionais, com implementação de cursos que aprimorem a capacidade de comunicação desses
profissionais.
O hospital também apresentou não conformidades para o item que compete avaliação da capacidade e vontade de aprender do paciente e seus familiares, sendo
englobada a avaliação de pacientes e familiares quanto a valores, crenças, barreiras emocionais e motivações, limitações físicas e cognitivas e vontade de receber
informações e a utilização dos achados de avaliação para o planejamento da educação dos mesmos. A criação de um sistema informatizado com organização de bancos
de dados para tais especificações, como já proposto anteriormente, é ideal, assim como revisão periódica de tais dados pelos profissionais para planejamento de política
hospitalar educacional.
Em relação à avaliação da educação dos pacientes e familiares, a educação dos mesmos quanto ao uso seguro e efetivo de todos os medicamentos e seus possíveis
efeitos colaterais, quanto à prevenção de interações entre os medicamentos prescritos, outros medicamentos e alimentos e quanto a educação quanto ao gerenciamento
da dor adquiriram o conceito “parcialmente conforme”. O material de orientação para pacientes restringia-se a fármacos como anticoagulantes e medicamentos de alto
custo e antibióticos, e a educação quanto ao gerenciamento da dor foi encontrada apenas no núcleo de cuidados paliativos. É necessária a implementação de um sistema
informatizado que possibilite ao médico prescrever a medicação, sendo que automaticamente apareça ao lado desta informações relativas à forma correta de uso e
possíveis interações medicamentosas/alimentícias, bem como efeitos adversos. Todas essas informações, além de estarem no sistema, deverão ser entregues ao paciente
por meio de cartilhas, assim como reforçadas oralmente pelos seus cuidadores intra-hospital. A utilização de ferramenta informatizada para registro e gerenciamento da
dor possibilitaria uma adequada expansão de tais informações para toda instituição. É fundamental também a orientação adequada aos pacientes sobre a medicação a ser
utilizada e fatores de alivio.
Na avaliação da metodologia de educação de paciente e familiares levando em consideração valores e preferências do próprio paciente e seus familiares para que a
aprendizagem ocorra foram encontradas parcialidades de conformidades com relação ao reforço das informações verbais com a utilização de materiais escritos. Para o
déficit de material apropriado a necessidade de aprendizagem de analfabetos, outros idiomas e deficiências (auditivas, visuais), propõe-se a contratação de profissionais
(“tradutores”) habilitados para auxiliarem no processo de criação de cartilhas informativas voltadas ao aprendizado e melhoria do relacionamento entre médico, paciente e
familiares. Esses profissionais deveriam também compor a interface “médico-tradutor-paciente” durante o contato diário, tornando efetiva a comunicação entre os
cuidadores - sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos ou qualquer outro profissional do hospital que necessite se fazer entender – e o paciente.
O hospital universitário, tido muitas vezes como modelo de bons serviços prestados à população, obteve 32% dos itens quanto à educação de pacientes e familiares
julgados em não total conformidade ao desejado. Embora 68% dos itens analisados sejam adequados, e por isso foram julgados como “conforme”, temos ainda uma
margem considerável de melhorias que precisam ser implementadas em prol da qualidade do atendimento prestado. Ainda que na prática diária algumas dessas melhorias
sejam mais difíceis de serem adotados por necessitarem de readequação de hábitos dos profissionais de saúde, como, por exemplo, na questão de anotar nos prontuários
os resultados das necessidades de educação de cada paciente, a criação de um espaço no sistema informatizado do hospital para anotação de dados referentes a essas
necessidades educacionais de preenchimento obrigatório na admissão hospitalar poderia ser um facilitador importante para que essa etapa fosse cumprida.
Questão de fundamental importância é a adequação no que se refere à metodologia de educação de paciente e familiares levando em consideração valores e
preferências do próprio paciente e seus familiares para que a aprendizagem ocorra, avaliado como parcialmente conforme. Como sugestão, entendemos que frente ao
desafio impraticável de educar os agentes de saúde para que soubessem como agir diante da diversidade infindável de limitações que os pacientes podem apresentar,
como analfabetismo, entendimento apenas de outros idiomas que não o português, deficiência visual, auditiva ou mudez, a solução mais viável seria a de que o hospital
possua contatos de vários profissionais que estejam aptos para realizar a interface “médico-tradutor-paciente” na comunicação durante o contato diário, e que possam ser
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contratados sempre que houver necessidade, ou mesmo que trabalhassem diariamente no hospital, no caso de limitações mais recorrentes, como analfabetismo. Para que
esses profissionais estivessem realmente aptos à desempenhar adequadamente essa função, seria também preciso que fosse oferecidos cursos de capacitação de
atendimento em saúde.
Apesar das dificuldades, é bastante provável que a criação de espaços no sistema informatizado do hospital que contemplassem especificamente informações referentes
à educação dos pacientes em conjunto com palestras direcionadas aos profissionais que cuidam diariamente dos pacientes para que fosse divulgada amplamente a
relevância dessas informações na qualidade do atendimento prestado seja um grande passo para melhorar o julgamento dos itens referentes à educação de pacientes e
familiares do manual de avaliação da JCI.
6. CONCLUSÃO
O termo Qualidade ou Melhoria Contínua da Qualidade nos conceitos mais modernos é um fenômeno continuado de aprimoramento, que estabelece progressivamente
os padrões, resultado dos estudos de séries históricas na mesma organização ou de comparação com outras organizações semelhantes, em busca do defeito zero - situação
que, embora não atingível na prática, orienta e filtra toda ação e gestão da qualidade. É também um processo essencialmente cultural e desta forma envolve motivação,
compromisso e educação dos participantes da entidade, que são assim estimulados a uma participação de longo prazo no desenvolvimento progressivo dos processos
(REF). A certificação da avaliação hospitalar pelo processo de Acreditação aponta uma direção positiva na melhoria da assistência aos pacientes, bem como estabelece
níveis crescentes de qualidade. Nesse sentido, os resultados desse estudo apontam que a instituição de saúde, em suas diversas faces, caminha na direção de proporcionar
serviços de saúde que realmente atendam as necessidades da população, com segurança, inclusive superando as expectativas dos pacientes, essência de um atendimento
de referência, modelo em saúde pública.
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Resumo: O gerenciamento de medicamentos e correlatos tem sido motivo de preocupação para gestores, visto a totalidade de recursos financeiros envolvidos, a inadequação de infra-estrutura,
logística e recursos humanos. Este estudo teve como objetivo analisar os processos de trabalho da farmácia e almoxarifado de um Pronto-Socorro público do município de São Paulo
administrado por uma Organização Social de Saúde. Para isso, foi realizada uma análise situacional mediante observação direta e mapeamento dos processos de trabalho junto aos
colaboradores deste serviço. Foi sugerida reestruturação e padronização da rotina de trabalho dos colaboradores, com adaptação de infra-estrutura e modificação do ciclo logístico.
Palavras-chave: farmácia, almoxarifado, pronto-socorro, processo de trabalho, logística.

Introdução
Uma parcela considerável das administrações hospitalares e de serviços de saúde não tem estabelecido uma política de modernização, reestruturação e investimento na
Atenção Farmacêutica1. Há uma diversidade de problemas que envolvem: limitações financeiras e orçamentárias; inadequação de infra-estrutura, de operacionalidade e
de recursos humanos; como também reflexos provindos da atitude e conduta de gestores e de profissionais envolvidos no processo de prescrição e dispensação de
medicamentos2,3.
A capacidade de um serviço de saúde em administrar a logística de medicamentos e materiais médico-hospitalares de forma adequada reflete diretamente na
capacidade de oferecer aos seus pacientes bens e serviços de qualidade. É importante que haja um bom controle gerencial para evitar excesso ou falta desses materiais,
uma vez que ambas as situações prejudicam o desempenho da organização, gerando gastos adicionais que não agregam valor aos serviços prestados4.
Observa-se que, comumente, as ações voltadas à Assistência Farmacêutica são mais focadas no ciclo logístico dos insumos farmacêuticos, como a realização adequada
da programação e das aquisições de medicamentos e materiais médico-hospitalares, armazenamento, controle dos estoques, distribuição e transporte adequado5.
Contudo, torna-se necessário também dar atenção a outras questões, como: maior qualificação de recursos humanos, visando ao desenvolvimento pessoal e profissional
dos colaboradores de forma a torná-lo hábeis a executarem melhor o seu trabalho, serem mais produtivos, bem como contribuírem para o desenvolvimento
organizacional5,6,7; criar e oferecer protocolos, procedimentos operacionais e diretrizes a serem seguidas; efetuar uma seleção adequada de fármacos e insumos de saúde
mais eficazes, com melhor custo-efetividade e de qualidade; e dar maior atenção às prescrições e dispensações8.
Desta forma, é importante que tanto o ciclo logístico (aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação) quanto os processos de trabalho da farmácia
e do almoxarifado sejam readequados, tenham controle rígido, qualidade e racionalidade necessárias. Assim, estará preservada a eficácia e segurança do processo8,9.
Justificativa
Um Pronto-Socorro público do município de São Paulo estava em fase de incorporação por uma Organização Social de Saúde e com isso, havia a necessidade de
revisar seus processos.
Em uma análise prévia foram identificadas inadequações físicas e administrativas, contudo, devido à importância do controle de medicamentos e material médico
hospitalar, surgiu a necessidade de reestruturação da farmácia e do almoxarifado, bem como seus processos e interações com os outros setores.
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É importante ressaltar que sem um controle efetivo das etapas, processos e operações destas duas áreas, pode haver problemas na redução de desperdício e
gerenciamento de custos10.
Torna-se, então, necessário analisar os processos de trabalho e as ações desenvolvidas, bem como o ciclo logístico de medicamentos e materiais médico-hospitalares da
farmácia e almoxarifado, de forma a permitir aos gestores a intervenção no planejamento das ações de ambas as áreas.
Objetivo
Este trabalho teve por objetivo analisar os processos de trabalho da farmácia e almoxarifado de um Pronto-Socorro público do município de São Paulo administrado por
uma Organização Social de Saúde, sugerindo eventuais melhorias.
Métodos
O presente estudo foi realizado nas áreas de farmácia e almoxarifado de um Pronto-Socorro público do município de São Paulo administrado por uma Organização
Social de Saúde. É importante ressaltar que estas áreas ocupam o mesmo espaço físico e utilizam o mesmo quadro de funcionários. Ao todo possuem nove colaboradores,
sendo dois Farmacêuticos, um Técnico de farmácia, dois Agentes de Apoio e três Auxiliares Técnicos Administrativos, e fornecem medicamentos e materiais médicohospitalares para dez setores, que são: Psiquiatria, Medicação, Sutura/Ortopedia, Odontologia, Emergência, Chefia de Enfermagem, Observação Masculina, Observação
Feminina, Pediatria e Central de Material de Esterilização.
Com base no objetivo central deste estudo foi realizada uma análise situacional mediante observação direta e mapeamento dos processos de trabalho da farmácia e do
almoxarifado do Pronto-Socorro, junto aos colaboradores deste serviço de saúde no período de Agosto a Setembro de 2010.
Foram adquiridas informações a respeito dos processos de trabalho e ciclo logístico, identificando possíveis fatores limitantes, para consequentemente, serem feitas
sugestões de melhoria para alterações no fluxo e rotina de trabalho.
Resultados
A análise da infra-estrutura demonstrou que além da farmácia e o almoxarifado ocuparem o mesmo espaço físico, também há neste local o estoque de material de
escritório e a área administrativa. O local possui seis salas, sendo que em uma delas são localizam-se os medicamentos a serem distribuídos para o Pronto-Socorro,
armazenados em estantes e em armário com chave para o caso dos medicamentos controlados. Em outra sala situa-se a área administrativa e o estoque de material de
escritório. Na terceira sala são estocados os itens odontológicos, também em estantes. Já nas três últimas salas localiza-se o estoque das caixas maiores, geralmente em
cima de pallets e em algumas estantes.
Além disso, não foram vistos sistema de condicionamento de ar e exaustores, termômetros e higrômetros. Sendo que estes últimos localizam-se apenas na sala de
dispensação dos medicamentos, sem haver registros de temperatura e umidade.
Em relação aos processos, foi verificado que a farmácia e o almoxarifado não possuem manual de boas práticas, além de não haver descrição e registro das rotinas.
Quanto à solicitação dos medicamentos e materiais médico-hospitalares para reposição dos estoques, verificou-se que esta é feita semanalmente, baseada em
informações contidas em um controle de saída da farmácia e almoxarifado. Não há registros da utilização dos insumos pelos setores, ou seja, do consumo médio mensal,
muito menos cronograma de compras. Baseado neste pedido é realizado o abastecimento da farmácia e almoxarifado, conforme disponibilidade da Autarquia, pois
segundo relato das Farmacêuticas, as entregas são fracionadas, não havendo um dia bem definido para o pedido ser entregue. Foi relatado ainda que como ocorre
constantemente falta de medicamentos e materiais médico-hospitalares, existe um contato frequente com outras unidades para a solicitação de empréstimo ou doação.
No processo de recebimento de fármacos e insumos, notou-se que ocorre uma breve conferência visual da nota fiscal com o conteúdo das caixas, não havendo
verificação das especificações técnicas, lote e validade dos produtos.
Quanto à organização do estoque, foi observado que além da farmácia e do almoxarifado, há estoques periféricos, ou seja, materiais médico-hospitalares e
medicamentos armazenados dentro dos setores do Pronto-Socorro, como observação masculina e feminina. Também, foi notado que não há padronização da forma de
armazenagem dos produtos no pronto-socorro, sendo acondicionados de diversas maneiras, quais sejam: gavetas, armários, caixas plásticas organizadoras, bins e
prateleiras. Além disso, foram encontrados itens em locais sem pallets ou bins, no carrinho de parada e em armários localizados embaixo de pias.
Outro ponto importante a ser evidenciado é a ausência de um mecanismo de controle de estoque dos medicamentos e materiais médico-hospitalares, tanto no estoque
da farmácia e almoxarifado, quanto nos outros setores. Além de alguns controles manuais, são utilizadas planilhas em Excel, sem haver registro de lote e validade dos
produtos. Ademais, não há um controle utilizando a metodologia de estoque mínimo disponível, além de não existir um sistema de localização no estoque, ou seja, cada
item não tem um endereçamento próprio dentro da área de armazenamento. Ocorre apenas uma identificação dos materiais por um código colado nas estantes ou bins.
Em relação ao controle de lote e validade, por não existir registros, esporadicamente, as Farmacêuticas solicitam que os funcionários verifiquem a validade dos itens nos
setores. Isto ocorre de forma aleatória, não havendo uma rotina padronizada a ser seguida. Durante o acompanhamento das atividades foram encontrados, inclusive,
medicamentos vencidos nos setores de observação feminina, observação infantil, sala de gesso, além da própria farmácia.
Foi analisada também a distribuição de insumos para os setores. Em um sistema de escala improvisada pelas Farmacêuticas, os colaboradores realizam rodízio,
passando nos setores em períodos não regulares para verificação visual da necessidade de reposição dos setores do Pronto-Socorro. Baseado neste pedido, os estoques
periféricos são repostos. Caso ocorra a falta de medicamentos e materiais médico-hospitalares durante o dia, o setor pode fazer uma requisição diretamente na farmácia ou
almoxarifado. Todavia, notou-se que a prática mais comumente relatada pelos colaboradores dos setores deste serviço é a retirada do item em outro setor.
Outra observação a ser feita é que não há critério para seleção de medicamentos de uso no pronto-socorro. Notou-se que, por exemplo, os medicamentos são
solicitados de acordo com o critério de cada médico.
Por fim, a ausência de um sistema de informações no Pronto-Socorro é uma das principais lacunas encontradas. Notou-se que a coleta de dados, na maioria das rotinas
e processos, é feita de forma manual e por diversos colaboradores.
Discussão
Visando melhorar a efetividade do trabalho desenvolvido na farmácia e almoxarifado deste Pronto-Socorro, destaca-se a importância de uma adaptação de estrutura, do
processo de trabalho e de logística.
Inicialmente, é importante destacar que, algumas ferramentas auxiliam os gestores a desenvolverem um melhor trabalho com os colaboradores destas áreas: criação e
uso de manuais de boas práticas para recebimento, armazenamento e dispensação dos medicamentos e materiais médico-hospitalares8; treinamento e orientação dos
funcionários6,7; padronização dos seus processos de trabalho e criação de rotinas, com a utilização de Procedimento Operacional Padrão (POP)11; utilização de
instrumentos de avaliação de desempenho6,7. Os recursos humanos são essenciais para o funcionamento adequado da Assistência Farmacêutica, tornando-se
fundamentais para a reestruturação dos processos de trabalho e reorganização da farmácia e do almoxarifado hospitalar12.
Visto que há inadequação das instalações, evidencia-se a necessidade de definição de espaço físico, adequando-o às condições mínimas exigidas8,13. Devem ser
destinadas áreas específicas e separadas para recebimento, armazenamento, expedição e administração (com acesso independente das demais salas). Além disso, é
importante ter uma estrutura física interna adequada, como por exemplo: paredes com pelo menos uma abertura recebendo ventilação direta, no mínimo a 2,10 metros do
piso e protegida com tela metálica; equipamentos adaptados de acordo com o espaço físico e operacionalidade da farmácia e almoxarifado, como estantes para
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medicamentos ou caixas menores, e estrados ou pallets para as caixas maiores; sistema de condicionamento de ar ou ventiladores para o controle de temperatura nas salas
de armazenagem dos medicamentos e materiais médico-hospitalares; termohigrômetros para medição da temperatura e umidade; dentre outros8,13,14.
Como existem problemas na contagem de medicamentos nos setores e na elaboração do pedido – com ausência de mecanismos para medir o consumo médio dos
itens, verificou-se que havia impactos importantes no abastecimento, acarretando em constantes faltas de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Para, então,
aprimorar o processo de solicitação destes produtos é interessante a existência de controles de saída e de estorno, a introdução de um sistema de controle do consumo
médio mensal (CMM)14, além da inclusão de um cronograma de aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares4,14.
A falta de mecanismos de fiscalização e controle no processo de recebimento de fármacos e insumos acarreta perdas frequentes. Portanto, é necessário um maior
controle neste processo, de forma que haja uma melhor definição das rotinas a serem realizadas como, por exemplo, verificação da nota fiscal com a cópia do pedido,
inspeção e contagem dos itens4,14. Conjuntamente a essas adaptações é necessária a extinção dos estoques periféricos, com melhor controle logístico dos produtos
farmacêuticos. Para esta nova configuração é importante a existência de outra adaptação, a utilização de um sistema de distribuição de medicamentos, com foco no
atendimento individualizado, ou seja, a dispensação da medicação é feita somente mediante receita ou prontuário do paciente4,14,15.
Além disso, torna-se evidente a elaboração de um estudo para a definição de modelo logístico adequado, de forma a possibilitar uma melhor gestão de estoque. É
importante utilizar o sistema de classificação ABC – que permite identificar os itens de acordo com os valores que apresentam. Ainda relacionado à valoração dos
estoques, seria interessante que as áreas de farmácia e almoxarifado utilizassem o método FIFO (First In First Out), onde o primeiro item a entrar no estoque é o primeiro a
ser utilizado, desta forma é possível realizar também uma melhor utilização dos itens de acordo com a sua data de vencimento4,14.
Outros mecanismos podem ser utilizados, ainda, para aprimorar a gestão do estoque, como: utilização de um sistema de armazenamento, com infra-estrutura e locais
adequados para cada tipo de insumo, utilizando um sistema de localização de estoque5,16; realização de inventários, possibilitando a verificação da situação atual do
estoque4; auditoria dos estoques, tendo como objetivo averiguar as condições em que se encontra o estoque e seus produtos armazenados14. Além disso, é necessário
executar ações que proporcionem melhor segurança no estoque e rastreabilidade dos itens4,14,17.
Tendo como finalidade assegurar uma terapêutica racional, de baixo custo e alinhada com o perfil de atendimento do Pronto-Socorro é importante, também, a criação
de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica18, ou Comissão de Padronização4, de forma a provocar uma reflexão crítica sobre a escolha e a utilização dos fármacos.
Por não haver um sistema de gestão informatizado, ocorrem constantes falhas no fluxo de informações, ocasionando margem de erro elevada, demora excessiva na
tabulação e consolidação dos dados, desorganização das atividades e, consequentemente, problemas no controle gerencial. Visto isso e visando promover a integração
dos setores, otimizar os processos e aumentar a segurança da informação do Pronto-Socorro, torna-se necessária a implantação de um sistema de gestão informatizado.
Esse sistema permitirá a otimização de todo o processo logístico e de atendimento da farmácia e almoxarifado, o aumento do controle e segurança da informação, bem
como o acompanhamento e avaliação constante do desempenho das atividades desenvolvidas nestas áreas19.
Conclusão
Nota-se que a farmácia e o almoxarifado deste Pronto-Socorro possuem inadequação de estrutura física e logística, falhas em seus processos, além de ausência de
políticas voltadas à educação continuada e bem estar dos colaboradores. Devido à mudança na administração deste serviço de saúde, diversas ações precisavam ser
tomadas para que houvesse uma reestruturação dessas áreas.
Através do diagnóstico situacional realizado, foi possível fazer algumas considerações sobre os principais problemas encontrados em ambas as áreas. Isto permitiu a
elaboração de sugestões de adaptações, oferecendo aos gestores subsídios para melhoria da qualidade do serviço prestado. Espera-se, assim, que hajam ganhos
expressivos na Assistência Farmacêutica, no ciclo logístico da farmácia e do almoxarifado e, essencialmente, em seus processos de trabalho.
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Resumo: O objettivo deste trabalho fooi descrever a mudannça de estrutura e culltura da maternidade do Hospital. A reesttruturação física do CCentro de Obstétrico localizado dentro doo Centro
Cirúrgico para um
m andar diferente, seendo chamado de Centro de Parto, com ccaracterística humanizzada com salas de parto individuais, liberrdade acompanhantee, método não farmaccológico
para controle dee dor e equipe multiprofissional. Os resuultados apontaram um
ma diminuição do ínndice de cesarianas e aumento das conssultas Pronto Socorroo Ginecologia e Obsstetrícia.
Conclusão que ass mudanças de estrutura física da materniddade e principalmentee da cultura do hospital, resultou no grandde progresso na assistêtência a gestante, melhorando significativaamente a
relação da paciennte com a equipe de saúde
s
e diminuição das
d cesarianas.

O Desafio
Em março dee 2009, iniciou trabbalho especifico naa mudança de estruutura e principalmeente da cultura da maternidade
m
do hosspital, com um grande desafio de cum
mprir as
metas programadas pela Secretaria do Estado de Sãão Paulo como tottal de partos realizados no ano, índicce de parto cesáreea abaixo de 35 % (maternidade altoo risco),
presença do acoompanhante na salla de parto.
O primeiro ggrande desafio era diminuir
d
os índices de cesáreas que noo ultimo trimestre de
d 2008 foi 42 %.
O segundo ddesafio era mudar a estrutura e culturaa da maternidade, ccriando um Centro de Parto com umaa equipe multiprofisssional, com médiccos, enfermeiras obbstetras,
auxiliares de ennfermagem, psicólooga e nutricionista.
Iniciado nestte período um Planoo de Ação com objjetivos específicos ccomo:
- Implantar o conceito de Parto Humanizado no hospital junto a diret
etoria administrativaa e médica
- Mudar a esttrutura física da maaternidade, com a implantação Centroo de Parto Normal
- Reestruturaçção da equipe pesssoal de profissionais como médicos, eenfermagem, psicóloga, nutricionista e assistente social.
- Treinamentto profissional com o objetivo de um trabalho
t
multiprofisssional.
A implantaçãão do conceito de Parto
P Humanizado no hospital junto à diretoria administtrativa e médica, seguindo orientaçõess do Ministério da Saúde,
S
visava os seeguintes
benefícios paraa a gestante e para o hospital: diminuiçção de complicaçõões no parto e pós-pparto, recuperação mais rápida e comppleta da paciente, maior conforto para ela, o
recém nascido e sua família, com isso obtendo também melhor relacioonamento entre a equipe de saúde e os familiares, e dimiinuição de gastos fiinanceiros.
Mudar a estrutura física da matternidade foi o nossso grande desafio, O hospital funcionnava com Centro Obstétrico
O
localizaddo dentro do Centro Cirúrgico, onde havia
h
6
p
que eram utilizados para parto normal, cesárea e curetagem uterinaa pós-aborto. Tambbém havia uma sala de pós-operatórrio, que
leitos de pré-paarto e 2 salas de parto,
atendia a algum
mas pacientes de patologia
p
obstétricaa. O Centro Obstéttrico era atendido por
p uma enfermeira não necessariam
mente especializadaa na área. Os partoos, nem
sempre eram reealizados por médicos (apesar de o serem
s
na maioria ddas vezes), e pelo fato de o Centro Obstétrico
O
estar loccalizado no Centroo Cirúrgico, não see podia
permitir a preseença de um familiar como acompanhaante na sala do partto.
A mudança eessencial foi a impplantação do Centrro de Parto no 6º aandar, localizado fora
f do Centro Cirúúrgico, com 5 salas
as individuais de paarto, todas com baanheiro,
chamadas PPP ou suítes de parto, assim conseguimoos permitir o acessoo de um acompanhante durante o partto. Nesse Centro dee Parto havia tambbém três quartos, coom dois
leitos cada, parra tratamento de paatologia obstétrica.
O Centro de Parto foi inauguraddo no dia 01 de maaio de 2009.
Após a mudaança física e de proocedimentos, houvve uma reestruturaçção de cargos e funnções da equipe dee profissionais do hhospital. A equipe médica de obstetríícia era
composta por qquatro obstetras de plantão por 24 horras, que atendiam a cerca de 1200 paacientes por mês noo pronto socorro, ccom uma média de 240 partos por mêês. Com
a mudança passsou-se a três médiicos obstetras por 24 horas, e foi conntratado um médicco diarista. A equippe de enfermeiras foi totalmente reesstruturada, contrataando-se
enfermeiras com
m especialização em
e obstetrícia, ficanndo no hospital com
m 2 enfermeiras obstetras por plantãoo de 12 horas. Tam
mbém foi contratada uma coordenadoora para
essas enfermeirras obstetras. Comppletou-se o quadro de com uma nutriccionista, uma psicóloga e uma assistennte social, formando
do-se uma equipe multiprofissional
m
altamente
qualificada e addequada a nova esttrutura.
A equipe méédica foi treinada para
p uma relação de cooperação bilatteral com os outross membros da equipe multiprofissionaal. O médico diarissta passou a ter funnção de
assessorar o coordenador, facilitando a troca de infoormações entre as eequipes, diminuinddo atritos e compettição o quê melhorrou efetivamente o relacionamento entre
e os
elementos da eqquipe. Também eraa função do diaristaa o treinamento téccnico das enfermeirras, função essa quee exercia junto à cooordenadora das ennfermeiras obstetras.
A equipe de enfermeiras obstettras era treinada paara realizar partos nnormais não distócicos, aprendendo ações
a
não medicam
mentosas para alivio da dor como exeercícios
b
e estímulo à deambulação).
pélvicos (fisioteerapia, massagens, banhos
Com essas m
medidas conseguiu--se uma melhora assistência
a
ao partoo, tanto do ponto de
d vista de saúde como no aspecto hhumano. A possibilidade da presença de um
acompanhante para a gestante deesde o momento da internação em trrabalho de parto atté o puerpério imeediato foi um grandde ganho no estadoo emocional da paaciente,
diminuindo suaa ansiedade, aumeentando sua confiannça, trazendo a elaa e à equipe maior tranqüilidade, o que acarreta menoor uso de medicam
mentos, menor núm
mero de
complicações ee, portanto, de proccedimentos invasivoos. O que também gera menor gasto financeiro.
f
A paciente agora conta com baanheiro privativo, e espaço para deam
mbular, e também com
c uma auxiliar de
d enfermagem deddicada exclusivameente ao acompanhaamento
de sua internação.
Numeroo Partos realizados noo Hospital em 2009
NORMAL
CESÁREA
VÁCUO
FÓRCEPS
TOTAL

jan
126
76
0
5
207

fev
153
91
0
5
249

mar
181
91
0
10
282

abr
201
78
0
4
283

mai
154
79
0
3
236

jun
176
68
0
2
246

jul
168
77
0
0
245

ago
178
57
1
1
237
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set
200
57
0
1
258

out
188
67
1
3
259

nnov
1166
667
22
33
2238

dez
194
58
0
4
256

TOTAL
2085
866
4
41
2996

%
28,9%
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Numeroo Partos realizados noo Hospital em 2010
PARTOS
NORMAL
CESAREA
Forceps/
vacuo

jan
289
231
58

ffev
2
294
2
208
8
81

mar
308
214
93

abr
300
211
87

mai
303
230
73

jun
286
218
67

jul
304
213
89

ago
284
187
96

set
260
184
76

out
268
208
56

nov
264
194
69

dez
294
224
70

TO
OTAL
34554
25222
9155

0

5

1

2

0

1

2

1

0

4

1

0

17

%
26,5%

Consultaas Pronto Socorro Ginnecologia Obstetrícia
2009
2010

jann
1327
1704

fev
1174
1559

mar
1313
1873

abr
1353
1689

mai
1174
1722

jun
1312
1612

jul
1425
1684

ago
1416
1632

set
1346
1646

out
1395
1467

nov
1379
1720

dez
d
1528
1851

TOTAL
16142
20.159

Conclusão
mente percebido nãoo apenas internameente mas também pelas
p usuárias e pel a Secretaria de Saúúde do Estado.
O beneficio ddas mudanças implantadas foi claram
Após 6 mesees da mudança impplantadas da maternidade verificou-see uma grande diminuição do índice de
d cesárea, sendo qque no ultimo trimestre de 2009 a meedia foi
25,6%, quandoo comparamos com
m a média do ultimoo trimestre de 20088.
Observou-se também que no anno de 2010, mantevve-se a média de 2 6,5% de cesárea no geral e 26,8% dee cesárea em primipparas.
Podemos conncluir com esse ressultado, que as muddanças de estruturaa física da materniddade e principalmennte da cultura do hhospital, resultou em
m um grande progreesso na
assistência a geestante, melhorandoo significativamentee a relação da paci ente com a equipe de saúde.
Verificou-se que as medidas addotadas influenciam
m no bem-estar das pacientes, fazendoo com que se sintam
m mais seguras. Coonforme essas pacientes ganham a libberdade
to, mais fisiológica.. A possibilidade dee deambulação enttre e durante as coontrações facilita a fase do
de expressão, o trabalho de parto flui de forma maiss natural e, portanto
trabalho de parrto. O andar diminnui a sensação doloorosa proporcionadda pela contração, levando a uma diminuição da necesssidade de adminisstração de analgésicos no
trabalho de paarto. No período expulsivo do partto, a presença do acompanhante prroporciona às partturientes uma senssação de segurançça e de confiança que é
fundamental neessa fase.
Houve uma melhora rápida na reputação do hoospital, refletida em
m aumento expresssivo do número de consultas no proonto socorro da Ginecologia
G
e Obsttetrícia,
chegando-se noo ano de 2010 a um
ma media de 1679 consultas por mês, o que representa aumento
a
de cerca de
d 24,8 % quando ccomparamos com media do ano de 2009.
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Resumo: Neste arrtigo é realizada uma revisão bibliográfica sobre redes sociais e complexas, teoria doos grafos e indicadorees de redes sociais asssociada a uma Rede de
d Inovação e Aprenddizagem
em Gestão Hospiitalar (Rede InovarH-BBA). Assim, proposiçõões podem ser criadaas de forma a compreender modelos relacionais para visualizar certos padrões de coomportamento dos atoores que
configuram essa RRede.
Palavras-Chave: RRede Sociais e Complexas; ARS; Rede InovvarH-BA.

Introdução
Os modelos de gestão fordistaa, taylorista e fayolano obliteram meccanismos de transfferências de dadoss e informações, coontrapondo os moodelos fundamentaddos em
máticas que potencializam o acesso à informação e à geeração, difusão e aplicação
a
de conhecimentos. Essa asseertiva caracteriza uma
u mudança na maneira
m
estruturas rizom
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dos homens organizarem os processos de produção organizacional por meio de novos padrões de relacionamento para gerar inovações gerenciais: as redes sociais
colaborativas.
O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre redes sociais e complexas, teoria dos grafos e indicadores de redes sociais associando-os a uma
Rede de Inovação e Aprendizagem em Gestão Hospitalar (Rede InovarH-BA). A Rede InovarH-BA é concebida como uma estrutura tecnológica de gestão a viabilizar a
difusão dos processos de aprendizagem organizacional, compartilhada e colaborativa com vistas a inovação gerencial nos hospitais.
A configuração de redes dessa natureza é um campo que exige dos sujeitos um novo habitus para alcançar os objetivos institucionais e organizacionais a partir do
compromisso social e da subjetividade dos integrantes/sujeitos no espaço político e social [1]. Essas redes assemelham-se a sistemas locais de inovação (SLI) [2] [3]. As
premissas de um SLI e do processo cognitivo da aprendizagem organizacional, compartilhada e colaborativa demandam a inserção dos integrantes/sujeitos em um espaço
político e social configurado nas emergências de estruturas reticulares, tais como os das redes sociais ou complexas.
Nesse sentido, a abordagem das redes sociais e complexas, os coeficientes e os indicadores propostos pela metodologia dos grafos e da análise de redes sociais (ARS)
são recorrentes a análise desta Rede. Assim, proposições podem ser criadas de forma a compreender modelos relacionais desde que dados e informações sejam coletadas
para visualizar certos padrões de comportamento entre os atores que compõem os espaços políticos e sociais, os quais configuram a Rede InovarH-Ba,
Redes como Mecanismo de Difusão do Conhecimento
O planeta Terra é constituído de relações, conexões, teias ou elos. Essa constituição caracteriza o fenômeno das redes (networks), ampliado a partir da internet,
ratificando a condição dos humanos inseridos em alguma topologia de redes (aleatória, small-word, livre de escala) nem sempre evidentes [4] [5] .
O impacto das novas tecnologias de informação e comunicação resignifica e ratifica o comportamento dos humanos em ambientes conectados (linked). As redes
assumem uma relevância para os estudos de padrões de relacionamentos entre atores, quais sejam: pessoas, organizações, nações, eventos, dentre outros [4] [5] [6] [7].
A teoria das redes complexas advém da fusão das pesquisas sobre sistemas complexos, da teoria dos grafos, além dos conceitos provenientes da mecânica estatística;
aborda a dualidade entre partes que são ao mesmo tempo distintas e interconectadas, o desafio é analisar o sistêmico e a complexidade. Algumas redes sociais são
consideradas redes complexas, e essas se expressam como um conjunto de pessoas e/ou organizações que se relacionam para responder a demandas e/ou necessidades da
população de maneira integrada. Essa configuração é um meio de tornar eficaz a gestão das políticas sociais, de otimizar a utilização dos recursos disponíveis, de
contribuir para a difusão de informações, de criar novos canais de comunicação e de estimular a participação dos segmentos envolvidos, dentre outras ações. Uma rede
social é constituída de atores e laços, os quais se interconectam por meio de padrões de relacionamento.
Esses padrões são modelados com base no fluxo de informação desses atores por meio da metodologia de ARS. A ARS é uma área de pesquisa recente, derivada da
sociometria e das ciências exatas. Essa última viabiliza cálculos matemáticos e modelagens computacionais antes impossíveis. Tal fato promove a difusão de análises de
relacionamentos impactando pesquisas nas áreas sociais, comerciais, acadêmicas-científicas [5] [7]. As redes são representadas na forma de gráficos, matrizes e diagramas
gerais, modelando relações entre um grupo de atores. [8].
A visão de uma rede possibilita perceber uma malha dinâmica de diferentes situações e ambiente, seja social ou biológica, superposta à ação dos atores (i.e. agentes ou
eventos) e resultante das contribuições de cada um desses. Desta forma, é possível fazer análises modelando o ator não apenas como único, mas também como um grupo
e, também, considerar a rede como detentora de certas características comuns a todas as redes sociais.
Um grafo possibilita visualizar um conjunto de vértices e um (ou mais) conjuntos de linhas entre pares de vértices [9]. Esse conjunto de vértices, entendidos como
entidades, pode representar atores sociais que se relacionam por meio de trocas materiais (movimentação, proximidade) ou não materiais (informação, sinais elétricos). As
diferentes aplicações da metodologia de ARS analisam atores sociais, tais como pessoas e organizações, dentre outros. Essas análises podem tratar das relações desses
atores articuladas por meio de fatores como fluxos de informações [8], dentre outras.
A utilização de metodologias específicas de análise e representação das redes sociais, tende a caracterizar o núcleo que dá sustentação ao uso do termo, ao propor
procedimentos para estudos desta natureza, os quais podem ser associados ou não a outras metodologias. Freeman [10], Newman [11] e Watts [12] destacam os seguintes
componentes em análise de redes:
- vértice, nó ou ator - unidade fundamental de uma rede;
- conexão, aresta ou laço - uma linha que conecta dois vértices; conexão dirigida/não-dirigida - uma conexão é dita dirigida quando se dá em apenas uma direção
(quando a conexão se dá em ambas as direções ela é dita não-dirigida);
- grau - número de conexões que partem ou chegam a um vértice (quando o grafo de uma rede é dirigido, existe um grau de entrada, in-degree e um grau de saída, outdegree;
- componente - um componente é o conjunto de vértices que podem atingir e ser atingidos por um dado vértice (quando o grafo é dirigido, seus vértices têm um
componente de entrada, in-component e um componente de saída, out-component;
- caminho geodésico (distância) - é o menor caminho entre um vértice e outro de uma rede;
- diâmetro - é o maior caminho geodésico entre dois vértices de uma rede;
- densidade (d) - é a razão entre o número de arestas/relacionamentos existentes em uma rede e o número de arestas/relacionamentos possíveis (i.e. a densidade permite
comparar a quantidade de conexões existentes em uma rede, com a quantidade de conexões possíveis de serem realizadas). E.g.: uma rede totalmente conectada a d = 1;
uma rede totalmente desconectada a d = 0;
- distribuição de graus - é um histograma dos graus dos vértices da rede. Esta medida indica a quantidade de vértices que apresentam um dado grau na rede;
- caminho mínimo médio - indica a menor distância a se percorrer para se atingir qualquer vértice da rede;
- coeficientes de aglomeração - fornece a probabilidade de um vértice (v) (e.g. o v A conectado a um v B, está também conectado a um v C vizinho do v B);
- centralidade - as medidas de centralidade indicam a importância de um vértice, ou ator, em relação aos demais atores da rede.
São três as medidas de centralidade mais utilizadas em ARS [10]:
- centralidade de grau – corresponde ao grau de um vértice e destaca sua importância a partir da quantidade de vértices com os quais este matem conexão;
- centralidade de intermediação - determina a importância de um ator, a partir da proximidade desse em relação aos demais atores da rede. Este índice é obtido por
meio da centralidade intermediação;
- centralidade de proximidade – indica a importância de um ator como intermediário nas comunicações entre os outros atores. Quanto mais um ator participa das
geodésicas entre atores da rede, maior a sua importância como intermediário nessas ligações.
Apesar da crescente complexidade do tema, suas teorias, conceitos e modelos podem ajudar a representar casos reais e práticos de vários tipos de redes de relações, tal
como a proposta da Rede InovarH-BA.
3 Rede InovarH-BA
A missão da Rede InovarH-BA é promover o desenvolvimento e a difusão de práticas inovadoras de gestão e aprendizagem em organizações hospitalares, fortalecendo
a colaboração interorganizacional dos Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado da Bahia.
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A Rede
R é composta por 42 organizações de serviços de saaúde (31 hospitais, 04 maternidades, 02 clinicas, 02 baancos de sangue, 002 postos de saúde e 01 serviço de
home--care), as quais sãoo interessadas em desenvolver
d
práticas inovadoras de geestão. Adicionalmennte, a Rede conta com
c a participaçãoo de organizações do
d primeiro e do
terceirro setor, que são: duas associações (organizações nãoo governamentais)) e nove secretariaas de saúde de gooverno, sendo um
ma estadual e oito municipais. Tal
configguração ratifica à dee um SLI.
Paraa operacionalizar aas ações proposta da Rede destacam
m-se os seguintes innstrumentos operaccionais: a) o Portal www.inovarh.ufbba.br ; b) o Sistema de Informação
Gerenncial; c) os eventoos presenciais realizados, geralmentee nos espaços físiccos da Escola de Administração
A
(EA UFBA) e, eventuaalmente, em espaçços de hospitais
integraantes da Rede; os ccursos de extensão e de pós-graduaçãoo lato sensu chanceelados por meio daa EA UFBA.
Essees instrumentos sãoo associados a atividade de produtoos e serviços inform
macionais. Esta atividade,
a
uma dass do processo de ggestão da informaçção, imprime as
qualiddades que agregam valor à informaçãoo; sinalizam, intenssificam ou reforçam
m a utilidade potenncial das mensagens no sistema de infformação propicianndo a difusão do
conheecimento. Nesta lóggica, oferece uma estrutura
e
para criaçãão de produtos e seerviços que levam em
e conta o ambiennte em que os usuárrios irão utilizar a informação [13].
A Figura 1 modela um
ma rede de modo duuplo a partir de organizações interessaadas na temática soobre gestão hospitalar e que participarram dos eventos reaalizados entre os
2 e 2009 (este úúltimo até o mês de junho) promovidos pela coordenaçãão da Rede InovarH
H-BA [14]. As redees de modo-duplo ssão redes sociais foormadas por dois
anos 2006
conjuntos distintos de atoores e cada um dessses com atributos particulares
p
[8] [9].
g geral foi consstruído a partir da metodologia
m
ARS com
c ênfase nas relaações entre entidaddes e não nos atribbutos dessas. Os daados foram coletaddos por meio das
O grafo
listas de
d freqüência dos rrepresentantes das organizações
o
nos eventos.
e
Participaraam dos eventos nãoo apenas organizaçõões integrantes da RRede, mas pessoas interessadas nos
temas desses eventos, coomo estudantes e profissionais
p
de serviços de saúde. O
Os eventos são diveersificados, assumindo caráter de woorkshops, seminárioos, mini-cursos e
palestras.
A Figura 1 modela um
m total de 205 orgaanizações (vértices vermelhos)
v
particippantes dos eventos (vértices azuis), coonectados por 584 arestas. A partir daa análise visual é
possívvel chegar a algum
mas constatações. A organização #141 participou muitoo nos anos de 20066 e 2007, contrárioos aos últimos doiss anos. Acontecimento semelhante
ocorree com a organizaçãão #1, bastante freqqüente nos primeiroos três anos, porém reduzindo a sua participação no ano de 2009.
Por outro lado, a organização #103 am
mpliou sua participação nos eventos nos últimos três anos. A única organização que tem m
mantido uma taxa de participação
u know-how connsiderável da propoosta da Rede. Tal
elevadda ao longo dos evventos realizados é a representada peelo vértice #190. E ssas duas organizaações parecem ter um
fato pooderá fazer com esssas organizações possam
p
se comprom
meter em fazer partee da governança daa InovarH-BA, aindda em estruturação..
Um
m caso curioso é da organização #10 cuja
c taxa de participação é alta, excetto no ano de 2007, não demonstrandoo uma queda contín
ínua de sua freqüênncia nos eventos,
mas apenas um problema com este ano.

Figura 1: Modelagem da Rede de M
Modo Duplo (Organziiação-Evento)

4 Conclusões
Com
mpreender a teoriaa das redes sociais e complexas requuer entender algum
mas propriedades que
q permitem deseenvolver interpretaçções a cerca do coomportamento e
caractterísticas da rede. O
Os regimes topológgicos e os diversoss indicadores e connfigurações obtidoss a partir da análisee das relações entrre vértices e laços permitem inferir
compoortamentos específicos de uma rede, fato
f que não poderia ser observado inndependente de cadda componente da mesma.
Se por um lado, a moodelagem apresenttada neste trabalhoo possibilita a goveernança da Rede InovarH-BA a tomaar decisões com bbase nos graus de participação das
e
realizados e identificar temas sobre gestão hospitalar de maior releevância para esses atores (e.g.: a decisão de buscar as
organizações parceiras e interessadas nos eventos
causass de certas organizzações deixarem dee colaborar mais ativamente;
a
de idenntificar organizações para compor a governança da Redde; mapear e difunndir iniciativas e
experiiências de processoos de aprendizageem organizacional e de inovação em
m gestão hospitalar entre as organizaçções que frequentaam os eventos). Poor outro lado, é
imperioso modelar a Reede InovarH-BA naa perspectiva de ouutros modos de reddes, com vistas a iddentificar o grau de centralidade doss atores, o caminho geodésico dos
mesmos, dentre outros ííndices aplicados a ARS, possibilitanddo a aferição dos mecanismos de relacionamento dos atores para a difussão de praticas gerenciais entre as
organizações hospitalarees participantes.
m um rizoma complexo relacional e dinâmico que traaduz histórica e socialmente o que sse convencionou chamar
c
de redes
Reddes como a InovarrH-BA caracterizam
colaboorativas. Tal configguração trata de um processo que articula diferentes eelementos constituttivos, no tempo-espaço do jogo sociietário e da inserçãão subjetiva dos
indivídduos neste processoo[16].
A InnovarH-BA busca ssuperar dificuldades de comunicação entre os agentes dee criação e reproduução de tecnologiaas, decorrentes do ccusto de técnicas de
d interação e de
intercââmbio de documenntos e mensagens de
d forma rápida e eficiente. Tais dificuuldades limitam o desenvolvimento
d
e a aplicação de novvas práticas de gestão nos hospitais,
exiginndo dos atores um nnovo habitus.
A atuação
a
em rede e o uso da internet são
s fatores para o desenvolvimento e difusão de práticas gerencias na proodução das organizzações hospitalares. Tais assertivas
ratificaam novos padrões de relacionamentoo para gerar inovaçõões organizacionaiss fundamentados em estruturas rizomááticas
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Indicadores Assistenciais

P_182_2011 - Utilização de indicadores assistenciais para a tomada de decisões estratégicas em
hospitais privados no Município de São Paulo
Walter Cintra Ferreira Jr, Ana Maria Malik

Resumo: Não há consenso sobre a necessidade de leitos por população, internacionalmente, mas é voz corrente que eles estão em redução. Dados do IBGE publicados em 2010 evidenciam
esta realidade em termos nacionais, mostrando queda no número de leitos no setor privado, enquanto no setor público eles estão em ascensão. A imprensa diária, porém, aponta aumento na
dimensão de infraestrutura de hospitais privados no município de São Paulo. Consultas a bancos de dados, além de entrevistas com tomadores de decisão desses hospitais, mostram diferenças
na realidade privada paulistana. Nesta pesquisa evidenciam-se as decisões mencionadas, além de pouca utilização de indicadores formais.
Palavras-chave: indicadores assistenciais, estratégia, hospitais privados,

Introdução
A necessidade de leitos por população é menor em 2011 que era 50 anos antes, pois observa-se redução na média de permanência devida a novas tecnologias (como
por exemplo a utilização de novos fármacos, procedimentos minimamente invasivos), diminuição na taxa de ocupação em função da realização, em regime ambulatorial,
de atividades cirúrgicas e de quimioterapia, entre outras, e alternativas de assistência domiciliar e em lares abrigados, por exemplo. No entanto, o mercado paulistano de
hospitais tem estado aquecido. Desde os anos 1990, se fala da tendência internacional de redução no número de leitos, que tem ocorrido nos países de sistema de saúde
universais, com fusão de hospitais, para evitar duplicação de serviços (caso da Austrália e do Canadá). Em outros, verifica-se uma redução em leitos especializados, como
no caso de hospitais psiquiátricos, onde ocorre real ambulatorização da assistência (Grã-Bretanha e Itália). Observa-se ainda mudança de finalidade, com a instituição de
leitos com características diferentes das dos leitos de agudos, como é o caso de idosos e de cuidados paliativos.
Nos EUA, desde os anos 1970 vige o Certificate of Need, voltado a serviços de saúde, por intermédio do qual (NCSL – www.ncsl.org) se esperava reduzir custos de
infraestrutura na área e permitir planejamento coordenado de recursos e construções. (Health planning resources development Act de 1974, que ainda está em vigor em
alguns estados. Na Grã Bretanha a introdução de novos serviços ou equipamentos a serem financiados pelo NHS passa por uma análise de custo efetividade, que é
determinante. Este país se tornou um dos grande centros internacionais na área de economia da saúde, inclusive pelas demandas dessas políticas. De maneira a permitir à
população melhor cuidado com sua própria saúde, e consequentemente, utilizar menos os serviços de saúde, o NHS tem um sítio
(http://www.nhs.uk/choiceinthenhs/Pages/Choicehome.aspx) que oferece ao cidadão oportunidades de escolha em relação a sua saúde (inclusive em seus hábitos).
Por outro lado, observa-se em outros países ou em circunstâncias diferentes o estímulo ao consumo de bens e serviços de saúde, tanto de medicamentos quanto de
procedimentos, cuja necessidade é no mínimo discutível. As categorias necessidades, demandas e ofertas em saúde tem nesse assunto um papel preponderante, uma vez
que quando se busca racionalizar (e não racionar) recursos uma boa relação entre oferta e necessidade seria desejável.
No Brasil é reconhecido que a população ainda tem muito desejo/muita demanda por um modelo assistencial que a literatura considera superado: assistência médica,
conduzida por especialistas, atenção em hospitais, utilização de exames complementares sem necessidade comprovada por evidências e consumo excessivo de
medicamentos (que a ANVISA tem tentado regular). Ao mesmo tempo, grande parte dos que têm esse desejo estão à margem da possibilidade de consumo dos bens e dos
serviços da saúde.
Duas questões ficam sem resposta: qual a real necessidade em termos de infraestrutura para a área da saúde oferecer assistência adequada e suficiente para a
população; quem define o que e como deve ser utilizado. A pergunta que esta pesquisa tentou responder foi como (com que evidências) os tomadores de decisão decidem
aumentar a capacidade instalada.dos serviços que dirigem.
Objetivos
- Conhecer quais os motivos que estão levando os hospitais privados no município de São Paulo a investir em ampliações em suas estruturas de atendimento.
- Identificar quais as estratégias por estes hospitais e como elas surgem na organização.
Justificativa
No século XXI o gasto em saúde continua crescendo, frente ao aumento da complexidade das novas tecnologias (inclusive as construtivas, que buscam a
sustentabilidade), à maior necessidade de serviços por parte da população idosa, crescente em todo o mundo à exceção da África e, de maneira simplificada, à maior
quantidade de serviços e de produtos existentes. Não se trata de tentar encontrar o limite para isso, mas de saber o que impulsiona o crescimento dessa oferta. Imagina-se
que decisões de investimento sejam precedidas de estudos de viabilidade econômico financeira, mercadológicos e que tais. Aumenta o número de empresas de
consultorias especializadas em saúde, que apregoam poder realizar este tipo de análises.
No Brasil, a quantidade de dados e informações a respeito de serviços de saúde é cada vez maior, com diversos bancos de dados públicos (DATASUS, pesquisas como
AMS, o site da ANS) e privados (por exemplo, o da ANAHP). Seus sites, frequentemente, contêm dados sobre suas características, e são de livre acesso para qualquer
usuário de internet.
Pensando numa política global de saúde e assumindo que algumas lógicas da estratégia consideram os cuidados integrados de saúde, enquanto outras trabalham com o
conceito de one stop shop, ou de hospitais gerais ou ainda de hospitais especializados (sempre como alternativos), vale a pena identificar como são tomadas as decisões
no setor, na primeira década deste século. Afinal, bem ou mal, trata-se sempre de recursos dos cidadãos, sejam eles colocados do bolso (out of pocket), advindos de
tributos (SUS) ou obtidos de renúncia fiscal (vale para as operadoras e para as empresas contratantes de planos de saúde).
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Metodologia
O objeto do trabalho foi a ampliação da capacidade instalada de hospitais privados no Município de São Paulo. A seleção dos hospitais a serem estudados foi realizada
a partir de matéria de Folha de São Paulo, que documentou a expansão de hospitais privados no Município de São Paulo. Foram abordados todos os hospitais ali
mencionados e foram buscados dados dos que se dispuseram a participar da pesquisa. O estudo acabou configurando um estudo de caso, referente aos hospitais privados
do Município de São Paulo, no final de 2010, início de 2011, no qual constam diversos casos individuais.
Na revisão bibliográfica foram buscados textos, em livros, periódicos e trabalhos acadêmicos, que tratassem de estratégia e de estratégia em saúde. Além disso, foram
estudadas as bases de dados nacionais com estatísticas de saúde e referências que eventualmente documentassem a variação no número de leitos na realidade
internacional.
Foi aplicado um roteiro de entrevistas, semi estruturado, feito com base na revisão de literatura e na opinião de especialistas consultados com a finalidade de validar o
instrumento, nos tomadores de decisão estratégica dos hospitais considerados ou naqueles gestores por eles indicados para prestar informações estratégicas sobre os
serviços em questão. Para todos foi solicitada assinatura em documento de consentimento informado onde os autores se comprometiam com a confidencialidade na
identificação dos hospitais estudados. As entrevistas foram sempre agendadas., Foram realizadas por um dos pesquisadores e gravadas. No entanto, estas gravações foram
realizadas (sempre com a anuência dos entrevistados) com a finalidade de auxiliar a compreensão das respostas, não para serem transcritas. Foi oferecida aos entrevistados
a possibilidade de receberem o roteiro de perguntas ainda não adaptado com antecedência. As entrevistas foram realizadas no período mais curto possível, no mesmo
mês, para garantir que a situação ambiental fosse a mesma, independente da percepção dos entrevistados.
Previamente a cada visita era consultado o site do hospital cujo dirigente seria entrevistado, de maneira a direcionar algumas das perguntas à realidade específica do
hospital e a não gastar o tempo do tomador de decisões com perguntas cujas respostas poderiam ser obtidas de outra forma.
Resultados
Foram conseguidos contatos com doze hospitais e realizadas entrevistas em dez, durante três semanas. Um dos dois demonstrou interesse no trabalho mas não
respondeu aos contatos realizados e no outro dois não houve disponibilidade de agenda dos executivos a serem entrevistados no período considerado. Em média, elas
tiveram a duração de 77 minutos.
Diferentemente de outras pesquisas, dois anos mais antigas e realizadas em hospitais filantrópicos, universitário e de ensino, todos os sites foram facilmente acessados e
traziam informação pertinente às questões do roteiro. No entanto, alguns deles traziam informações diferentes sobre os mesmos dados dependendo do local do sítio no
qual eram procuradas. A consulta ao cadastro nacional de estabelecimentos de saúde – CNES- http://cnes.datasus.gov.br implicava em conhecer o número do cadastro
nacional de pessoa jurídica - CNPJ da entidade, ou então o seu nome correto, que na maior parte das vezes é diferente do nome fantasia, de conhecimento geral. Ainda
sim, os dados disponíveis no CNES em geral, estão desatualizados.
Todos os entrevistados foram aparentemente muito abertos com relação às informações de que dispunham. Metade dos entrevistados eram médicos, todos com algum
tipo de especialização em gestão de serviços de saúde ou em economia da saúde. A outra metade era composta por três engenheiros, (um oriundo da indústria de
equipamentos médicos, outro de setor diverso da saúde e o terceiro atuando em engenharia hospitalar) e dois administradores (um hospitalar e o outro de empresas). Os
três engenheiros referiram formação ou especialização em administração mas não especificamente em administração hospitalar. Nove dos dez entrevistados eram do sexo
masculino.
Poucos deles se referiram a estudos de mercado como um fator decisivo para a decisão de ampliação. De fato, apenas três dos entrevistados referiram que o estudo de
mercado foi usado como um parâmetro importante para a definição das especialidades médicas a serem ofertadas, sendo que desses, dois com finalidade lucrativa e um
sem. A maioria citou a pressão da demanda em função de números de procura pelo serviço, taxas de ocupação observadas. Vários citaram os movimentos de ampliação
realizados pela concorrência como um grande fator da tomada de decisões. A maioria fez referência à necessidade de aumento de escala para dar sustentabilidade à
incorporação de tecnologia. Empresas externas de planejamento (consultorias) foram utilizadas quase sempre avalizar ou refinar as decisões tomadas e para viabilizar os
processos de implantação. O crescimento aparece como uma estratégia inevitável, talvez mais pelas características da indústria da saúde do que apenas pela demanda
percebida. Ou seja, não se trata apenas de atender à demanda, mas de no mínimo conseguir manter o seu posicionamento no mercado. A questão da governança
corporativa surge em todos e hospitais e a utilização do balanced score card, (BSC) como instrumento de gestão foi referida por todos os entrevistados. Quando
questionado sobre a existência de um processo formal de planejamento estratégico, apenas um hospital referiu que faz apenas planejamento orçamentário. Os demais
adotaram ou estão em processo de adoção de rotina de planejamento estratégico que em geral, foi implantada juntamente com a utilização do BSC e que contou, em
todos os casos, com assessoria profissional especializada externa, pelo menos, na implantação. A reformulação do modelo de gestão corporativa parece caminhar par e
passo com os movimentos de ampliações. No entanto, houve um hospital que relatou ter suspendido o projeto de ampliação por uma forte pressão do corpo médico que
entendia que primeiro era necessária uma reformulação na governança corporativa. O projeto de ampliação foi retomado anos depois, com uma proposta bem mais
acanhada o que em 2011 é percebido como um atraso em relação aos seus potenciais concorrentes.
Um dos entrevistados deixou claro que trabalha com um sonho quando investe na ampliação de sua instituição. Entre esses dois extremos, apareceram outros discursos,
mais ou menos estruturados, nas justificativas para a tomada de decisões. O forte componente intuitivo no processo decisório surge em alguns casos de maneira explícita e
em outros, de forma mais velada.
Comunicação não apareceu como um problema para nenhum dos entrevistados. Todos referiram trabalhar a comunicação tanto para os seus Conselhos de
Administração ou equivalentes, quando era o caso, como para seus funcionários, de todas as categorias. A informação sobre as decisões estratégicas em particular sobre
ampliações, foram referidas como disponíveis sem qualquer tipo de restrição ao público interno ou externo, a partir do momento que foram tomadas.
Muitos dos tomadores de decisão consideraram que teriam recursos próprios para a expansão, apenas um dos hospitais não tomou empréstimo junto ao BNDES. Todos
justificaram esta opção por considerarem que o dinheiro estava barato. Todos eles – após estudos complexos ou após discussões mais “impressionistas” assumiram que as
ampliações se pagariam, de uma forma ou de outra.
As formas de expansão foram distintas, em alguns casos com expansão de leitos na sede, noutros com construção de outras unidades com ou sem internação, outras
ainda com introdução de novos serviços ou de procura de clientes em novas localizações dentro do município, ou fora dele. Isto evidencia diferenças nos caminhos de
ampliação adotados de pelos decisores dos hospitais. Ficou explícita a percepção – em todos os casos – de que a expansão voltada apenas para um tipo de especialidade
não parece uma solução de médio prazo. A percepção predominante de que uma população mais idosa vai gerar casos de maior complexidade e com comorbidades,
demandando equipes multiespecialidades e a procura por hospitais competência resolutiva para manter o paciente sob seu cuidado integral. Claramente, a atenção
materno-infantil perde espaço principalmente com a atrofia e desativação de serviços de maternidade.
A última pergunta do roteiro foi voltada à definição de estratégia do entrevistado. Neste caso houve uma grande variação nas respostas.
Conclusões
A primeira conclusão é que a maioria das estratégias observadas foram emergentes, devendo-se mais à sensibilidade do tomador de decisão quando não da sua vontade
de concretizar um sonho, do que em estudos prévios, falando a favor dos estudos referentes a intuição como relevante no papel do dirigente.
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A segunda, decorrente da anterior, tem a ver com a não utilização dos indicadores para o planejamento, ou com um processo de tomada de decisões baseado e
informações que, quase que literalmente batem à sua porta, levando a algumas decisões equivocadas, (como constatado em pelo menos um dos hospitais) a serem
corrigidas (com mais ou menos custo) a posteriori.
A terceira é que fez diferença na forma de operação dos hospitais considerados a disponibilidade ou não de reservas financeiras, como foi observado em uma
dissertação de mestrado sobre estratégia na área de gestão de organizações da área da saúde.
A quarta é a percepção da existência de concorrência, seja em termos de imagem (qualidade da clientela, qualidade da assistência, qualidade do corpo profissional,
qualidade dos equipamento e da infra estrutura), da clientela a que serve (pacientes, diagnósticos e gravidade dos quadros de pacientes e operadoras dos pacientes).
A quinta, finalmente, foi que o assunto sistema de saúde ou planejamento integrado praticamente não é considerado nesse tipo de decisão, bem como parcerias ou
alianças estratégicas locais, A rigor são percebidas relações entre cliente e fornecedor. Embora vários hospitais tenham referido a existência de um diálogo com as
operadoras, parece ainda não haver maturidade para parecerias entre os terceiro pagadores e os hospitais.
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Qualidade e Segurança

P_183_2011 - Organização do processo de trabalho: competências e atribuições do Serviço Social
nas Unidades de Saúde
Marina Boralli de Sousa, Renata Paccagnella de Picoli, Julianne Rodrigues de Moraes Rosa, Ana Julia Alves de Faria

Resumo: Conforme a demanda atual de trabalho nas unidades de saúde, a equipe multidisciplinar assume muitas responsabilidades, algumas vezes assumindo excesso de trabalho. Essa
sobrecarga pode fazer com que os profissionais deixem de lado algumas atribuições importantes de sua formação. Este artigo busca evidenciar essas questões vivenciadas em unidades de saúde
pelo serviço social bem como alertar para importância de reorganização dos processos de trabalho.
Palavras-chave: Serviço Social, Competência profissional, Unidades de Saúde

Introdução
As legislações regulamentadoras de profissões freqüentemente utilizam os termos competências e atribuições para indicar as atividades que devem ser exercidas pelas
classes profissionais, fato que pode ser observado na Lei Regulamentadora nº 8.662, de 7 de junho de 19931, a qual dispõe sobre a profissão Serviço Social.
Conforme apresentado nessa Lei1, os termos competência e atribuição se correlacionam, indicando que determinada atividade é digna do cargo e pertence à alçada
desse individuo, representando sua autoridade e influência no assunto.
Conforme publicação do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2009)2 a respeito da atuação de assistentes sociais em unidades de saúde, a equipe e / ou os
empregadores, frente às condições de trabalho ou falta de conhecimento das atribuições do assistente social, têm requisitado a realização de diversas atividades aos
profissionais. Algumas dessas ações podem ser questionadas e não são atribuições dos mesmos, a saber:
 marcação de consultas e exames;
 solicitação e regulação de ambulância para remoção e alta;
 identificação de vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência hospitalar;
 pesagem e medição de crianças e gestantes;
 convocação do responsável para informar sobre alta e óbito;
 comunicação de óbitos;
 emissão de declaração de comparecimento na unidade quando o atendimento for realizado por quaisquer outros profissionais que não o Assistente Social.
 montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), medicação de alto custo e fornecimento de
equipamentos (órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção) bem como a dispensação destes.
Dentro desse contexto, conforme já publicado pelo CFESS2, o assistente social tem tido dificuldades de dialogar com a equipe de saúde para esclarecer suas atribuições
e competências. Este fato deve-se à dinâmica de trabalho imposta nas unidades de saúde em decorrência das pressões com relação à demanda e da fragmentação do
trabalho ainda existente.
Objetivos
Esse trabalho possui como objetivo diagnosticar as atividades realizadas por profissionais do serviço social em unidades de saúde e compará-las com as atribuições
preconizadas pela legislação regulamentadora da classe.
Justificativa
A execução de atividades pelo profissional de serviço social que não são de sua atribuição diminui a disponibilidade para realizar atividades que são de sua atribuição,
o que pode acarretar prejuízo na qualidade do atendimento prestado ao usuário dos serviços de saúde. Daí a importância de conhecer as atividades que hoje são
realizadas nas unidades de saúde e compará-las com o preconizado pela legislação regulamentadora dessa profissão.
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Méttodos
O trabalho foi realizaddo durante os mesees de abril e maio de 2010, em seis uunidades de saúde localizadas no muunicípio de São Pauulo e administradass sob a forma de
Organnização Social de Saúde. O desenvolvvimento ocorreu em
m dois momentos:
I. Leevantamento das attividades desenvolvvidas diariamente pelas
p assistentes socciais nas unidades de saúde: solicitaçãão de registro pelass assistentes sociaiss de três semanas
de atividades realizadass bem como sua frreqüência de realizzação. Esses registtros foram em um segundo momentoo, comparados com
m o preconizado para a profissão
segundo o Conselho Fedderal de Serviço Soccial2.
II. Aplicação
A
de questionário para as assistentes sociais a fim
m de verificar sua aautopercepção a reespeito de suas atribuições: 11 questõões, as quais representam de 1 a 10
as com
mpetências segunddo o, Art.4º Lei Reegulamentadora nºº. 8.662 (1993)1 ccabendo ao profisssional dizer se realiza a atividade e se de fato a idenntifica como sua
atribuição. Apresenta um
ma questão dissertattiva: “Alguma atividdade que realiza deestoa de suas atribuuições?”.
Apóós a análise, os resuultados foram apressentados e discutidoos com a equipe poor meio de reunião.
O estudo
e
contou com
m a participação dee seis assistentes soociais além de umaa estagiária de adm
ministração, gerentees das unidades dee saúde e supervisãão da gerente de
qualiddade da Organizaçãão Social de Saúde.
Fases

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Sem
mana 5

Respon
nsáveis
Gerente de Qualidade
Q

R
Registro
em planilha das

X

X

X

Estagiária Addministração

atividaades realizadas diariaamente

Assistentes Sociais
S

Applicação de questionáário

X

X

Estagiária Addministração

de auutopercepção de atribuuições

Quadro 1- Cronograama de desenvolvimento do projeto

Assistentes Sociais
S
X

A
Análise
dos resultadoos

Gerente de Qualidade
Q
Estagiária Addministração
Gerente de Qualidade
Q

X

Apreesentação dos Resulttados

Gerentes de Unidade
Estagiária Addministração
Assistentes Sociais
S

Resultados
Connforme a análise doos registros diários realizados pelas asssistentes sociais fooram identificadas, segundo previsto pelo
p CEFSS2 seis attividades que não eram
e atribuições
das mesmas (Quadro 2).

Quuadro 2- Atividades reealizadas pelo Serviçoo Social que não são de sua atribuição

a
descritass no Quadro 2 fazeem parte da rotina diária
d
das assistentees sociais e como não constituem atribbuição especifica ddas mesmas, poderiam ser exercidas
As atividades
por prrofissionais da receppção ou triagem deevidamente treinados.
É im
mportante destacarr que, segundo Chiavenato3, treinam
mento relaciona as atuais habilidadess com as capacidaddes exigidas pelo ccargo. A orientaçãão que cabe aos
gestorres é ajudar os receepcionistas ou proffissionais de triagem para que utilizeem suas principais habilidades e capaacidades, de modoo a ser tornarem beem-sucedidos na
execução dessas tarefas.
Um
ma das explicações para o fato dos proofissionais de serviço social exercerem
m tais atividades podde ser a falta de conhecimento da equuipe sobre as atribuuições do serviço
social, que acreditam que essas atribuições são do profissional.
Em relação à aplicaçãão de questionárioos de autopercepçãão, estes foram enttregues por meio da
d estagiária de administração, indiviidualmente para as seis assistentes
sociais, em todas as uniddades de saúde.
Tabela 3- Distribbuição das respostas aao questionário de auutopercepção de atribbuições

Competêências segundo a Leii
Re gulamentadora*

Número percen
ntual e absoluto de
profissionais quee responderam sim à
pergunta indicaando que realizam a
atrribuição

Número percen
ntual e absoluto de
profissionais que
q consideram a
atividade como sendo de sua
atribuição

1

50% (3)

1
100%

2

50% (3)

1
100%

3

100%

1
100%

4

100%

1
100%

5

100%

1
100%

6

6
67%(4)

1
100%

7

17%(1)

1
100%

8

17%(1)

833,3%(5)

9

8
83%(5)

833,3%(5)

10

6
67%(4)

1
100%

* Segundo Lei Regulamentadoraa nº. 8.662, de 7 de junnho de 1993

Connforme observado nna Tabela 1 apenas três atividades (3,4 e 5) são realizaddas por todas as prrofissionais. As atividades 1 e 2 são reealizadas por 50%,, totalizando três
profisssionais e dizem respeito a:
1. Elaborar,
E
implementar, executar e avaliar políticas sociaiss junto a órgãos daa administração púbblica, direta ou indireta, empresas, enttidades e organizaçções populares.
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2. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço.
As atividades com menor realização (7 e 8) são realizadas apenas por uma assistente social e dizem respeito ao apoio aos movimentos sociais. Essas atividades são:
7. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas a
sociedade civil.
8. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da
coletividade.
A esse respeito, em um dos formulários, foi apontado: “A importância do serviço social na UBS é muito mais que um atendimento e encaminhamento. É necessário
acompanhamento. É promoção de ações conjuntas com a comunidade”. (sic Assistente Social)
Sobre as competências abordadas, segundo Sousa4, o assistente social ocupa um lugar privilegiado no mercado de trabalho: na medida em que ele atua diretamente no
cotidiano das classes e grupos sociais menos favorecidos, ele tem a real possibilidade de produzir um conhecimento sobre essa mesma realidade. E esse conhecimento é,
sem dúvida, o seu principal instrumento de trabalho, pois lhe permite ter a real dimensão das diversas possibilidades de intervenção profissional.
Desta maneira, identificamos algumas atribuições importantes da profissão que estão hoje sendo suprimidas das rotinas de trabalho do profissional.
Devemos destacar também que, as atividades 8 e 9 não são sequer reconhecidas como atribuição por uma das profissionais.
Quanto às respostas à questão dissertativa, estas tiveram adesão de quatro profissionais.
Tabela 4 – Respostas a pergunta: Alguma atividade que realiza destoa de suas atribuições?
Respostas obtidas

Número percentual e absoluto de
profissionais que apontaram as atividades
Preenchimento laudo SPTRANS 50% (3)
Ouvidoria
17% (1)

Neste caso, podemos ver que três profissionais reconhecem que a atividade preenchimento de laudo da SPTRANS destoa do que é preconizado como suas atribuições,
o que é confirmado por publicação do CFESS2. Existe também, a questão sobre atividades relacionadas ao serviço de ouvidoria que de fato não é uma atribuição privativa
do serviço social. Porém, o papel de ouvidor pode ser exercido pelos profissionais de serviço social, uma vem que dentro da equipe de saúde é o profissional que faz uma
escuta qualificada e diferenciada, o que pode ser identificado através dos princípios do Código de Ética (CFESS, 2009)2.
Após a análise dessas informações, foi realizada uma apresentação para as assistentes sociais, gestores de unidade e também da Organização Social de Saúde. Esse
encontro possibilitou discussão a respeito das reais atribuições das assistentes sociais bem como as dificuldades enfrentadas em suas rotinas devido a inclusão de outras
atividades.
Esse levantamento serve de subsidio para discussão com a equipe de saúde visando a definição das atribuições dos profissionais. Para as assistentes sociais, serve como
base para melhor planejamento de suas atividades e fluxos dentro das Unidades de saúde.
Para os gestores da Organização Social de Saúde, foi apontada a questão a respeito de treinamento adequado para a recepção e triagem das Unidades para que possam
realizar outras funções de apoio ao usuário. Com essa reorganização, espera-se melhorar a agilidade e qualidade do atendimento além de melhores condições de trabalho
ao serviço social.
Conclusões
Os profissionais de serviço social das unidades de saúde analisadas apresentam incorporação de atividades, freqüentes em suas rotinas, que não são atribuições. Isto
pode gerar um distanciamento entre suas atribuições preconizadas na legislação e as atividades que desempenham.
Esta situação pode ser modificada readequando os processos de trabalho e transferindo essas atividades, após treinamento adequado, para os profissionais que de fato
tem atribuição de exercê-las.
Estas dificuldades devem impulsionar a realização de reuniões e debates entre os diversos profissionais para o esclarecimento de suas ações e estabelecimento de rotinas
e planos de trabalho (CFESS, 2009)2.
Referências
BRASIL. Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993 - Dispõe sobre a Profissão de Assistente Social e dá outras providências.
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P_184_2011 - Pacientes maiores de 18 anos em Hospital Pediátrico Público Terciário: uma avaliação
do impacto nos serviços
Marina Boralli de Sousa, Marta Miranda Leal, Ana Julia Alves de Faria, Renata Paccagnella de Picoli, Mariana Wiezel dos Santos

Resumo:
Com o aumento da sobrevida de doenças crônicas, atualmente os hospitais pediátricos enfrentam uma mudança no perfil dos pacientes atendidos. Esse artigo busca analisar a
população atendida com 18 anos ou mais de idade por um hospital pediátrico público terciário identificando seu perfil e utilização de serviços. Através dessa análise indica-se a necessidade de
criação de novos serviços para receber essa demanda, como de ambulatórios de transição de cuidados e também incorporação de métodos de trabalho adequados.
Palavras-chave: Ambulatório Hospitalar, Pediatria, Pacientes Ambulatoriais, Ambulatório de transição de cuidados

Introdução
O hospital estudado é especializado em atendimentos a crianças e adolescentes, encaminhados da rede SUS, por apresentarem doenças crônicas que demandem
atenção terciária. O ambulatório conta com 19 especialidades pediátricas e a faixa etária limite para matrícula é 16 anos. A alta ambulatorial está condicionada à cura, ao
controle da doença (com possibilidade de atendimento a nível secundário ou primário) ou à faixa etária de 18 anos, quando o paciente deve ser encaminhado para a
clínica de adultos.
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O avanço
a
da Medicina, com o desenvvolvimento de novvas tecnologias, méétodos diagnósticoos e terapêuticos, tem
t propiciado um
ma maior sobrevidda dos pacientes
pediáttricos portadores dee doenças crônicass. A dificuldade em
m encaminhar esses pacientes maiores de 18 anos para clínicas de adultos é uma realidade noo ambulatório do
hospittal estudado, como conseqüência, estees pacientes continnuam no hospital auumentando a demaanda nos serviços.
Um
m outro fator que prrejudica o processoo de alta hospitalar é o fato de esta tam
mbém ser uma insttituição de ensino e pesquisa, onde oss profissionais querrem acompanhar
a evolução dos casos por mais tempo.
Seggundo KAUFMAN e PINZON (2007)1 o conceito de trannsição desses pacieentes para uso de outros serviços é: “m
movimento planejaddo de adolescentess com condições
médiccas crônicas de um
m centro pediátricoo para um cuidadoo de saúde orientaddo para adulto”. Este movimento ainnda não acontece dde uma forma adeequada devido a
motivoos como: a) a estreita relação médico-paciente na pediattria gera segurançaa para o paciente; b)
b o atendimento addulto difere do pediiátrico, pois é focaddo no paciente e
não na família. Sendo aassim exige maior independência do paciente e trabalhha com menos recursos multidisciplinnares; c) falta de cconhecimento dos profissionais em
o pacientes em idaade de transição parra efetuar encaminhamento para outroos serviços.
relaçãão à orientação e coomunicação com os
Alguns outros países ccomo Estados Unidos e Canadá vêm
m há alguns anos ddiscutindo esta queestão. Segundo esttimativa de KAUFM
MAN e PINZON (22007)1, 15% da
d
crônica quee impacta na saúdee e causa algumas limitações em suas vidas.
juventtude norte americana possui alguma doença
Seggundo estudo publicado por SCAL e IRELAND (2005)22, cerca de 20% dda população adolescente dos Estados Unidos em 20005 enquadravam-sse no grupo que
necesssita de cuidados esspeciais com a saúdde. Esses jovens são definidos pelos SServiços de Saúde Materno-Infantil
M
coomo “aqueles que ttêm ou estão com risco aumentado
de dessenvolver dano físico, comportamental, emocional e dee desenvolvimento, e que também reqquerem serviços dee saúde específicoss e em maior quanttidade do que as
criançças em geral”. A caada ano 750.000 paacientes com condições crônicas passsam o limiar da idaade adulta nos Estaddos Unidos (2).
Objjetivos
Denntro dessa problemática apresentada, o objetivo do estuddo é analisar o imppacto dos pacientess ambulatoriais no hospital
h
consideranndo seu perfil, tiposs de serviços que
utilizaam no hospital e tem
mpo que permaneccem em seguimentoo.
Justtificativa
A im
mportância em caracterizar a populaçção que continua em
e seguimento com
m 18 anos ou maiss de idade em um hospital
h
pediátrico de nível terciário está
e em fornecer
subsíddios para um diagnóóstico acurado da magnitude desse problema, que sobreecarrega o serviço terciário. Os resultados podem embaasar o desenvolvimeento de soluções
visanddo a um adequado movimento de trannsição desses pacientes para cuidadoss de adultos.
Méttodos
Foi realizada durante o mês de agosto de
d 2010 uma análisse minuciosa do baanco de dados de pacientes
p
ambulatooriais do hospital, uutilizando-se o proograma Microsoft
Officee Excel 2007.
A amostra
a
estudada fooi composta por toodos os pacientes ativos
a
no cadastro aambulatorial com 18 anos ou idade superior
s
durante o ano de 2010. Foraam excluídos da
amosttra os pacientes quee apresentavam caddastro provisório e também aqueles quue somente se cadaastraram para doação de órgãos.
Foraam levantados os seguintes dados:
- idade;
- especialidades que frreqüenta;
- utilização de setores do hospital (consultas ambulatoriais, hospital-dia, internnações, número de atendimentos no pronto-socorro) no pperíodo de janeiro a julho de 2010;
- realização de examees;
- idade no momento dda matrícula;
mpo de seguimentoo no hospital.
- tem
Resultados
A amostra de pacientees cadastrados e atiivos no ambulatórioo em de 2010 totallizou 1211 pacienttes com 18 anos ouu mais. A idade mááxima dos pacientes cadastrados foi
c
Tabela 1.. É importante destaacar que 53% da amostra encontram--se no grupo etário de 18-19 anos.
de 50 anos e, segundo a faixa etária, se disttribuiu nos grupos conforme

Tabela 5- Distribuição dos pacientes com 18 annos ou mais por grupoo de idade

m 18 anos ou mais segundo as dez especialidades médiccas mais freqüentaddas no ambulatórioo. Observa-se na
As Figuras 1 e 2 mostrram a distribuição dos pacientes com
Figuraa 1, a classificação das 10 especialidaades que apresentaam maior número dde pacientes matricculados. Nota-se, ainda, que as cincoo primeiras especialidades possuem
um grande impacto no nnúmero total, com 74%
7 dos pacientes.

Figura 1- Distribuiçção dos pacientes com
m 18 anos ou mais seegundo especialidade que frequentam

QUALLIHOSP 2011 » 324
4

PAPERS

Conforme annálises da Figura 2 foram totalizadas 4074
4 consultas am
mbulatoriais entre a amostra, gerando uma média de 3,44 consultas por pacciente. As cinco prrimeiras
especialidades realizam 62% das consultas para essees pacientes. A Onccologia representa maior volume em ambas
a
as análises, ccom 443 pacientess e 1377 consultas.

Figura 2- Distribuição de consultas por especiaalidade nos pacientes com 18 anos ou mais

Quanto à idaade do paciente no momento da matrícula, há um maiorr número absoluto de
d pacientes que see matriculam na faiixa etária de 6 a 7 anos,
a
representandoo cerca
de 19% da amoostra (228 pacientess), o que pode ser visto
v na Figura 3. A Tabela 2 aponta que
q a maioria da am
mostra (60%) é mattriculada até os 11 anos de idade.
Existe também um maior númeero absoluto de paccientes que enconttram em seguimentto entre 11 e 12 annos no hospital, rep
epresentando cerca de 50% da amostra (600
pacientes).
acientes maiores dee 18 anos atendidos nesse
Através da análise da idade de matricula e tempoo de seguimento deesses pacientes enttende-se que o grande número de pac
mento de acordo coom o caráter crônicco das doenças e não a idade de matrricula tardia.
hospital, está reelacionado ao grandde tempo de seguim
Figuraa 3 – Distribuição dos pacientes com 18 annos ou mais segundo a idade que possuíam
m no momento da matatrícula no hospital

Idade da
a

Número de Frequência

matrículla

Pacientes Acumulada
A

700
600

51

4,3%

2a 3

22

6,1%

4a 5

16

7,5%

6a 7

228

26,6%

8a 9

214

44,5%

10 a 11

179

59,6%

3
12 a 13

182

74,8%

14 a 15
5

140

86,6%

100

16 a 17
7

90

94,1%

0

18 ou ma
ais

70

100,0%

Número de pacientes

0a 1

500
400
300
200

1

Tabela 6 – Distribuição detaalhada dos pacientes com
c 18 anos ou maiss segundo a
idade no momento da matrícula no hospital

2

3

4

5

6

7

8

9 10
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Figura 4- Disstribuição do tempo dde seguimento dos paacientes
com 18 anos ou mais dos no hospital (em anos)

p os diversos settores do hospital fooi analisada neste estudo.
e
O maior peercentual de utilizaçção por esse grupoo estava
A demanda ddos pacientes com 18 anos ou mais para
em observações em hospital-dia e consultas ambulattoriais, conforme ddistribuição mostradda nas figuras 5 e 6. Essa demanda reppresenta 11% da uttilização do hospitaal-dia e
9% das consulttas ambulatoriais reealizadas pelo hospital.

Figura 5- Utilizaação do Hospital-dia segundo
s
pacientes com faixa etária de 18 aanos ou mais
e menores de 18 annos (período de Janeirro a Julho 2010)

Figura 6- Utilização dos
d serviços de consuulta ambulatorial seguundo pacientes com faaixa
etária de 18 anos ou
o mais e menores dee 18 anos (período dee Janeiro a Julho 20100)
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Por outro lado, a demaanda para internação e pronto-socorroo em pacientes com
m 18 anos ou mais é menos expressiva (Tabela 3). Isto deeve-se provavelmente às instruções
dadas aos funcionários ddestas unidades, no sentido de efetuar maior controle na entrada desses paccientes no hospital.
S
Setores
do

P
Pacientes
maiores
s de

Porcenta gem de uso

Instituto

18 anos

por es
sse grupo

Inte
ernações

53

0
0,1%

Pro
onto-Socorro

53

0
0,4%

Tabela 7- Número abbsoluto e porcentagem
m de pacientes com 118 anos ou mais internados e atendidos
em pronto-socoorro entre Janeiro e Jullho de 2010.

m ao menos um exxame de imagem
A utilização dos serviçços de apoio diagnóóstico, como visto na Figura 7, indicaa que 17,3% dos paacientes com 18 annos ou mais realizam
F
8 48,6% reaalizam ao menos um
m exame laboratorial.
e na Figura

Figura 7 – D
Distribuição dos pacieentes com 18 anos ouu mais
entre aqueles que realizaram ou nãoo realizaram exames de
d imagens

Figura 8 - Distribuuição dos pacientes ccom 18 anos ou mais
entre aqueles que realizaram ou não realizaaram exames laboratooriais

Connclusões
A população de 18 annos ou mais atendiddos no hospital peddiátrico estudado esstá distribuída de foorma decrescente conforme o aumento
to da idade. A maiooria (74%) destes
pacienntes concentra-se eem 5 especialidadees. Portanto, mudanças que atinjam eestas especialidadees já causariam basstante impacto na ddemanda para a innstituição, e, por
isso, devem
d
ser o foco innicial para o planejaamento de transição dos pacientes. A criação desses ambulatórios resultariaam em aumento dee vagas para a popuulação menor de
18 anoos que é o alvo do hospital.
Foi observado que oss pacientes de 18 anos
a ou mais repreesentam uma grandde demanda para o ambulatório e hospital-dia, porém
m pouco interferem nos serviços de
internação e emergênciaa.
Algumas sugestões foram elaboradas a paartir da realidade evvidenciada no estuudo como:
- deesenvolvimento de um plano escrito soobre os cuidados necessários para a vvida adulta;
- divvulgação sobre impportância de cuidaddos de transição paara todas os profissiionais das diferentees especialidades doo Hospital;
- crriação de ambulatóório de transição para
p as especialidades que concentraam essa populaçãoo (a curto prazo) e para todas as esppecialidades ambulatoriais (a longo
prazo));
- elaboração de um gguia adaptado parra população brasileira sobre transiç ão de cuidados que educa os jovenns adultos e familiiares sobre a impoortância de estar
envolvvido nesse processoo, baseado na publicação de GILMAN
N (2005)3.
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P_185_2011 - FFluxo do cliente no Am
mbulatório d
de Gastrocirrurgia
Ingryd
d da Costa Cerqueirra, Maria D'innocen
nzo

Resumo: Objetivo: Descrevver o fluxo de atendim
mento ao cliente no ambulatório de gastrrocirurgia, observar e analisar os processoos aos quais ele é subbmetido. Métodos: Pesquisa descritiva
exploraatória, realizada atravvés da observação doo atendimento aos clientes e entrevista coom funcionários de cada
c setor do ambulaatório em que o cliennte é atendido. Resultados: Fluxograma
atual do
d atendimento ao clieente no ambulatório de
d gastrocirurgia Connclusão: Os resultadoss obtidos permitem iddentificar alguns nós críticos
c
durante o atenndimento ao cliente.
Palavraas-chaves: Enfermageem, Gestão por Processsos, Gestão da Qualiidade na Saúde, Pacieentes Ambulatoriais.

Introdução
O sistema
s
ambulatoriaal alimenta a demaanda hospitalar, e quando
q
apresenta aalta resolutibilidadee, contribui para a qualidade do servviço e qualidade dee vida do cliente
atravéés da prevenção de doenças e promoçção da saúde. Dessaa maneira evitam-sse futuras internações, refletindo em uma redução dos cuustos.¹
O presente
p
estudo tem
m como propósito descrever
d
o fluxo do
d cliente no Ambuulatório de Gastroccirurgia de um Hosspital Universitário da cidade de São Paulo. O prédio
dos am
mbulatórios atendee vinte especialidaddes divididas em suub-especialidades, oonde o Setor de Gaastrocirurgia possui oito sub-especialiddades que são dividdidas em dias da
semanna para atendimentto, sendo elas: Barriátrica, Curativo, Esôfago-Estômago-D
E
Duodeno (EED), Fíggado, Vias biliares e Pâncreas (FBP), HHérnia, Portal Pareede, Protologia e
Unidaade Básica de Saúdee (UBS), atendendoo em média trinta e dois paciente por dia.
O fluxo
f
do atendimennto possibilita orgaanizar o serviço para acolher o usuáriio, considerando a importância do traabalho em equipe m
multiprofissional. Desta
D maneira, o
serviço torna-se mais qualificado, o que peermite um cuidado mais elaborado e iintegralizado, com possibilidades de avaliação
a
de proceessos de trabalho e de resultados na
promooção à saúde da poopulação. A organização das ações poode trazer benefícioos não só para a população atendida, mas também paraa os profissionais de saúde e para a
própria instituição. ²
Há três grupos que ddevem ser levados em consideração para definir o quee é qualidade em saúde ou na assisstência à saúde: ccidadãos, técnicos envolvidos e os
tomaddores de decisão. H
Há muitos julgameentos possíveis a reespeito da qualidadde, e para evitar que a prestação de serviços apresentee muita variação, diversos
d
critérios
devem
m ser seguidos, prinncipalmente em relaação a estrutura, aoo processo e às form
mas de realizar a prrodução.³
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A tríade mais conhecida para avaliação dos serviços de saúde foi descrita por Avedis Donabedian, em meados de 1960, na qual conceituou três aspectos desta
abordagem. São eles:4
Estrutura: são características mais estáveis da assistência à saúde. Envolve estrutura física, disponibilidade de equipamentos, capacitação dos indivíduos que prestam
assistência, organização dos serviços, recursos de instalações (acomodação, acesso, facilidade de locomoção, espaço e circulação do local que o cliente é cuidado).5
Processo: abrange todas as atividades desenvolvidas entre os profissionais e os clientes. Fornece base para a valorização da qualidade, uma vez que são através destas
relações que se obtém os resultados da assistência.5
Resultado: é a consequência do trabalho realizado na assistência, refletindo as mudanças observadas no estado de saúde, organização e o grau de satisfação do
cliente.5
Justificativa
Reconhecer o problema é o primeiro passo para poder agir sobre ele e evitar que se repita ou perpetue. Expor-se à avaliação, é correr o risco e estar disposto a ser
considerado menos perfeito do que se gostaria. Em contrapartida, é aumentar a possibilidade de ter, ao final, resultados melhores do que teria sem ela.5
Um estudo voltado para a definição do fluxo do cliente no ambulatório, visando identificar possíveis falhas nos processos, é fundamental para que futuramente estas
falhas sejam corrigidas. Com isto é possível contribuir para uma atuação de maior qualidade dos profissionais, e consequentemente oferecer maior qualidade de vida ao
cliente, aumentando a satisfação do mesmo em relação ao serviço e por fim diminuir a sobrecarga hospitalar.
Objetivo
Descrever o fluxo de atendimento ao cliente no ambulatório de gastrocirurgia, observar e analisar os processos aos quais ele é submetido.
Método
Pesquisa descritiva exploratória, realizada através da observação do atendimento aos clientes e entrevista com funcionários de cada setor do ambulatório em que o
cliente é atendido.
Resultado
Através da observação do atendimento ao cliente e informações colhidas no ambulatório, foi possível definir o fluxograma atual do atendimento ao cliente no
ambulatório de gastrocirurgia (vide Apêndice A) onde podem ser seguidos três caminhos distintos:
1) Cliente comparece para consulta médica agendada, é atendido por ordem de chegada, onde no primeiro momento é feita abertura de ficha na recepção que consiste
em confirmar se o cliente está cadastrado no sistema e se a consulta está agendada, prontuário do cliente é separado por ordem de chegada. O funcionário responsável
recolhe os prontuários e entrega no consultório médico. O cliente aguarda ser chamado pelo médico (2°andar), e após ser chamado é avaliado, podendo seguir três
caminhos após a consulta:
- lista de espera para cirurgia. Médico preenche impresso denominado Formulário de inclusão de pacientes em lista de espera, que é entregue pelo paciente na
recepção. O funcionário insere cliente na lista de espera. O cliente aguarda ser chamado para cirurgia, que acontece no Hospital Universitário. A etapa do cliente no
hospital merece futuramente ter seu fluxo estudado.
- agendamento de retorno e/ou exames;
- ou alta do ambulatório de gastrocirurgia.
2) Para agendamento de consulta e/ou exame, cliente deve ir até o setor de marcação de consultas, retirar uma senha e aguardar. Para realização do agendamento é
necessário um impresso de interconsulta ou encaminhamento proveniente da Unidade Básica de Saúde (UBS), pronto socorro, do próprio ambulatório de gastrocirurgia,
ou outro ambulatório. O funcionário verifica se há vaga disponível, se sim, consulta e/ou exame é agendado, caso contrário o cliente é orientado a procurar UBS ou
retornar outro dia ao ambulatório para tentar agendamento.
3) O cliente também pode ir até o ambulatório para realização de curativo, que não necessita de agendamento prévio, apenas impresso de interconsulta. Na maioria das
vezes o curativo consiste de retirada de pontos pós-cirurgia. O cliente entra em fila por ordem de chegada, aguarda ser atendido pela recepção, e quando atendido, a
abertura de ficha que consiste em verificar se cliente está cadastrado no sistema é realizada, o impresso de pedido interconsulta é grampeado junto ao impresso
multiprofissional e separado por ordem de chegada. O funcionário responsável recolhe os impressos e entrega na sala de procedimentos. O cliente é avaliado pelo médico
e o auxiliar de enfermagem realiza o curativo. Havendo necessidade de retorno, o médico entrega ao paciente pedido de interconsulta para curativo, caso contrário,
cliente termina seu processo de curativo.
Conclusão
O objetivo do estudo foi alcançado e os resultados permitem identificar alguns nós críticos durante o atendimento ao cliente. No próximo estudo, que consistirá na
aplicação de questionário para avaliação da satisfação do cliente, serão sugeridas formas de melhoria para otimizar o fluxo do atendimento e os recursos físicos e humanos
em benefício do cliente.
A partir deste estudo, percebe-se que o fluxograma de atendimento do cliente no Hospital Universitário durante a cirurgia necessita ser estruturado, para completar todo
o processo de atendimento ao cliente da gastrocirurgia.
O estudo pode servir de exemplo para que se construam fluxogramas em todas especialidades ambulatoriais, para identificar os componentes e o comportamento do
processo.
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Qualidade e Segurança

P_186_2011 - Gerenciamento do risco nos hospitais socialmente necessários de Minas Gerais
Stefânia Mereciana Gomes Ferreira, Mayra da Silva Pinto, Lismar Isis Campos, Karine Coutinho dos Santos, André Luiz Pereira

Palavras-chave: qualidade hospitalar; gerenciamento do risco, Prohosp.

Introdução
O tema qualidade encontra-se em destaque no cenário mundial atual, principalmente nas instituições de saúde. É consenso, que a busca pela qualidade não é recente,
porém nos últimos anos, ela tem ocorrido em escala mundial devido a diversos fatores (FRANCO, CAMPOS, WAGNER, 1998).
Segundo Kisil (2003) e Sampaio (2004), os principais problemas relacionados com a qualidade hospitalar são: erros ou atrasos nos diagnósticos; falhas em seguir
procedimentos recomendados; falhas em realizar operações e exames usando procedimentos apropriados; falhas na seleção e na prescrição de tratamentos; falhas na
assistência farmacêutica; atrasos desnecessários no tratamento e no compartilhamento de resultados de exames; uso de tratamento incorreto ou impróprio; falhas no uso de
procedimentos profiláticos; fragilidade dos sistemas de monitoramento, revisão e controle; problemas com equipamentos; e falta de educação permanente para os
profissionais.
Diante destes entraves, a aplicação de programas de qualidade surge com o intuito de incrementar o gerenciamento e melhorar a eficiência destes serviços
(CAMACHO, 1998).
Feldman, Gatto e Cunha (2003), acrescentam ainda, que qualidade é um fenômeno continuado de aprimoramento, que visa dentro das instituições, estabelecer
progressivamente os padrões, resultado dos estudos de séries históricas na mesma organização ou de comparação com outras organizações semelhantes, em busca do
defeito zero.
A qualidade dentro das instituições de saúde pode ser alcançada quando estas utilizam tecnologias efetivas, com segurança para profissionais e usuários, ofertando
serviços através das necessidades reais da clientela e de forma equânime, eficiente e humanizada, buscando assegurar a satisfação do usuário (OPAS/ OMS, 2004).
Uma das formas de diagnosticar as fragilidades e propor formas de intervenção nas instituições empregadoras, alcançando a qualidade, constitui-se na análise dos
riscos.
Determinar o risco em saúde é compreender e intervir nas diversas possibilidades de dano, como: física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser
humano. Por isso, sua mensuração é fundamental, para que se desenvolvam as adequadas formas de promoção e proteção à saúde. Além de o risco ser compreendido
como a probabilidade de ocorrência de um evento adverso, ele também pode ser classificado como um evento sentinela que, no caso dos serviços de saúde, afeta a
integridade do paciente, da equipe de saúde ou da comunidade onde está inserido.
Diante deste contexto, no ano de 2008, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) implantou como reforço ao Programa de Fortalecimento e Melhoria
da Qualidade dos Hospitais do SUS de Minas Gerais (PRO-HOSP), o Programa de Gestão da Qualidade, com o intuito de qualificar a gestão dos Hospitais PRO-HOSP
(CAMPOS, 2008).
Para tanto, foi estabelecido um acordo entre a SES/MG com o Banco Mundial, no qual 75% dos hospitais integrantes do PRO-HOSP, receberiam o Diagnóstico
Organizacional ONA (DO-ONA) até o ano de 2011, como uma das estratégias de qualificação dessas instituições. Até o ano de 2009, 45 hospitais receberam o
diagnóstico, e em 2010 mais 35 hospitais receberam o diagnóstico. (CAMPOS, 2009).
Pautado nestes hospitais que receberam a visita da instituição acreditadora no ano de 2010, verifica-se que a maioria não apresenta uma política de gerenciamento de
risco. Portanto, o estudo tem por objetivo descrever a implantação e os benefícios do processo de gerenciamento do risco na área da saúde já que este processo pode ser
considerado um gargalo para as instituições de saúde para a garantia da segurança e satisfação de seus clientes.
2. Justificativa
Sabe-se que o gerenciamento do risco é um pré-requisito para que ocorra uma gestão com qualidade nível I da acreditação. Por isso, verifica-se que este estudo é eficaz
para conhecimento e esclarecimento, para as instituições prestadoras de serviço de saúde e profissionais da área, sobre o que é gerenciamento dos riscos e quais os
benefícios de sua implantação.
3. Métodos
Com vistas a alcançar o objetivo proposto, inicialmente foi realizado um levantamento de dados em busca eletrônica nas bases de dados LILACS e MEDLINE. Este
levantamento teve por objetivo, encontrar textos que abordassem o tema gerenciamento de risco. Durante a pesquisa foram utilizadas as seguintes palavras-chave:
qualidade hospitalar; gerenciamento do risco, Prohosp. Em seguida foi realizada uma leitura prévia do titulo e resumo dos textos, sendo incluídos os de língua portuguesa,
publicados a partir de 1998, e que retratam o tema a ser estudado. Foram selecionados 11 artigos, 1 livro, 1 texto na língua inglesa e uma portaria, que serviram como
fonte de informação e embasamento, para a construção do texto. Além da pesquisa científica, o estudo tem como referência um relatório Simplificado Global contendo os
pontos fortes e as oportunidades de melhoria encontradas nas 35 instituições visitadas em 2010 realizado por uma instituição acreditadora e disponibilizado a Secretaria
do Estado de Saúde de Minas gerais (SES-MG). Este relatório foi aplicado pela empresa acreditadora e contêm informações como os pontos fortes e as oportunidades de
melhoria encontradas nas instituições. Tendo em vista o tema de discussão deste trabalho, toda a análise do relatório simplificado, foi embasada nas questões que
envolvem o gerenciamento do risco nas instituições avaliadas.
4. Resultados
Após a compilação dos dados encontrados no relatório simplificado, verificou-se que dos 35 hospitais PRO-HOSP visitados, 100% não apresentam política de
gerenciamento dos riscos em suas instituições. Este dado demonstra a verdadeira realidade dos hospitais socialmente necessários de Minas Gerais, que não oferecem, na
maioria das vezes, um serviço pautado na gestão da qualidade com foco segurança dos seus processos assistenciais.
Para alcançar a qualidade deve-se promover uma mudança no modelo de gestão da instituição que deve ser pautada na segurança, com minimização dos riscos e
eventos adversos. Deve ser ainda baseada em evidências científicas, através de realizações de avaliações tecnológicas e econômicas (BRASIL, 2006).
A assistência à saúde é por princípio uma atividade de risco, por isto, as organizações ao fazerem à gestão da segurança, estão aprimorando e ampliando a qualidade de
seus serviços. (CAMPOS, 2008).
O enfoque de risco é uma filosofia de trabalho de caráter essencialmente preventivo e é fundamento para a programação da assistência à saúde. Constitui uma
oportunidade para integrar a clínica com a epidemiologia, a administração e o planejamento em saúde garantindo assim a qualidade da assistência.
A abordagem sistêmica dos riscos tem como norma ajustar o sistema e torná-lo mais seguro do que mudar as condições humanas. Esta é a diretriz da política de
gerenciamento do risco, definido como: pensamento organizacional focado na idéia de evitar decisões gerenciais falíveis dando início a uma sucessão de falhas latentes
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que potencializarão a ocorrência de acidentes. Para a implantação do gerenciamento do risco é necessária uma política organizacional advinda das lideranças das
organizações de saúde, que elaborem e apóiem uma Comissão de Gerenciamento do Risco atuante, pró-ativa e com abordagem multiprofissional (FNQ, 2007 & MENDES,
2009).
Podemos dizer que a gestão do risco inclui minimamente:
- Identificação do risco (o que, onde, quando, porque e como).
- Identificação das partes envolvidas.
- A avaliação do risco (Processo de comparação entre os níveis de risco e os critérios de riscos).
- Ações de tratamento de risco (Processo de seleção e implementação de medidas para modificar um risco) seja por redução de Riscos (Ações tomadas para diminuir a
probabilidade e/ou conseqüências negativas, ou ambas, associadas a um risco) seja por Retenção de riscos (Aceitação do ônus de uma perda) ou por Compartilhamento
dos Riscos (Compartilhar com uma outra parte o ônus de uma perda). (IQG,2009)
Para a elaboração de um plano de gerenciamento de risco é importante a avaliação do cenário interno e externo da instituição, na qual devem ser levadas em
consideração as partes interessadas e a capacidade de organização para satisfazê-los. Este plano deve ser adequado a cada realidade da instituição e, ao mesmo tempo,
revisado periodicamente para atualização dos dados que podem ser alterados.
A política de gestão do risco segue as seguintes etapas:
- Registro de todos os eventos
- Classificação por grau de importância e/ou magnitude
- Seleção dos eventos com repercussões graves para estudo metodológico e ações diretas
- Capacitação dos colaboradores para controlar situações evitáveis
Para obter políticas de saúde que resultem em ganhos expressivos na qualidade da assistência prestada com foco na segurança do usuário é necessário ter dados que
programem as melhorias sistêmicas, estudando e aprendendo com as lições vivenciadas, realizar registros, análise dos processos e dos dados notificados, que servem
como norteadores para as capacitações dos profissionais estratégicos das instituições (focadas nas reais necessidades do sistema de saúde). (CAMPOS, 2004 & FNQ, 2007)
Dessa forma, os hospitais que aprendem a gerenciar seus riscos conseguiram minimizar muito os agravos e eventos adversos presentes nas instituições. Pois, somente
com a aplicação da política de gerenciamento de risco que haverá melhora no planejamento da instituição, na tomada de decisões, no desempenho e eficácia dos
serviços ofertados, além da diminuição dos custos e dos óbitos causados por falta de gerenciamento.
5. Conclusão
Através deste estudo identificou-se que os hospitais socialmente necessários avaliados em 2010, apresentam padrões de inconformidades relacionadas ao
gerenciamento do risco. Ou seja, 100% das instituições analisadas não desempenham atividades relacionadas à segurança nos processos, o que evidencia a realidade da
prestação de serviços. Por isso, é necessário que sejam tomadas medidas de capacitação e sensibilização dos profissionais, principalmente os líderes, estimulando-os na
implantação de ações de viabilizem a qualidade dos serviços prestados.
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Qualidade e Segurança

P_187_2011 - Análise do edital de compras de medicamentos: garantia da qualidade e segurança
Julianne Rodrigues de Moraes Rosa, Ana Julia Alves de Faria, Márcia Lúcia de Mário Marin, Ricardo Paranhos Pires Moreira, Andréa Cassia Pereira Sforsin, Sonia Lucena
Cipriano, Renata Ferreira
Resumo: O medicamento é um insumo estratégico de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções constantes no tratamento, afetando a qualidade de vida dos usuários e
credibilidade dos serviços farmacêuticos. Considerando que as instituições públicas devem adquirir seus medicamentos por processo licitatório, onde o edital estabelece as características dos
produtos, observou-se a necessidade de analisá-lo em relação à legislação pertinente e compará-lo com o de outras instituições, objetivando melhorias dos processos. Nossos resultados
evidenciam a necessidade de atualização contínua do edital de compras de medicamentos, de acordo com a legislação práticas realizadas no processo de aquisição de medicamentos.
Palavras chave: farmácia, edital de compra, segurança do paciente, qualidade, medicamentos, rastreabilidade

Introdução
Os medicamentos são produtos importantes para a melhoria da qualidade de vida da população e, somente são eficazes se houver garantia de que, desde sua
fabricação até a sua dispensação, sejam armazenados, transportados e manuseados em condições adequadas. Desta forma, serão preservadas qualidade, eficácia e
segurança dos mesmos. Logo, as condições de estocagem, distribuição e transporte desempenham papel fundamental na manutenção dos padrões de qualidade dos
medicamentos (SÃO PAULO, 2003).
Privilegiando a qualidade, condição sine qua non na aquisição de medicamentos, existem, pelo menos, duas dimensões desejáveis. A primeira diz respeito a questões
hoje plenamente reconhecidas e valorizadas, como eficácia, efetividade e adequabilidade, decorrentes da crescente atuação dos epidemiologistas e farmacologistas
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clínicos. Estas exigências devem ser previamente resolvidas por um bom processo de seleção e padronização. A segunda dimensão, alvo deste trabalho, trata do
estabelecimento do grau de exigência de qualidade pretendido e do que pode ser efetivamente feito durante o processo de aquisição para garanti-lo (LUIZA; OSORIO-DECASTRO; NUNES; 1999).
A tentativa de equacionar o binômio qualidade-custo tem como contexto a Lei 8666/93 (BRASIL, 1993). É também conhecida como lei do menor preço, por indicar
critério básico de julgamento, no entanto permite a inserção de critérios de exigências de qualidade, a partir da submissão de especificações no texto do edital, em fases
distintas.
Na primeira delas há preocupação com a habilitação do licitante e sua comprovada aptidão para desempenho de suas atividades; a segunda diz respeito ao produto em
si e pode ser exemplificada pelo registro do produto em Diário Oficial da União e pelos laudos de qualidade (BRASIL, 1993).
Algumas instituições, buscando minimizar suas dificuldades de compra de produtos de qualidade duvidosa, restritos sempre ao critério de menor preço, tem nos últimos
anos abordado de forma comprometida a construção de editais de compra (LUIZA; OSORIO-DE-CASTRO; NUNES; 1999).
O Ministério da Saúde publicou as portarias 1.818, 2.814 e 3.765 que fazem recomendações gerais quanto às exigências mínimas em edital, visando a garantia da
qualidade no ato da compra de medicamentos (BRASIL, 1997;1998;1998a).
A elaboração e atualização dos editais de compra de medicamento de acordo com as legislações e práticas relacionadas ao processo de aquisição de medicamentos são
de fundamental importância para que o recebimento adequado ocorra: produtos e prazos corretos, eficiência no uso de seus recursos, processamento correto da
documentação envolvida e bom relacionamento com os fornecedores. No recebimento são verificadas especificações técnicas dos medicamentos, tais como embalagem,
rótulo, lote e validade, e se está acompanhado do certificado de análise do controle de qualidade (BRASIL, 1990).
Ainda no recebimento são observados aspectos administrativos relacionados com o pedido de compra, buscando atender aos requisitos administrativos estabelecidos
em edital ou contrato tais como a documentação fiscal, quantidade e prazo de entrega (SMS-SP, 2003).
Um grande desafio colocado ao setor público de saúde hoje é o suprimento adequado das necessidades de medicamentos, compreendendo-se os critérios de qualidade
e preço. Efetivar a compra de medicamentos providos de qualidade a preços de mercado e ainda especificar as características desejáveis no produto comprado são atos
passíveis de concretização na realidade,.
Cabe ao farmacêutico empenhar-se ao máximo para proteger o paciente do uso de medicamentos de baixa qualidade, ao mesmo tempo em que também protege os
interesses econômicos da instituição, o que, em última análise, reverterá no uso mais racional dos medicamentos. À instituição cabe apoiar e incentivar seus esforços,
resguardando o paciente e os interesses do Estado (LUIZA; OSORIO-DE-CASTRO; NUNES; 1999).
Justificativa
A farmácia de um hospital público de grande porte da cidade de São Paulo propôs a adoção de práticas que atendessem às normas preconizadas pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA) para obtenção do certificado de qualidade. Após a consultoria realizada pelos auditores para avaliação da instituição, foi elaborado um
relatório com as “não conformidades” das práticas adotadas. Dentre elas, foram apontadas ausência de rastreabilidade dos medicamentos e falta de sistematização da
identificação, gerenciamento e controle dos riscos relativos aos processos, bem como registro de eficácia para a tomada de decisões.
Nesse sentido, observou-se a necessidade de rever todos os processos inerentes à aquisição de medicamentos. Considerando que as instituições públicas devem
adquirir seus medicamentos por processo licitatório, onde o edital é o documento que estabelece as características dos produtos, observou-se a necessidade de analisá-lo
em relação à legislação atual pertinente, Observou-se também a necessidade de compará-lo com o de outras instituições, com o objetivo de propor melhorias para este
processo.
Objetivo
Identificar os problemas relacionados ao edital de compras, que impactam nos processos de aquisição de medicamentos, bem como propor soluções para os eventuais
problemas encontrados.
Métodos
O estudo foi realizado em um hospital público, de ensino e de grande porte da cidade de São Paulo, no período de maio a julho de 2010. Foi desenvolvido de acordo
com as seguintes etapas:
- Análise do edital de compras de medicamentos da instituição e legislação pertinente à aquisição de medicamentos;
- Análise dos editais de compras de outras instituições públicas:
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre;
- Hospital Universitário da Universidade de São Paulo;
- Hospital Universitário da Universidade Estadual de Campinas;
- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo;
- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Estas instituições foram selecionadas por seu reconhecido nível de excelência, além de possuírem porte semelhante ao hospital analisado;
- Identificação das principais oportunidades de melhoria e sugestões para solução dos problemas.
Resultados
Na análise do edital de compras da instituição em estudo, foi observada a necessidade de modificações nos seguintes tópicos:
Entrega de medicamentos
O prazo de entrega é um requisito de suma importância para a organização, pois influencia diretamente todo o processo de logística e a gestão de estoque. O prazo de
entrega constante no edital é de 15 dias corridos após a publicação do aviso de emissão da nota de empenho no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) e não
agendamento das entregas, o que acarreta inadequada distribuição de trabalho no recebimento dos medicamentos. Para as entregas parceladas, não havia prazos de
entregas estabelecidos.
Foi sugerida a alteração do prazo para 10 dias corridos, já presente nos editais do HCPA, HC-RP e HU-UNICAMP, e agendamento das entregas. Para as entregas
parceladas sugere-se prazo de entrega de 30 dias após a parcela anterior. Além disso, sugere-se que o recebimento seja presencial e que o endereço do setor de
recebimento seja claramente identificado na nota fiscal e não somente o endereço de cobrança do hospital.
Prazo de validade dos medicamentos
O prazo de validade de um medicamento é o período no qual o produto conserva suas propriedades de tal forma que sua estabilidade física, química e microbiológica
sejam mantidas, configurando condições mínimas para sua adequada ação farmacológica e o mínimo de ação tóxica. O edital atual exige prazo de validade de um ano a
partir da entrega no almoxarifado.
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A nova proposta é a utilização de uma tabela adaptada da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) (tabela 1) que define diferentes prazos de validade dos medicamentos
entregues, o que não foi observado em outros editais. Esta opção é ainda mais relevante quando o medicamento passa pelo processo de unitarização, no qual o prazo de
validade fica reduzido a 25%Casos excepcionais serão analisados pelo usuário.
Tabela 8: Validade mínima dos medicamentos a serem entregues
Validade a partir da data de fabricação

Na data da entrega

Igual ou Inferior a 16 meses

Validade mínima de 1 ano

De 16 a 24 meses

Mínimo de 75% da validade de fabricação

Superior a 24 meses

Mínimo de 60% da validade de fabricação

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), 2010, adaptada

Certificado de Boas Práticas para fornecedores
O certificado de boas práticas é uma documentação emitida pela ANVISA para fornecedores de medicamentos. Este certificado é exigido pelo hospital no momento de
realização do pregão, porém, se ocorrer o vencimento deste na vigência do contrato, dificilmente será identificado.
Como o prazo de renovação do certificado da ANVISA varia em média de 30 a 90 dias, propõe-se que os fornecedores que apresentarem certificados com validade
inferior a 90 dias no dia do pregão, devam entregar conjuntamente a solicitação de renovação do certificado perante a ANVISA, assim garante-se que este será renovado.
Atestado de Capacitação Técnica
O atestado de capacitação técnica é exigido com a finalidade de garantir que o fornecedor tenha capacidade de realizar o fornecimento adequado. Analisando outros
editais, percebe-se uma maior exigência neste requisito para diminuir a chance de falhas.
A nova proposta, similar ao edital do HC de Ribeirão Preto, consiste na requisição do atestado de 3 instituições similares comprovando a capacidade técnica.
Nota de Empenho
A nota de empenho é divulgada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, site eletrônico do hospital e e-mail do fornecedor, todavia é de responsabilidade do
fornecedor manter o e-mail atualizado e acompanhar diariamente as publicações do DOE. No edital de compras consta apenas a divulgação no diário oficial.
Sugere-se a inclusão dos demais tópicos no edital de compras para que seja repassada ao fornecedor informação fidedigna e responsabilizando o fornecedor por
acompanhar as publicações da instituição, como consta no edital do HCPA.
Guia de Boas Práticas de Fornecedores de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos
A farmácia do hospital em estudo elaborou o Guia de Boas Práticas de Fornecedores de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, no entanto este não esta presente no
edital.
Sugere-se a oficialização do manual e inclusão no edital para favorecer a cultura de boas práticas na instituição.
Transporte dos medicamentos
Para uma maior segurança do medicamento, recomenda-se a inclusão de critérios para condições adequadas de transporte de medicamentos
Para tanto, sugere-se constar no edital que a empresa deve ser autorizada a transportar medicamentos, apresentar condições adequadas de transporte e armazenamento
e a entrega deve ser feita por funcionário identificado.
Conclusão
Há também extensa legislação já consolidada embasando o processo de formulação de editais. Comparando essas informações às práticas observadas no hospital
analisado, foi possível diagnosticar oportunidades de melhoria e propor soluções.
Evidencia-se a necessidade de atualização contínua do edital de compras de medicamentos, de acordo com a legislação pertinente e as práticas realizadas no processo
de aquisição de medicamentos de organizações selecionadas.
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Resumo: Este paper apresenta a implantação do SIGH-Custos na FHEMIG. Apresenta o desenvolvimento do software customizado e efetiva implantação partindo de sistema único e inovador:
vinculando os objetivos estratégicos da FHEMIG, subsidiando os processos decisórios e uma administração eficiente com impacto na qualidade da assistência aos usuários do SUS. Utilizando
metodologia de Custeio por Absorção, implantado em toda a FHEMIG em base única, atende a meta acordada entre o Governo e Banco Mundial, em consonância com as diretrizes do
Ministério da Saúde. Com tecnologia Freeware e utilização via web permite a reprodução da implantação em outros hospitais públicos do SUS.
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Introdução
Dentre os maiores desafios do SUS está criar mecanismos que racionalizem a alocação de recursos de forma custo-efetiva nas ações de saúde. No tocante aos custos
hospitalares, que representam de 67% dos gastos em saúde, as soluções informatizadas são escassas, em especial as que contemplam as peculiaridades do setor público.
Para isto, são imprescindíveis soluções que sustentem estes mecanismos, como a gestão de custos hospitalares.
A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG) conta hoje com 14 mil profissionais e orçamento de R$768 milhões (LOA, 2011), constitui a maior rede de hospitais
públicos da América Latina, está diretamente vinculada a SES/MG. Com 21 Unidades Assistenciais divididas em seus 5 complexos assistenciais – Especialidades, Urgência
e Emergência, Hospitais Gerais, Saúde Mental, Reabilitação e Cuidado ao Idoso e o MG Transplantes (FHEMIG, 2011), a FHEMIG teve uma participação em 2009 nas
internações do SUS em MG de 6% de clínica cirúrgica, 4% de clínica médica, 62% das crônicas e 76% da tisiologia. No que se refere à participação nas diárias de UTI a
fundação foi responsável por 18% de cirúrgica, 15% de clínica médica, 30% de obstetrícia, 80% de tisiologia e 16% pediátrica (MS/DATASUS, 2010).
Considerando a sua importância para o SUS/MG, o cenário do setor hospitalar apresentado e as diretrizes do Governo de Minas, principalmente aquelas que priorizam
a eficiência e transparência na utilização dos recursos públicos e necessidade de alocação eficiente dos recursos disponibilizados, a FHEMIG pactuou com o Governo de
Minas e com o Banco Mundial a meta de implantar um sistema de custos em todas as suas unidades. Para a consecução deste objetivo a instituição utilizou um ERP
(Enterprise Resource Planning), o Sistema Integrado de Gestão Hospitalar – SIGH e desenvolveu o módulo de custos – SIGH – Custos.
O SIGH foi desenvolvido utilizando Java em plataforma Linux e banco de dados My SQL. O SIGH tem como característica de sua arquitetura de hardware quatro
servidores rodando em ambiente Red Hat Enterprise Linux 4, sendo dois servidores de aplicação (Master / Slave) JBOSS e dois servidores de Banco de dados (Master /
Slave) Mysql5 e como característica de software, o sistema SIGH foi desenvolvido em plataforma J2EE utilizando modelo MVC para desenvolvimento em N Camadas. Tem
como frameworks utilizados: Tapestry 5 (APACHE),Spring (Spring Source), Hibernate, JasperReports, Itext, POI(APACHE), QUARTZ (OPENSYMPHONY). Foram
utilizados os seguintes IDE's / Ferramentas para apoio ao desenvolvimento: Eclipse IDE for Java EE Developers (ECLIPSE), MySql GUI Tools (ORACLE), Enterprise Architect
(Sparx Systems Pty Ltd)
O objetivo do SIGH foi integrar módulos de gestão clínica e administrativa em uma em uma estrutura de módulos independentes, possibilitando a implantação da
Gestão de Custos Hospitalares por meio do módulo Custos – SIGH-Custos.
O SIGH–Custos atende a meta acordada pelo Governo de Minas junto ao Banco Mundial, em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde. Este sistema único
e inovador vinculou os objetivos estratégicos da FHEMIG a uma solução integrada de TI, com tecnologia Freeware, subsidiando os processos decisórios, e uma
administração eficiente com impacto na qualidade da assistência aos usuários do SUS. Baseado em metodologia de Custeio por Absorção, foi implantado de forma
sistemática, única e padronizada em toda a Fundação.
A busca de solução própria ocorreu em função da não disponibilidade de softwares que atendessem as peculiaridades da gestão de custos na Fundação, como a
necessidade de interfaceamento com os demais módulos do SIGH e outros softwares numa perspectiva sistêmica – sistemas corporativos do Governo de Minas Gerais, da
FHEMIG e do SUS. Assim, a FHEMIG optou pela utilização de software livre para a implantação do SIGH– Custos. Software livre significa que seu código-fonte está
disponível para alteração e adequação às necessidades de quem o utiliza, sem necessidade de compra de licença. Optou pela utilização do Sistema Operacional Linux
pela sua qualidade e baixo custo em implementações e uso de bancos de dados como PostgreSQL, o MySQL , o Firebird e o SQL Lite pela gama de opções que oferecem.
Após seis anos na adoção do software livre como plataforma dos principais sistemas, esta escolha se mostrou vantajosa, em especial no SIGH–Custos, constituindo
caráter inovador da solução de TI, possibilitando redução de custos na implementação de um sistema integrado de grande por nas vinte e uma unidades assistenciais sem
gastos expressivos com aquisição de softwares. A gestão de custos integrada em rede, baseado em software livre, utilizando das ferramentas de tecnologia de informação
sem dispêndio de recursos em licenças de uso possibilita inclusive negociações para definição de termos de cooperação técnica entre outros órgãos de governo para sua
utilização em outros hospitais públicos do SUS.
Justificativa
O Sistema de Saúde no Brasil foi, por diversos motivos, organizado em torno dos hospitais, priorizando o enfoque curativo em detrimento da prevenção. O grau de
resolutividade, qualidade e eficiência das instituições hospitalares no Brasil variam de serviços de excelência, de classe mundial, a serviços ineficientes, com qualidade
abaixo do mínimo aceitável.
Embora os hospitais sejam o componente predominante do sistema de saúde, as questões relativas ao desempenho hospitalar não têm obtido dos gestores públicos a
atenção na dimensão da sua importância. Os gastos hospitalares representam cerca de 67% do total dos gastos com saúde no Brasil, sendo que deste montante, 58% é
financiando pelo SUS (LA FORGIA E COUTTOLENC, 2009, pág. 39).
A ausência de informações gerenciais básicas e de qualidade tem sido fator crítico para fundamentar ações que visem corrigir fragilidades apresentadas pelo sistema tais
como: baixa autonomia e responsabilização dos hospitais públicos; sistema de financiamento passivo, diluído e desarticulado com qualidade dos serviços prestados;
distorções dos valores pagos por procedimentos e os seus custos reais, o que leva a uma super oferta de serviços de alta complexidade e oferta aquém da necessária para
serviços de baixa e média complexidade e de longa permanência, hoje um gargalo na atenção à saúde no país; investimentos feitos de forma desarticulada, em que não se
leva em conta os ganhos de escala, a lógica da assistência em rede, da resolutividade regional, em que os problemas de saúde dos indivíduos possam ser resolvidos
próximo ao seu domicílio, sem, no entanto haver duplicidade ou sobreposição de oferta.
O início dos trabalhos de implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos Hospitalares deu-se em 2007. As fases que possibilitaram atender a meta pactuada na
Agenda Setorial do Choque de Gestão compreenderam: a) definição da metodologia de forma padronizada para toda a Rede; b) conscientização da equipe técnica da
FHEMIG, através de palestras e seminários sobre a importância estratégica do sistema de custos e a participação de cada um neste processo; c) capacitação técnica dos
Gestores de Custos e da direção das Unidades Assistenciais; d) treinamento dos níveis técnicos que participam da coleta, do processamento e análise dos resultados dos
relatórios gerados; e) levantamento e análise dos dados para adequação à metodologia de apuração e classificação dos custos de forma a possibilitar que as informações
subsidiassem a tomada de decisão.
Um dos grandes desafios vencidos para a implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos Hospitalares foi o desenvolvimento do módulo de custos no Sistema
Integrado de Gestão Hospitalar da FHEMIG – SIGH. Os softwares disponíveis no mercado nacional não atendiam as peculiaridades da instituição como o rateio de custos
entre a Administração Central e as Unidades Assistenciais e destas entre si. A necessidade de interfaceamento com os demais módulos do SIGH, com outros softwares da
FHEMIG e com os sistemas corporativos do Estado foram outros fatores determinantes para a busca desta solução.
Desta forma, a FHEMIG optou pelo desenvolvimento do SIGH que é um sistema totalmente integrado desenvolvido em ambiente web, centralizado em base única que
consolida informações das vinte e uma unidades da rede hospitalar. São mais de 800 tabelas em banco de dados My SQL, que atendem os módulos de Recepção,
Emergência, Internação, Ambulatório, Farmácia, Raio X, Bloco Cirúrgico, Laboratório e Faturamento. Sendo ao todo mais de 7 mil arquivos compostos por mais de 650
mil linhas de código escrito em J2EE, rodando em ambiente operacional Linux.
O SIGH – Custos tem por objetivo fornecer aos gestores da FHEMIG e do SUS dados consolidados de custos da rede FHEMIG que subsidiem a tomada de decisão e a
formulação de políticas públicas de forma a tornar o sistema mais eficiente e efetivo.
O Módulo Custo do SIGH – o SIGH–Custos inclui basicamente as funcionalidades: Cadastros Básicos, Parametrizações, Movimentações, Importação, Cálculo e
Relatórios. Na funcionalidade de Cadastros Básicos são incluídos os centros de custos, itens de custos, unidades de produção e critérios de rateios. Na funcionalidade
Parametrizações, são vinculados os centros de custos à suas unidades de produção ou critérios de rateio. A funcionalidade Movimentações permite a inclusão de dados

QUALIHOSP 2011 » 332

PAPERS

mensais dos itens de custos e produção. A funcionalidade Importações permite a inclusão dos dados de outros sistemas corporativos e dos outros módulos do SIGH. A
funcionalidade Cálculos permite que seja feito os cálculos de custos, alocando os valores em centros de custos, baseado na metodologia de Custeio por Absorção. A
concepção dos Relatórios segue a perspectiva do modelo mental do decisor, apresentando tanto informações macros quanto micro. As informações de caráter macro,
estratégicas, são repassadas à Presidência da FHEMIG e seus diretores, de modo a subsidiar tomada de decisões que impactem toda a Rede. As informações micro, obtidas
através de refinamentos sucessivos, subsidiam a decisão estratégica da direção da UA, e decisões de caráter tático/ gerencial e operacional dos seus setores. Essa solução
possibilita uma administração baseada em resultados e controle de custos.
Dentre as informações necessárias para compor o sistema de custos hospitalares, parte delas como dados de pessoal, gastos com recursos materiais, controle de
patrimônio e serviços é oriunda dos Sistemas Corporativos do Governo do Estado de Minas Gerais – SISAP, SIAD, SIAFI, importadas diretamente ao SIGH-Custos. Os dados
de produção, ou seja, todos os atendimentos e procedimentos realizados nos pacientes são fornecidos através do interfaceamento com os outros módulos do SIGH. Os
dados de faturamento serão incluídos através de informações do Módulo Faturamento, em fase de implantação/validação.
Desta forma, o SIGH–CUSTOS apresenta algumas particularidades que fazem com que o mesmo seja inovador e único no objetivo a que se propõe, tais como:
- INCLUSÃO DE DADOS DE FORMA MANUAL OU AUTOMATICA – O SIGH–Custos permite que a entrada de dados seja feita, sem alteração dos mecanismos de
cálculo, tanto de forma manual quanto por meio da importação de dados dos sistemas corporativos ou dos demais módulos do SIGH. Esta funcionalidade permite que o
SIGH–Custos possa ser utilizado de forma independente do SIGH no geral o que permite a sua utilização em outros hospitais, com entrada automática de dados inclusive,
caso ele seja interfaceado com os sistemas utilizados por esses hospitais.
INTERFACEAMENTO COM DEMAIS MÓDULOS – A possibilidade de interfaceamento com os demais módulos do SIGH, incluindo desde informações sobre
quantidade de consultas e horas cirúrgicas a quantidade de horas trabalhadas pela manutenção por Centro de Custo. Através de informações oriundas do Módulo
Faturamento, em implantação/validação, será possível a análise cruzada das informações de custos dos processos/ serviços com os valores pagos pelo Ministério da Saúde,
criando um banco de dados gerencial de importância estratégica.
INTERFACEAMENTO COM OUTROS SOFTWARES – O interfaceamento com outros softwares da FHEMIG e com os sistemas corporativos do Estado foi outro fator
determinante para a busca desta solução. O SIGH–CUSTOS tem a particularidade de possibilitar a importação dos dados gerados pelos Sistemas Corporativos do Estado de
Minas Gerais – Sistema Integrado de Administração de Material – SIAD que disponibiliza dados de consumo de material e dados de depreciação de material; Sistema
Integrado de Administração Financeira – SIAF, que disponibiliza dados financeiros e Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SISAP, que disponibiliza informação
de folha de pagamento. Esta integração entre os sistemas se dá através de relatórios que pode ser tanto .TXT ou .xls, o que facilita a sua reprodução para outros usuários.
RATEIO ENTRE UNIDADES – o SIGH–Custos permite o rateio de custos da Administração Central para as demais Unidades Assistenciais e destas entre si. Esta
funcionalidade é necessária considerando que a Administração Central desenvolve trabalho estratégico para todas as Unidades da Rede e as Unidades Assistenciais
prestam serviço umas para as outras como, por exemplo, o CC Laboratório que atende a mais de uma unidade, o CC Compras de uma Unidade que trabalha para todo o
Complexo Assistencial. Portanto, estas particularidades fizeram o desenvolvimento do modulo necessário e imprescindível para o levantamento dos custos de forma mais
efetiva.
POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CADASTROS UNICOS – A FHEMIG por ser uma rede de 21 Unidades Assistenciais necessitava de um sistema de custos que tivesse
uma metodologia padronizada para toda a Rede. Desta forma, o SIGH–Custos possibilita a inclusão de cadastros básicos que são utilizados para toda a Rede. Também é
possível que a Administração Central tenha acesso às informações de todas as Unidades Assistenciais e visualize estes dados de forma conjunta. Esta funcionalidade
permitirá ao Ministério da Saúde a leitura das informações de custos de todos os hospitais públicos que estejam incluídos no sistema, o que possibilitará a criação de uma
base de dados única e inédita no setor hospitalar público brasileiro.
A apuração dos custos hospitalares, no que tange ao rateio entre unidades pode ser feita de duas formas distintas:
– Levantamento dos Custos sem Transferência dos Custos entre as Unidades Assistenciais:
– Levantamento dos custos das Unidades Assistenciais e da Administração Central de forma individualizada, possibilitando a visualização das informações
isoladamente, com os rateios dos Centros de Custos Administrativos e Auxiliares alocados aos Centros de Custos Produtivos apenas na própria Unidade Assistencial. Estas
informações são passiveis de visualização através de relatórios previamente definidos no sistema
– Levantamento dos Custos com Transferência de Custos entre as Unidades Assistenciais:
Os Custos da Administração Central serão rateados às Unidades Assistenciais através de critérios de rateios previamente definidos para todas as Unidades Assistenciais
da Rede. Após o recebimento do rateio da Administração Central e cálculo do custo de cada Unidade Assistencial, é feita a distribuição dos rateios entre as Unidades,
tendo como base a produção realizada entre as Unidades. Assim, é possível a visualização das informações de custos considerando a transferência dos custos entre as
Unidades. Desta forma, é possível a analise dos custos de forma corporativa na rede e analise dos custos referentes a cada Unidade de forma distinta.
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE – a utilização de software em plataforma livre possibilitou a implantação do sistema nas vinte unidades da Rede FHEMIG e
possibilita a sua utilização em outras unidades do SUS. Também possibilitará a sua reprodução em outros hospitais públicos do SUS.
Métodos
A abordagem metodológica para o desencadeamento das ações do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Custos Hospitalares caracteriza-se como pesquisa
aplicada. Quanto aos métodos, são utilizados tanto aqueles de cunho eminentemente quantitativo quanto aqueles qualitativos visando também a validação e
confiabilidade interna dos resultados.
A metodologia contábil adotada para aprimorar o sistema de controle de custos dos hospitais da FHEMIG foi a de Custeio por Absorção. Para tanto, considerou-se a
complexidade da rede como um todo e as necessidades para tomada de decisão pelos gestores.
No desenvolvimento dos trabalhos de implantação do sistema, adotou-se um plano de ações bem definido capaz de promover a sensibilização, o envolvimento e as
mudanças pretendidas, tanto nos servidores quanto nos processos de trabalho. Buscando facilitar a incorporação de forma mais rápida da “cultura de custos” na Rede, os
balizadores que nortearam a implantação do Sistema foram: confiabilidade e consistência da metodologia; prazo de implantação; abrangência na aplicação e apropriação
de todos os custos.
Discussão e Resultados
Os resultados quantitativos e qualitativos advindos da implantação do SIGH–Custos podem ser classificados nas duas dimensões gerenciais mais importantes:
planejamento e controle. Porém, os ganhos de produtividade para o setor saúde serão significativos, principalmente através de procedimentos do benchmarking interno e
externo dos processos e produtos médico-hospitalares.
Alguns resultados operacionais qualitativos na organização dos processos e informações em geral na FHEMIG podem aqui ser apresentados:
- a definição de Centros de Custos como unidades responsáveis e suas respectivas competências, informando a cadeia de cliente–fornecedor propiciou uma melhor
integração entre as diversas áreas de atuação na FHEMIG.
- A adequação dos dados dos sistemas corporativos de forma sistêmica possibilitou não só a geração de informações mais consistentes a serem incluídas no SIGH–
Custos como criou uma maior padronização dos processos de obtenção destes dados gerando ganho sinérgico para as áreas e melhor apuração de indicadores de
desempenho.
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- A definição de responsáveis e dos procedimentos através de um trabalho de sensibilização e envolvimento de pessoal para fornecimento de dados confiáveis nos
prazos estabelecidos nos cronogramas e a padronização dos procedimentos de forma clara, objetiva e compreensível possibilitou a identificação de procedimentos ou
atividades cujo custo precisa ser analisado e controlado com mais cuidado. Isto possibilitou, acima de tudo, a padronização das informações utilizadas como critério de
faturamento dos serviços de saúde unificando o modo de faturamento utilizado na Rede junto ao SUS.
Considerando que o objetivo do SIGH–Custos não se resume no controle e redução dos custos, os resultados quantitativos apresentados aqui não refletem todas as
possibilidades e ganhos advindos da implantação do sistema, entretanto, são exemplos de resultados que podem ser apontados:
- O controle das informações por Centros de Custos (CC) e a obtenção de séries históricas de consumo proporcionou em alguns casos uma redução de custos. Por
exemplo, o Setor de Rouparia do Hospital Regional Antonio Dias, reduziu em 57% o quantitativo de quilos de roupas lavadas após três meses de apuração dos dados. O
CC Reprografia do Hospital João XXIII, apenas por estar sendo informando e analisado mensalmente a quantidade de cópias reprográficas disponibilizadas por centros de
custos houve redução em 47% (quarenta e sete por cento) no quantitativo pago. O Hospital Alberto Cavalcanti reduziu em 13% (treze por cento) o volume de material em
estoque através de controle dos processos iniciados através das adequações necessárias para a implantação do sistema. O Hospital Cristiano Machado, através de
observação advinda do controle de custos, reduziu o valor do seu custo de água de aproximadamente R$ 7 mil mensais para R$ 300,00 considerando que o Sistema de
Gestão de Custos propiciou esta informação e possibilitou sua análise concreta.
No âmbito institucional, a base de informações geradas pelo SIGH-Custos possibilitou: a) o planejamento e o controle gerencial por definir recursos consumidos tais
como salários, equipamentos, material médico hospitalar e medicamentos; b) o benchmarking interno e externo dos processos e serviços prestados; c) a padronização dos
procedimentos na Rede e melhor integração dos sistemas; d) ganhos de qualidade, através de monitoramento e curva de aprendizagem pela correlação dos custos de
processos/serviços com indicadores assistenciais; e) otimizar a alocação de recursos, sem comprometer a funcionalidade e a qualidade dos serviços prestados; f) a
“apresentação da conta” ao paciente através do Relatório de Custos por Paciente possibilitando maior transparência quanto à aplicação dos recursos públicos para o
atendimento ao cidadão, especificamente quanto o sistema gastou em cada atendimento.
No âmbito sistêmico, o SIGH-Custos pode contribuir como fonte de informação para formulação de políticas permitindo que os gestores públicos enfrentem de forma
fundamentada as distorções apontadas no que tange à regulação dos serviços hospitalares, a uma melhor correlação preço/custo/qualidade dos serviços hospitalares, a
uma melhor alocação de recursos e oferta de serviços hospitalares, maior responsabilização dos gestores de hospitais públicos, maior transparência dos gastos, maior
controle social, dentre outros.
Outro resultado relevante foi a gênese do Observatório de Custos em Saúde, em parceria com a UFMG, que propõe se tornar um espaço de estudos, pesquisas,
discussões, análises, trocas de informações, busca das melhores práticas. Também a criação do Núcleo Observatório de Custos e Economia da Saúde – NOCES–UFMG,
com o apoio da FHEMIG, OPAS, MS e SES/MG, proporcionou um espaço de discussão entre outras instituições dentro do contexto da saúde no Brasil dando a dimensão
deste trabalho e o interesse que a discussão deste tema gera.
Conclusão
A representatividade da FHEMIG no cenário da saúde do Estado de Minas Gerais e do Brasil e a precariedade de informações de custos hospitalares públicos faz com
que a criação de um software que dê sustentação a implantação de um sistema de custos e que possa ser utilizado em outras instituições pública representa ação
estratégica inovadora.
O SIGH, ao se posicionar claramente como mecanismo de sustentação do Mapa Estratégico, fez com que outros projetos da FHEMIG assumissem a mesma orientação.
Este foi um grande aprendizado: a integração das diversas iniciativas isoladas e o trabalho conjunto na busca do objetivo maior da Instituição, que é prestar serviços com
segurança aos seus usuários.
A implantação do SIGH–Custos visou o gerenciamento dos procedimentos e ações desempenhadas e não somente a redução de custos. Possibilitou a melhor utilização
do dinheiro, o “fazer mais com os recursos disponíveis”, buscando atender ao principio da administração pública de efetividade, melhora na qualidade dos gastos
públicos, transparência e Accountability.
Assim, o SIGH - Custos propiciou revisão da estrutura interna de forma bastante abrangente e impossível de se listar totalmente: recursos humanos, estruturas, funções,
processos, equipamentos, materiais, contratos, consumos, procedimentos médicos, atendimentos, contratos, informações, etc., busca de melhor estruturação dos
processos, maior divulgação, normatização e conhecimento de informações de custos e utilização delas como ferramenta de gestão. Possibilitou um maior diálogo entre
os setores, maior conhecimento dos processos de trabalho, diminuição nas resistências em compartilhamento, sistematização e organização dos dados existentes e
levantamento de outros até então inexistentes no setor saúde. Permitiu uma visão dos pontos e situações críticas onde se deverá intervir para consolidar a apuração de
custos como ferramenta gerencial na tomada de decisões, acompanhamento dos processos e como indicador de desempenho, financeiro e econômico da saúde. Podemse verificar as melhorias nas buscas de reestruturação, maior divulgação e conhecimento dos processos internos e externos. A utilização do SIGH–Custos proporcionou
resultados que afetou a diversos atores. Os servidores da FHEMIG por possibilitar o acompanhamento do desempenho dos centros de custos pelos responsáveis Também a
alta direção da instituição, que utiliza os relatórios gerados para tomada de decisão estratégica e gerencial; os usuários do SUS para acompanhar o retorno em serviços dos
impostos pagos através do Relatório de Custo do Paciente; os conselhos de usuários para controle social; os gestores públicos para regulação do sistema, correção das
distorções de pagamentos e elaboração de mecanismos de incentivos; outras instituições que poderão utilizar as informações como benchmarking interno e externo na
análise de seus processos, todos eles são públicos alvo das informações geradas pelo SIGH-Custos.
Evidencia-se o SIGH - Custos constitui inovadora e valiosa ferramenta de gestão, do ponto de vista gerencial, tornando a experiência da FHEMIG bastante promissora.
Assim, eleva a utilização das informações geradas pelo SIGH–Custos para muito além do objetivo tradicional – cortar custos, e sim, possibilita a melhoria do desempenho,
do processo ou serviço prestado, e ainda contribui para a melhoria do sistema como um todo e difusão de que “Saúde não tem Preço, Mas tem Custo”
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P_189_2011 - Cultura de segurança como melhoria do sistema de gestão: estudo exploratório em
empresa com sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho modelo OHSAS 18001
Rosane Sc Richers, Ana Maria Malik

Resumo: A implementação de estratégias de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SGSST) nas empresas surge como um vetor fundamental ao fortalecimento da cultura de
segurança dentro delas. O objetivo primordial deste estudo consiste em avaliar comportamentos e atitudes referentes a essa cultura em uma organização com sistema OHSAS 18001. Pretendese, pois, contribuir para o debate teórico sobre o tema, incluindo instrumentos de avaliação da cultura da segurança, assim como para o aperfeiçoamento de intervenções preventivas, nas
esferas privada e de políticas públicas. Para isso realizou-se estudo exploratório, com aplicação de questionários – desenvolvidos pela IAEA (2002a) –, a uma amostra estratificada dos
empregados da empresa, em duas das suas nove plantas. Obteve-se, como resultado, os Índices Médios da Cultura de Segurança (IMC), por cargo, com valor ótimo (entre 85 e 100% das
respostas indicaram comportamentos seguros). Mostrou-se também que os comportamentos mais seguros são os de diretores e gerentes, relacionados ao fator “alocação adequada de recursos”.
Os comportamentos avaliados como inseguros, a serem melhorados, foram: os dos empregados operacionais e supervisores, relacionados à “comunicação”; “melhoria contínua” entre
empregados operacionais; e “capacidades e competências” entre supervisores. Sublinha-se o valor inegável da avaliação da cultura de segurança de modo a promover seu fortalecimento,
influenciando fatores organizacionais, e em última instância, a eficácia do SGSST.
Palavras-chave: Safety culture; Organizational Factors; Safety Behavior; Management systems.

1. Introdução
Revisão preliminar da bibliografia sobre as dificuldades e obstáculos encontrados por organizações na implementação e manutenção consistente de um sistema de
gestão de SST (Saúde e Segurança no Trabalho) ao longo do tempo mostrou escassez de discussões, tanto no âmbito do setor público como no privado (Bluff, 2003; Frick,
2003; Gallagher et al.., 2001). Implícito em diversos requisitos desses sistemas está o tema da cultura da segurança, o qual pode ser explicitado permitindo a aplicação de
um método para sua avaliação (IAEA, 1994; 1997; 2002; Wilpert, 1999).
Esse método foi desenvolvido pelo setor de mais alto risco – o da energia nuclear, especificamente após o acidente de Chernobyl (1986). A causa do acidente foi
atribuída a uma “cultura de segurança fraca” pelo International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG). Composto por especialistas em segurança dos países membros da
IAEA, esta comissão foi criada com os objetivos centrais de formar um fórum de trocas de experiências e formular conceitos comuns de segurança, diante dos grandes
acidentes ocorridos até então. Nesse contexto, a cultura de segurança ganha primazia passando a ser vista não como um fator entre outros, mas como o modo pelo qual
todos os fatores se apresentam.
Este artigo objetiva realçar a importância que o tema cultura deve ter nas discussões sobre segurança em empresas com SGSST. Cultura da segurança pode ser integrada
no processo de gestão de SST, conforme esquema a seguir:

Ações de melhoria
do processo de gestão afetam comportamentos

Cultura
de
Segurança

SGSST
BSI
OHSAS
18001

Figura 1 – Esquema da prática de aprimoramento da cultura de segurança
integrada no processo de gestão de SST
Fonte: Obadia 2004 adaptado por Richers 2008

nstrumento de autoavaliação de comportamentos
Comportamentos agrupados = fatores que afetam
o SGSST

Para viabilizar a integração, realizou-se uma pesquisa empírica de autoavaliação da cultura de segurança, com a identificação de comportamentos de risco em
organização com sistema de gestão de SST implantado há cinco anos. Compreender a presença de pressupostos básicos subjacentes a esses comportamentos constitui um
desafio que faz valer a pena ler este artigo.
O gerenciamento da qualidade, inclusive a busca das certificações ISO (da qualidade, meio-ambiente e saúde e segurança) tem sido um dos procedimentos mais
frequentes em todo o mundo. A qualidade de vida no trabalho é uma evolução da qualidade total1. Não se pode mais falar nela sem incluir a qualidade de vida das
pessoas no trabalho (Limongi-França et al., 2002, p. 302).
Para Cerquinho (1994) uma abordagem da qualidade de vida no trabalho associada à ética da condição humana, busca, desde a identificação, a eliminação, a
neutralização ou o controle dos riscos ocupacionais observáveis no ambiente físico, os padrões de relações de trabalho, a carga física e a mental, requeridos para cada
atividade, as implicações políticas e ideológicas, a dinâmica da liderança empresarial e do poder formal ou informal até o significado do trabalho em si, o relacionamento
e a satisfação no trabalho.

1 O conceito de qualidade total teve origem na engenharia e visava, especialmente, processos e controles produtivos e tecnológicos da fabricação do produto. Com a evoolução o conceito
de qualidade total de serviços, abriu-se nova discussão sobre a necessidade de incluir nele o conceito de qualidade pessoal e, consequentemente, o de qualidade de vida no trabalho (LimongiFranca, 2002, p.302).
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Wood Jr. (1995), ao classificar a evolução das fases de gestão da função de Recursos Humanos nas empresas, sugere o desenvolvimento de uma nova fase denominada
de integral, em que a qualidade de vida no trabalho será um valor agregado à qualidade total, principalmente na presença de processos produtivos envolvendo tecnologia
complexa e muita competência humana.
Iniciando-se com breve recuperação conceitual, apresentam-se os resultados de pesquisa empírica em duas plantas de empresa brasileira com alto risco de acidentes.

2. Cultura organizacional e cultura de segurança
Tema mais abrangente que cultura de segurança é cultura organizacional. Enquanto o primeiro emerge com os grandes acidentes ocorridos na década de 802, os
estudos sobre cultura organizacional já existiam desde os anos 50, embora consolidados também nos anos 80. Esses estudos tornam-se cada vez mais importantes, pois
permitem saber como a organização consegue manter sua identidade perante mudanças cada vez mais rápidas no ambiente externo, as quais exigem contínuo aumento
de produtividade, e outras determinadas pela organização.
Pesquisas sobre cultura organizacional desenvolvidas pelo psicólogo social americano E. Schein, desde os anos 80, resultaram no conceito mais amplamente utilizado
por estudiosos da área. De acordo com o autor cultura organizacional é definida como:
um conjunto de pressupostos básicos aprendido por um grupo na medida em que solucionava seus problemas de
adaptação externa e de integração interna e que havia funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e,
portanto, ensinado a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses
problemas (SCHEIN, 1985).
Esses pressupostos são valores profundos e inconscientes e formam um dos três níveis que constituem a cultura. Desta forma, determinam outro nível – o das atitudes e
comportamentos, assim como das normas e procedimentos da organização, influenciando a natureza da empresa: se é mais democrática, se aceita diversidade entre os
trabalhadores, se é orientada pelo sucesso no passado ou possibilidades futuras, enfim que tipo de controle exerce sobre o ser humano em função da crença em sua
natureza. Ainda há outro nível, em razão do que os membros da organização declaram: são os valores idealizados que expressam a visão que a organização tem de si
mesma, podendo contradizer os verdadeiros pressupostos básicos que guiam os comportamentos e as atitudes dos membros. Esse nível evidencia que a organização não
tem valores, nem crenças, quem as têm são as pessoas que ali trabalham.
O modo como a alta administração e as lideranças respondem a essas dimensões indica os pressupostos que baseiam sua concepção sobre como solucionar problemas
de SST. Por outro lado, se os trabalhadores reagem ou não a esses pressupostos, depende das relações de trabalho, que variam em cada organização.
Schein (1985) argumenta que, sem compreender os pressupostos básicos, não se pode decifrar corretamente o comportamento observado, e muito menos mudá-lo.
Rever os pressupostos básicos requer experiência compartilhada, experimentação e aprendizado de duplo circuito3. Grande parte dos esforços de mudança da cultura
trabalha apenas estruturas superficiais (por exemplo: a implantação de normas e procedimentos de segurança na organização), ou as atitudes e percepções das pessoas.
Esta mudança atinge, quando muito, o nível dos valores declarados. Mudança cultural de fato exige mudar pressupostos básicos, sem o que os comportamentos e as
atitudes “visíveis” não se sustentam.
Partindo da concepção de Schein, Fleury (1989) elaborou a seguinte proposta conceitual que incorporasse a dimensão política:
- cultura organizacional é concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em elementos simbólicos, que, em sua capacidade de ordenar,
atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de
dominação.
Em relação ao tema mais específico de cultura de segurança, Zhang et al.. (2002) mostram, em ampla revisão da literatura, que, do total de 107 documentos
pesquisados sobre segurança organizacional, menos de um terço refere-se a “cultura” ou “clima”4 (outro conceito encontrado, com pouca ou nenhuma diferenciação).
Além disso, embora o tema tenha continuado a atrair atenção, esforços empíricos para estudar cultura de segurança e sua relação com resultados organizacionais não
foram sistemáticos e não tiveram sucesso, em termos teóricos, em dar especificidade aos conceitos.
Conforme Zhang et al.., cultura de segurança é valor duradouro e prioritário atribuído à segurança do trabalhador e do público, por todos, em cada grupo, em cada
nível da organização; refere-se a quanto os indivíduos e grupos se comprometem com segurança do trabalho, agem para preservar, enfatizar e comunicar a preocupação
com segurança, se esforçam por aprender ativamente, adaptam-se e modificam comportamentos aprendidos a partir de erros e são recompensados de modo consistente
por esses valores. Para clima de segurança, a definição é dada como medida do estado de cultura da segurança num momento e em uma situação particular e com base
na percepção dos indivíduos, sendo, portanto, relativamente instável e sujeita a mudanças (2002).
Alguns autores desenvolvem conceitos que podem ser identificados com o de cultura, ou parte dela. A expressão mindfulness, por exemplo, de Weick e Sutcliffe (2001),
é uma atitude, constituindo um nível da cultura organizacional, de acordo com Schein (1985).
Os conflitos de interesse que caracterizam “a arena política” em que se movem os indivíduos na organização, conforme Perrow (1999) e também Bluff (2003),
expressam valores e crenças – outro nível da cultura organizacional – nessa abordagem, uma cultura heterogênea, de confronto.
A literatura sobre o tema aborda a importância da cultura organizacional sobre o desempenho da SST, em geral, referindo-se a ela como “aspectos” ou “fatores”
culturais”, isto é, como um dos fatores a serem considerados, ao lado de outros, não obstante sua natureza particular, e sua presença em todos os outros fatores ser
frequentemente mencionada.
Os estudos do setor nuclear, por sua vez, procuraram compreender como questões intangíveis – dedicação pessoal, pensamento voltado à segurança e atitude
questionadora –, expressam-se naturalmente em manifestações tangíveis, as quais podem ser tomadas como indicadores da cultura de segurança, assim definida:
... o conjunto de características e atitudes da organização e dos indivíduos que estabelece que, como prioridade máxima, as
questões relacionadas com a segurança nuclear recebam a atenção assegurada pelo seu significado (IAEA, INSAG-4 1991, p. 4).

2 Os acidentes nucleares de Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979, Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, da indústria petroquímica Union Carbide, na Índia, em 1984, da nave
espacial Challenger, nos Estados Unidos, em 1986, e o acidente aéreo da Continental Express, no Texas, em 1991, foram fundamentais para o desenvolvimento do debate (OBADIA, 2004 e
ZHANG et al., 2002).
3 Argyris and Schön (1978) descreveram a diferença entre ciclo de aprendizagem duplo (double loop learning) e ciclo de aprendizagem simple (single loop learning): no último existe processo
de correção pelos erros mas não são alteradas as políticas e objetivos organizacionais. O Double-loop learning ocorre quando erro é detectado e corrigido de modo a envolver mudança das
normas, políticas e objetivos subjacentes da organização Gerentes e empregados refletem criticamente sobre o próprio comportamento, percebem que, eventualmente contribuem para os
problemas da organização, e não somente mudam sua conduta, mas também os modelos mentais que sustentam as ações organizacionais.
4 Clima organizacional é um termo empregado para definir o conjunto de satisfações e insatisfações dos membros de uma organização em determinado período, geralmente identificado
através de pesquisas calcadas em percepção e opinião (Fleury e Sampaio, 2002).
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O conceito de cultura de segurança é então estruturado de modo a permitir avaliação da sua eficácia em organizações do setor nuclear e identificar oportunidades para
o seu aprimoramento. O relatório citado apresenta metodologia de autoavaliação da cultura de segurança focalizando fatores organizacionais relacionados ao
comprometimento com segurança nos níveis estratégico, tático e operacional da organização. Além disso, o comprometimento individual (e por todos) é considerado
indispensável, pois é a partir dele que comprometimento se dissemina na organização, tornando-se um valor compartilhado.
Requisitos para isso, ainda segundo a IAEA (INSAG-4, 1991) são:
Atitude questionadora: requer que indivíduos, ao iniciar qualquer tarefa, as compreendam, assumam as responsabilidades pessoais relativas à segurança. "O que pode
dar errado?”, “Quais são as conseqüências de um erro?” e “O que precisa ser feito para prevenir falhas?” são perguntas que fazem parte da atitude questionadora.
Abordagem prudente e rigorosa: requer de todos os indivíduos da organização compreensão dos procedimentos de trabalho, estado de alerta para o inesperado, atitude
reflexiva perante os problemas, busca de ajuda, caso necessário, atenção à sistematização, ao cumprimento de prazos e à limpeza, procedimentos cuidadosos e, evitando
atalhos.
Comunicação eficaz: exige de todos obtenção de informações úteis, transmissão de informações aos demais, relato da existência de situações rotineiras e não rotineiras,
e sugestões de novas iniciativas para a segurança.
Em documentos posteriores a IAEA mostra que caracterizar a cultura de segurança de uma organização segundo estágios é útil para desenvolver projetos de melhoria
(IAEA TECDOC-1329, 2002, p.17-21 e IAEA INSAG-15, 2002, p.3-4):
primeiro estágio – a segurança é tema técnico, visando a atender à legislação e regulamentos. O plano básico de controle dos perigos e riscos é incipiente e a altaadministração delega a responsabilidade da segurança para o nível gerencial;
segundo estágio – a segurança é meta da organização. Para alcançá-la são estabelecidas visão e missão, assim como estratégias, processos e procedimentos. Esses são
frequentemente impostos e não há consulta e participação dos empregados operacionais na solução de problemas, embora estes compreendam a necessidade de trabalhar
em ambiente seguro;
terceiro estágio – todos estão pessoal e ativamente comprometidos com o desenvolvimento da cultura de segurança e com sua melhoria. Eventos e incidentes são
relatados e vistos como inaceitáveis. As pessoas aprendem com os erros e o pessoal técnico é altamente qualificado.
Em resumo, para que sistemas de gestão de SST ganhem eficácia, os estudos revisados, particularmente aqueles elaborados pelo setor nuclear, põem em destaque a
importância de se compreender o ambiente organizacional do ponto de vista da “cultura de segurança”, a qual perpassa este ambiente. O conceito, no entanto, é
complexo e abstrato, difícil de ser operacionalizado, constituindo-se um desafio para os que se propõem realizar pesquisa empírica sobre o tema.
Os projetos de estudo da IAEA chegaram, além de definição de cultura de segurança, a uma metodologia operacional que permitiu a elaboração de pesquisas empíricas
em usinas nucleares. Estudos começaram a ser publicados no início da década de 1990, entre eles o guia ASCOT de avaliação da cultura de segurança, produzido pelo
INSAG em 1994 e destinado prioritariamente a agências nucleares, mas também a organizações que prestam serviço a essas agências. Além de auxiliar as organizações a
realizarem autoavaliação, a agência recomenda avaliação concomitante por outros métodos, como visitas as fábricas e análise de documentos. A metodologia da IAEA
tem tido amplo reconhecimento internacional e está fundamentada na extensa experiência de especialistas de seus países membros.
Uma publicação de 2002 consolida estudos anteriores, apresentando os “fatores organizacionais” fundamentais para cultura da segurança. Em outras palavras, cultura
de segurança é o viés pelo qual esses fatores, listados a seguir, são analisados:
- compromisso da alta administração com segurança,
- melhoria contínua na segurança,
- alocação adequada de recursos,
- comunicação eficaz e transparente,
- abordagem sistemática da segurança,
- capacidades e competências,
- influências externas (IAEA, 2002c).
A respeito do último, a IAEA ressalta, ainda, a importância do compromisso estratégico de organizações governamentais (por meio de políticas públicas), e as de
pesquisa e projetos (públicas e privadas).
O objetivo geral deste trabalho é o estudo de cultura da segurança e sua importância para a eficácia dos sistemas de gestão de saúde e segurança no trabalho. Dele
fazem parte conceituação teórica e pesquisa exploratória em organização de alto risco com SGSST OSHAS 18001.
3. Sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho
A concepção de sistema de gestão de SST tem, no Brasil, pouco mais que uma década e sua implementação por organizações intensificou-se nos últimos anos. Segundo
o Anuário Brasileiro de Proteção 20075, o número de certificações no país cresceu 58% entre 2004 e 2007 e o de empresas certificadas cresceu 54%. Quase a totalidade
destas optaram por levar à prática o modelo ISO OHSAS 18001 versão 1999, publicado pelo British Standard Institution (BSI) em 1996 e 1999.
Segundo Cardella (2008, p.51) gestão é o ato de coordenar esforços de pessoas para atingir os objetivos da organização, e sistema de gestão segundo Occupational
Health and Safety Management Systems Series (OHSAS) é um conjunto de elementos inter-relacionados de que uma organização faz uso para definir sua política e
objetivos e para alcançar os objetivos (BS OHSAS 18001:2007, p.3).
A abordagem sistêmica desse modelo de gestão não pode ser confundida com procedimento sistemático, no qual uma série de passos logicamente ordenados (como
política, objetivos, planejamento, implementação, auditorias, etc.) são seguidos; o que não é suficiente para garantir que o sistema de gestão seja eficaz (Barreiros, 2002,
p.17). Eficácia depende da interação entre as partes do sistema, considerando-se a definição clássica de sistema como constituído por partes que interagem umas com as
outras (SENGE P.M., 19906; WARING; GLENDON,19987; SENGE et al.., 19998).
Waring; Glendon (1998) mostram que, para a concepção de um sistema, é necessário definir a fronteira dentro da qual sua missão será executada, o que permitirá:
delinear as entradas (fatores do ambiente organizacional) e as saídas (consequências dos processos centrais que definem a funcionalidade do sistema, no ambiente
organizacional interno). Para isso, é necessário identificar e compreender os fatores organizacionais externos e internos.
Ao contrário dos fatores internos à organização, os fatores do ambiente externo que entram no sistema, afetando seu funcionamento, são independentes da organização
e sobre eles esta pode exercer controle muito limitado. Exemplos deles são: o estágio de desenvolvimento tecnológico do país, as políticas econômicas e sociais e a
legislação de SST.

5 Disponível em: www.protecao.com.br. Acesso em 04/01/ 2008.
6 SENGE, P. M. A quinta disciplina: arte, teoria e pratica da organização de aprendizagem. São Paulo: Editora Nova Cultural; 1990. 352 p.
7 WARING A.

GLENDON, I. A. Managing risk: critical issues for survival and success into the 21 st century. London: International Thomson; 1998. 493 p.

8 SENGE, P.M. et al.. A dança das mudanças. Tradução de Bazan Tecnologia e Linguística. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 676 p.
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O objetivo principal do sistema de gestão da SST deve ser o de criar as condições para que riscos nos locais de trabalho sejam gerenciados de modo consistente e em
coerência com a natureza das atividades da organização, além de serem mantidos em níveis aceitáveis pelas partes interessadas. Intensifica-se, com isso, a consciência
sobre a segurança no trabalho.
Um dos guias mais utilizados é o OHSAS 18001, desenvolvido pela British Standard Institution/International Organization for Standardization (BSI/ISO), o que se deve à
adoção anterior pela organização de outros sistemas de gestão da mesma família, cujos elementos mantêm correspondência: a norma 14001, versão 1996, que trata da
gestão do meio ambiente e a norma 9001, versão 2000, que trata da gestão da qualidade.
A versão 2007 da OHSAS 18001 está em processo de adequação pelas organizações, sendo de dois anos o prazo estipulado para isso. Está em fase de implementação
pela empresa em estudo, a versão de 1999 mantendo-se ainda válida por manter os mesmos elementos e requisitos. As poucas alterações da nova versão tratam da
comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização (sub-requisito 4.4.3.1) e da participação dos empregados por meio de seu envolvimento na avaliação
de riscos e determinação de controles e consulta a subcontratados quando houver mudanças que afetem sua SST (sub-requisito 4.4.3.) (BSI, 2007, p.9).
4. A implementação dos sistemas de gestão de SST e fatores contextuais que limitam seu sucesso
Destacam-se na literatura os relatórios referentes ao projeto da Nuclear Energy Agency (NEA) da Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).
Para identificar os fatores organizacionais nas agências nucleares pesquisadas, a metodologia utilizada permitiu chegar a oito categorias descritivas, resultantes do
reagrupamento de 160 fatores identificados, quais sejam: (i) relações inter-organizacionais; (ii) visão, metas e estratégias; (iii) supervisão e controle; (iv) gestão de operação;
(v) operação e desempenho; (vi) recursos; (vii) tecnologia e (viii) resultados (WILPERT et al.., 1999, p. 26).
Listagem de fatores externos às fronteiras das organizações que podem impactar sua cultura e desempenho foi elaborada pela OECD (1999, p.12), com os seguintes
itens: (i) situação política, (ii) sistema legal, (iii) sistema econômico (ex: a desregulamentação), (iv) aspectos culturais, (v) status social e educacional da força de trabalho,
(vi) outras instituições e organizações (ex.: sindicatos), (vii) autoridades regulamentadoras, (viii) percepção e opinião pública, (ix) relatórios da imprensas, e (x) percepção
dos empregados sobre o status dos seus cargos.
A conclusão deste projeto da OECD (1999), em relação a fatores externos, é que grandes obstáculos para a construção de usinas nucleares em ambientes seguros não é
o estágio de desenvolvimento tecnológico do país, mas o contexto das intensas mudanças econômicas e políticas que possibilitaram a desregulamentação do mercado de
eletricidade. A privatização do setor, novas práticas de gestão que reduzem a força de trabalho e ampliam a terceirização e incertezas sobre preços futuros de energia são
alguns dos fatores externos relevantes que, ocorrendo no âmbito mundial, são comuns a diversos setores. O fator consequente a esses, visto como fundamental para o setor
de energia nuclear que se faz presente em outros de alto risco é “confiança pública”, a qual só pode ser conquistada, de acordo com o relatório, com “boas práticas” de
comunicação (BAUMONT; et al.. 2000a, p.9).
No Brasil, as mudanças ocorridas na economia mundial, nas relações sociais e políticas, na tecnologia, na organização produtiva e nas relações de trabalho assumiram
expressão maior em consequência da abertura abrupta da economia, da implementação dos programas de estabilização monetária e das reformas constitucionais que
visam à redução e à reorientação do papel do Estado na economia. Nesse contexto, os fatores conjunturais de sobrevivência, muitas vezes, se sobrepõem aos objetivos de
mudanças de longo prazo na sociedade que conduzam a melhorias de condições de vida e trabalho e bem-estar dos indivíduos (LIMONGI-FRANÇA e ARELLANO, 2002).
Diversos trabalhos focalizam as características da organização, ou do próprio sistema de gestão de SST, que aumentam a probabilidade do sistema ser eficaz: Sagan
(1993), Waring (1996), Pidgeon e Turner (1997), Perrow (1999), Nielsen (2000), Gallagher et al.. (2001), Weick e Sutcliffe (2001), Bluff (2003), Frick (2003), Hale (2003),
Poon et al.. (2003), Barreiros (2002 e 2003), Giovannini e Kruglianskas (2004).
Estes autores têm em comum a ideia de que na implantação do SGSST, frequentemente, diversos fatores não são contemplados devidamente. Pode-se, assim, definir
fatores organizacionais como aqueles cuja consideração no contexto organizacional propiciam maiores possibilidades de que o sistema de gestão de SST produza
melhorias no desempenho da SST ao longo do tempo. Na perspectiva adotada neste trabalho, podem ser vistos a partir do tema mais abrangente da cultura organizacional,
e, mais especificamente, da cultura da segurança. Embora não exista consenso entre os autores estudados sobre quais fatores devam ser privilegiados, todos mostram a
importância da relação entre fatores internos e externos, concluindo que, desenvolvendo os internos (como compromisso da alta-administração com segurança, alocação
de recursos, comunicação e competências), uma organização se fortalece para confrontar os externos, mesmo diante do reduzido controle que ela pode exercer sobre
estes.
Diferentes modelos de sistemas de gestão de SST têm, ao longo de seu desenvolvimento, contemplado muitos desses fatores, e os sistematizado na forma de
procedimentos. Na linguagem de Bluff, os sistemas são formados por “estruturas e processos”9, que, no entanto, não são incorporados adequadamente como fatores do
ambiente organizacional em constante transformação para o fortalecimento da cultura de segurança.
5. O estudo exploratório
A pesquisa empírica baseou-se em modelo da IAEA, selecionado entre os levantados por Wilpert et al. (1999)10. Isto pelo fato de o Brasil ser membro ativo da agência
e, devido ao grande número de países membros, a influência da cultura nacional sobre a cultura organizacional ser preocupação constante dos seus especialistas.
5.1 A empresa selecionada
Foram levantadas, inicialmente, 64 empresas com grau de risco 4 (Atlas, 2002) entre as 150 com SGSST OHSAS 18001 (versão 1999) no Estado de São Paulo (QSP,
2006), num universo de aproximadamente 81 mil estabelecimentos industriais no estado (Fiesp/Seade11).
A empresa pesquisada foi selecionada por, em 2002, ter sido certificada pelo guia BSI OHSAS 18001 (versão 1999), além da ISO 14001, portanto, estar no estágio
sistêmico de desenvolvimento da gestão de SST, ser de alto risco, ser referência entre as mencionadas acima em apresentar características como preocupação com sua
imagem, com o desenvolvimento de uma responsabilidade social, com a ética nos negócios, e, por estar estudando traços de sua cultura organizacional a empresa
manifestou forte interesse em avaliar sua cultura de segurança como um valor na organização.
Foram pesquisadas duas das nove plantas existentes na empresa selecionada (Planta A e Planta B), por apresentarem, de acordo com seus especialistas de SST, as
atividades com maior risco de acidente. Em 2007 estas duas plantas continham 2502 empregados (18% do total de 14 mil empregados da empresa).
Todas as atividades deste estudo foram feitas com a autorização da IAEA, para utilização do questionário e do presidente da empresa selecionada. Na empresa, o
coordenador do estudo foi o gerente de meio-ambiente, saúde e segurança, em conjunto com o pesquisador, seguindo as orientações das publicações da IAEA (2002a,
2002c). Termo de consentimento livre e esclarecido foi também apresentado aos respondentes e assinado por todos.
9

De acordo com Bluff (2003, p.7) elementos estruturais são pessoas, enquanto elementos dos processos são estágios ou procedimentos para a tomada de ação. Nesta concepção, pode-se
dizer que os elementos do SGSST OHSAS 18001 (política, planejamento etc.) são processos, e os requisitos de cada elemento dizem respeito ao que as pessoas devem fazer para conduzir os
processos.
10 Wilpert et al.. (1999) levantam, a partir de extensa revisão da literatura, treze modelos de avaliação de cultura da segurança (ou de fatores organizacionais) publicados por comissões ou
agências internacionais a exemplo da OECD/NEA, ASCOT Indicators of IAEA, US Nuclear Regulatory Commission, Swiss Federal Nuclear Safety Commission, Health and Safety Management –
UK, Finnish Safety Evaluation Memorandum, Swedish Factors to Promode Contínuos Improvement Organization, Carl Rollenhagen”s model, Safety Through Organizational Learning, Cognitive
Relieability and Error Analysis Method, Technic of Operations Review, TRIPOD e Ontário Hydro Performance Assessment Report.
11 Fiesp/Seade, Atlas da Competitividade Industrial Paulista (http://intranet.seade.gov.br/projetos/fiesp, acesso em 02/12/2008).
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5.2 Plano de amostragem
O plano foi feito a partir de listagem de empregados fornecida pela empresa. Essa relação continha apenas número de registro e cargo, além de função, no caso dos
empregados operacionais, preservando o anonimato do pesquisado.
Para os cargos ocupados por pequeno número de indivíduos (administrativos – diretor de produção, gerente, supervisor - e empregados operacionais com funções para
as quais havia poucos ocupantes, a exemplo de analista de produção, montador de ensaios, torneiro, afiador de ferramentas, etc.), a totalidade dos empregados foi
pesquisada. Para o restante dos empregados operacionais foi elaborada amostragem probabilística, estratificada e proporcional ao número de pessoas em cada uma das
duas plantas pesquisadas, assim como ao número de empregados em cada função. Chegou-se, assim, ao total de 231 pesquisados, 113 na Planta A e 109 na Planta B,
distribuídos conforme a Tabela 1, a seguir.
Planta A - Estudo piloto, executado em outra empresa, assegurou a qualidade e compreensão das questões, permitiu obter a variabilidade do Índice de Cultura de
Segurança e calcular o tamanho da amostra. O tamanho necessário para se obter um estimador do Índice Médio de Cultura de Segurança (IMC) foi calculado
estabelecendo-se o valor de 5% para o erro tipo I, 94% para o poder da amostra, 6,95 para o desvio-padrão e erro máximo de estimação igual a três. Foi definida amostra
mínima de 70 funcionários, de modo que a diferença entre o IMC obtido e o da população fosse no máximo três, com 95% de probabilidade. Trinta e oito respondentes
pertenciam a cargos em que todos os ocupantes participaram da pesquisa: 23 supervisores, dois gerentes de seção, um gerente de divisão, um diretor da produção e 11
empregados operacionais. Para os outros empregados operacionais foi feito sorteio aleatório proporcional ao número de pessoas nos turnos12. Acrescentou-se ainda
folga proporcional ao número de pessoas por turno, e nos dias de aplicação do questionário, a amostra totalizou 113 respondentes, número superior à amostra prevista, o
que elevou sua confiabilidade.
Planta B - Com universo de 858 empregados, o tamanho da amostra foi estabelecido com base nos resultados do teste-piloto e do estudo da Planta A anteriormente
concluído. Chegou-se a amostra mínima de 64 funcionários e a um desvio padrão de 6,70, mantendo-se os mesmos valores para os outros parâmetros. Os cargos dos
quais todos os ocupantes participaram da pesquisa compreenderam 28 respondentes: 13 supervisores, um gerente e um diretor da produção, além de 13 empregados
operacionais. Os outros empregados operacionais, sorteados aleatoriamente, somaram 53 indivíduos. No dia da pesquisa a amostra totalizou 109 respondentes (Tabela 1).
Tabela 1 – População e amostra estudada

Planta A – população
Geral
1
1
2
23
1602
1629

Cargos
Diretor
Gerente de divisão
Gerente de Seção*
Supervisor**
Empregado Operacional
População total

Estudada
1
1
2
23
86
113

Planta B – população
Geral
1
1
13
858
873

Estudada
nr
1
11
97
109

Fonte: empresa pesquisada, 2007.
* na Planta B não há gerente de seção.
** na Planta B dois supervisores não estavam presentes na empresa no dia da pesquisa.

nr = não respondeu.
5.3 Procedimento de autoavaliação da cultura de segurança
O instrumento de autoavaliação foi constituído de questionários estruturados, fechados, diferentes para os cinco tipos de cargos, com oito questões pessoais e entre 18 a
23 questões sobre comportamentos relacionados à segurança do trabalho. Sua aplicação seguiu as recomendações do documento Key practical issues in strengthening
safety culture (IAEA; 2002b), desenvolvido pelo INSAG para a IAEA.13
Para cada questão foram apresentadas cinco opções de escolha, estabelecidas segundo a escala de Likert (Mattar, 2000) e respondidas de acordo com o nível de
percepção do respondente (Tabela 2).
Tabela 2 - Opções de escolha e pontuações correspondentes
Opção
Número
1
2
3
4
5

Percepção
Concordo
Concordo parcialmente
Discordo parcialmente
Discordo
Desconheço

Pontos

Pontos *

4
3
2
1
0

1
2
3
4
0

FONTE: Adaptado por Richers com dados de Obadia (2004)
A pontuação total das respostas de cada indivíduo é dada pelo somatório das pontuações obtidas em cada questão e foi utilizada para a construção dos Índices de
Cultura Individual e Médio, por cargo e turno. Para chegar ao índice de cada fator organizacional que compõe a Cultura de Segurança de cada cargo, agruparam-se as
questões que dizem respeito a cada fator. Os fatores selecionados e os pesos a eles atribuídos, conforme a IAEA (2002c), além do número das questões correspondentes,
estão na Tabela 3, a seguir.
Os questionários dos empregados e supervisores não apresentavam questões que avaliassem os fatores organizacionais F2 e F3, “Compromisso da alta administração
com segurança” e “Alocação adequada de recursos” respectivamente.
Os fatores organizacionais externos descritos no documento da IAEA (2002c), a exemplo da situação econômica e política, das políticas públicas e legislação de SST,
entre outros, não são objeto desta avaliação14.

12 Há quatro turnos de trabalho, turno I das 06h00 às 15h35, turno II das 15h35 às 01h05, turno III das 20h20 às 6h15 e turno IV das 7h30 às 17h06. No turno IV estão o gerente de divisão e
o diretor da área.
13 O questionário está disponível no site www.iaea.org/ns/coordinet .
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Para obtenção dos dados estatísticos (Índices de Cultura de Segurança Individual – IC, Índice Médio da Cultura de Segurança por cargo – IMC, Índices por Fatores
Organizacionais – IF e Média Ponderada dos Índices para cada Fator Organicacional por cargo – MPIF) foram utilizados os programas Microsoft Excell e Minitab 15
Statistical Software. Para comparação do IMC entre os cargos foram utilizados os gráficos: Doplot, gráfico de valores individuais e gráfico de intervalos de confiança de
95%.
Tabela 3 - Fatores organizacionais, valor atribuído e questões associadas por cargo
FO

Peso*

Fator Organizacional

Empregado

Supervisor

Gerente de seção

F1

10

Melhoria contínua na segurança

16, 17, 18, 19, 20

1, 2, 6, 8, 15

4, 9, 11, 19, 22

F2

09

--

--

05
04

-1, 7, 10

8, 11, 15
1, 2,5

9, 10, 14
2, 15

F5
F6

03
03

Abordagem sistemática da segurança
Capacidades e competências

-3, 4, 10, 13,
16, 17
5, 9, 18
7, 11, 12,
14

1, 2, 3, 14,
18
5,12,16
6, 7, 15, 17, 20.

3, 4, 6, 12, 13

F3
F4

Compromisso da alta administração com
segurança
Alocação adequada de recursos
Comunicação eficaz e transparente

Diretor de
Produção
8, 16, 18,
19, 20, 21
4, 5, 6, 7, 11, 12

8, 13
10, 21, 23

9, 18
10, 16, 20, 21

13
1, 3, 17

6, 12, 13
2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14,
15

Gerente
de divisão
7, 14, 17, 19, 22, 23

FONTE: Elaborado por Richers (2007)
* FONTE: IAEA; 2002c. Obs: Em escala de 01 a 10, o “10” representando o fator mais importante.

Todos os resultados da autoavaliação da cultura de segurança das Plantas A e B da empresa estudada, dos empregados por cargo e dos fatores organizacionais por cargo
foram analisados por meio do seu índice médio, calculado usando-se as fórmulas descritas a seguir e classificados de acordo com a Tabela 4. Esta é a mesma classificação
conceitual definida pela Eletronuclear e pelo Instituto de Engenharia Nuclear para a autoavaliação da cultura de segurança (Eletronuclear, 1999; OBADIA, 2004, p.160).
O cálculo da pontuação absoluta e relativa de cada questão permite a seleção das questões com menor pontuação e identifica possibilidades de melhoria. Entende-se
por Pontuação Absoluta (PA) a pontuação total obtida por questão e a Pontuação Relativa (PR) igual a cem vezes a pontuação total (Pt) obtida por questão dividida pela
pontuação total máxima (Pt máx.) possível menos a pontuação máxima (P máx.) das questões anuladas, como segue:
PR = 100 x Pt obtida por questão / (Pt máx. possível – P máx. das questões anuladas)
O cálculo do Índice Médio de Cultura de Segurança (IMC) (média aritmética do IC para cada cargo) considera a pontuação de todas as questões de cada respondente de
cada cargo.
O Índice de Cultura de Segurança Individual (IC) e o Índice Médio de Cultura de Segurança (IMC) são calculados de acordo com as fórmulas a seguir:
IC (%) = 100 x Pt obtida por funcionário / (Pt máx. possível – P máx. das questões anuladas)

IMC (%) por cargo = Soma IC (%) / número de funcionários por cargo
A análise estatística do IC e do IMC foi realizada calculando-se a média e a mediana, com base no desvio padrão, erro máximo da estimativa e intervalo de confiança
pré-estabelecidos, elaborando-se histograma para os cargos de empregados operacionais e supervisores, por turno.
As informações pessoais foram cruzadas para possibilitar análise por idade, tempo de empresa, sexo e nível de escolaridade, de modo a apreender se essas variáveis
interferem no Índice de Cultura de Segurança.
O cálculo dos índices médios de cada fator organizacional, por cargo, (fórmula a seguir) considera a pontuação de todos os respondentes, relativa ao grupo de questões
que correspondem a cada fator, segundo a distribuição estabelecida na Tabela 3, acima.
IF (%) = 100 x Pt obtida por fator organizacional / Pt máx. possível.
Os pesos atribuídos a cada fator (Tabela 3) foram considerados para calcular a Média Ponderada dos Índices para cada Fator Organizacional (MPIF), por cargo:
MPIF (%) = (IF1 x peso1) + (IF2 x peso2) + ... + (IF6 x peso6) / soma dos Pesos.

MPIF (%) empregados = (IF1 x 10) + (IF4 x 4) + (IF5 x 3) + (IF6 x 3) / 20.

MPIF (%) supervisores = (IF1 x 10) + (IF4 x 4) + (IF5 x 3) + (IF6 x 3) / 20.

14 Eles podem ser identificados e observados, a organização pode reagir a eles e, em muitas situações, não têm governabilidade sobre eles. A estratégia da organização para se adequar ao
conjunto cambiante de fatores externos contribui para a formação da cultura organizacional. Além disso, tão bem preparada estará uma organização para enfrentar os fatores organizacionais
externos, quanto melhor implementados estiverem os internos (OCDE, 1999, p. 12).
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MPIF (%) gerente de seção = (IF1 x 10) + (IF2 x 9) + (IF3 x 5) + (IF4 x 4) + (IF5 x 3) + (IF6 x 3) / 34

MPIF (%) gerente de divisão = (IF1 x 10) + (IF2 x 9) + (IF3 x 5) + (IF4 x 4) + (IF5 x 3) + (IF6 x 3) / 34

MPIF (%) diretor de produção = (IF1 x 10) + (IF2 x 9) + (IF3 x 5) + (IF4 x 4) + (IF5 x 3) + (IF6 x 3) / 34
Todos os índices foram classificados de forma conceitual, de acordo com as relações apresentadas na tabela a seguir.
Tabela 4 - Classificação dos índices médios da Cultura de Segurança
Índice médio (%)
Entre 85 e 100
Entre 75 e 85
Entre 65 e 75
Entre 50 e 65
Entre 00 e 50

Classificação
Ótima
Boa
Satisfatória
Regular
Insatisfatória

FONTE: Adaptado por Richers com dados de Obadia (2004)
6. Resultados e discussão
Os resultados da aplicação do instrumento de autoavaliação apontam não apenas quais os fatores a serem melhorados, mas também os comportamentos menos seguros,
dados pelas questões com menores pontuações. Apontam-se assim prioridades para o planejamento das ações para a melhoria de comportamentos inseguros, que
constituem práticas de gestão de aprimoramento de fatores organizacionais importantes para implementar soluções alternativas aos problemas da cultura de segurança.
A busca de excelência pela empresa selecionada se dá pela implementação de um sistema de gestão de SST, o que indica que a organização já tem uma cultura de
segurança relativamente desenvolvida. No entanto, esta não é uma cultura formada por meio de um conjunto sistematizado de procedimentos baseados em avaliações
quantitativas e qualitativas que promovam acumulação de conhecimento sobre diferentes empresas, levando ao desenvolvimento tanto do campo teórico sobre o tema,
como de sua aplicação, de modo a fortalecer a cultura de segurança.
A elaboração de índices de cultura de segurança pela IAEA contribui tanto para esse desenvolvimento teórico como para sua aplicação, visto que permite a autoavaliação interna das organizações, complementando as boas práticas do sistema de gestão de SST e seus processos externos de avaliação.
Neste trabalho, esses índices foram aplicados – seguindo a orientação da IAEA (2002a) – individualmente e, em razão dos cargos serem diferenciados em relação à
responsabilidade pela segurança do trabalho, por cargo existente na empresa. Foram comparados os índices de supervisores e empregados operacionais, o que não pôde
ser feito com os outros cargos, por serem preenchidos por um ou poucos indivíduos.
6.1 Planta A - Resultados da avaliação da cultura de segurança
6.1.1 Resultados da avaliação da cultura de segurança – índice médio da Cultura de Segurança por cargo e planta
Análise comparativa dos resultados do índice médio da Cultura de Segurança para os diferentes cargos da Planta A
Diagrama de Pontos do IC (%)
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Gráfico 1 - Índice da Cultura de Segurança Individual (IC) por cargo e por turno – Planta A, em 12/06/07
FONTE: Elaborado por Richers (2007) -- Obs.: Cada ponto corresponde a um respondente.

A maioria dos empregados e supervisores apresentou IC ótimo (entre 85 e 100% das respostas às questões). A menor pontuação para a questão 16 foi verificada entre os
empregados operacionais (Comuniquei por escrito a última falha ou problema que vi no trabalho) e se refere a uma instrução clara de SST, o que mostra sua não
implantação nos procedimentos de gestão de segurança. Isto é particularmente relevante pelo fato da questão compor o fator “melhoria contínua”, o qual tem o maior
peso na composição do Índice dos Fatores Organizacionais (IF), isto é, seus impactos sobre a segurança do trabalho são os mais intensos e mais abrangentes. Índice
satisfatório (entre 65 e 75%) foi observado para apenas um empregado operacional, lotado no turno I.
Os cargos ocupados por poucos indivíduos mostraram heterogeneidade, tanto entre o diretor de produção e o gerente de divisão, quanto entre os dois gerentes
de seção respondentes. Do pessoal administrativo, desta planta, os que obtiveram índice bom, e, portanto têm possibilidade de melhoria, são o gerente de seção do turno I
(índice 76,09%) e o diretor de produção (índice 80,95%). Em relação ao último, o índice torna-se compreensível ao se verificar o indicador utilizado para aferi-lo: o
costume de comparar a empresa com outras em relação à cultura de segurança não está consolidado, por ter sido esta pesquisa a primeira sobre o tema a ser realizada na
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organização em estudo. Já o gerente de seção do turno I teve o índice mais baixo de todos os administradores pesquisados; os indicadores que levaram a esta avaliação
mostram que seu baixo índice resulta de falta de decisões em comum acordo sobre implementação de melhorias na SST e baixa iniciativa para implementá-las, além de
seu baixo estímulo à comunicação por escrito sobre ações inseguras. O restante do pessoal administrativo (gerente de seção do turno II e o gerente de divisão) apresentou
índices ótimos.
Tabela 5 - Índice médio de Cultura de Segurança (IMC) e índice individual de Cultura
de Segurança (IC) dos cargos da Planta A
Planta A
IMC
Bom
80,95%
Ótimo
90,22%
Ótimo
85,33%
Ótimo
91,24%
Ótimo
91,79%

CARGOS
Diretor de produção
Gerente de divisão
Gerente de seção
Supervisor
Empregado

Observação
N=1
N=1
N=2 IC mais alto no turno I =76,09%
IC mais alto no turno II = 94,57%
N=23 DP=7,19
Intervalo de Confiança 95% do IMC entre 88 a 94%
N=86 DP=6,67
Intervalo de Confiança 95% do IMC entre 90 a 93%

Fonte: Elaborado por Richers (2007)
Para o cargo de diretor de produção, as questões com menores pontuações foram: questão 16 (Tenho meios independentes de verificação, externos ao setor ou à
empresa, dos meus processos de gerenciamento da segurança no trabalho), questão 18 (Costumo comparar esta empresa com outras na questão da cultura de segurança
no trabalho), questão 19 (Foi feita uma revisão da cultura de segurança no trabalho nesta empresa e o resultado foi comparado com outras empresas nos últimos dozes
meses), estas questões influem na melhoria contínua dos processos de segurança; questão cinco (Segurança no trabalho foi o primeiro item discutido na última reunião da
alta administração) responsável pela redução do compromisso da alta administração com segurança nas organizações que lidam com tecnologia perigosa; e questão 17
(Sei quando estou me tornando complacente com uma atividade que não é realizada com segurança), questão relacionada com capacidades e competências deste cargo.
Questões com menores pontuações relacionadas ao cargo de gerente de divisão, como a questão quatro (A segurança no trabalho foi o primeiro item discutido em
nossa última reunião da alta administração) e a questão dez (Estou ciente de quais ações improvisadas de segurança do trabalho, quebra galhos, existem e continuo a
permiti-las), influem no compromisso da alta administração, nas capacidades e competências, respectivamente.
Gerentes de seção avaliaram, com baixa pontuação, comportamentos como o da questão nove (Minha equipe me comunicou recentemente os procedimentos de
segurança no trabalho deficiente, e tomei as medidas necessárias a respeito) e a questão 21 (Fui claro sobre quem é responsável pela implementação da última melhoria
de segurança do trabalho sobre a qual decidimos em comum acordo), que influem diretamente na melhoria contínua e na sua capacidade e competência respectivamente.
E, as questões 18 (Preocupei-me prontamente quando a última ação insegura me foi reportada. Cheguei a agradecer e dar respaldo a pessoa que me reportou o fato) e
questão um (A segurança do trabalho foi o primeiro item discutido em nossa última reunião gerencial), que influem no compromisso da alta e média administração com a
segurança.

6.1.2 Resultados da avaliação da cultura de segurança e relações possíveis com fatores organizacionais
Estudo comparativo do índice dos fatores organizacionais (IF) por cargo da Planta A.
Tabela 6 – Análise comparativa do índice dos fatores organizacionais (IF), por cargo – Planta A,
em 12/06/07
FO
F1
F2
F3
F4
F5
F6

FO
Melhoria contínua na segurança
Compromisso da alta administração c/ segurança
Alocação adequada de recursos
Comunicação efetiva e transparente
Abordagem sistemática da segurança
Capacidades e competências
Média Ponderada do IF

Empregado
86,22

Supervisor
94,35

90,70
92,05
94,83
89,28

91,30
91,67
86,96
92,23

Gerente
de seção
82,50
82,5
100,00
85,00
87,50
79,17
85,51

Gerente
de divisão
95,83
85,00
100,00
100,00
87,50
75,00
91,50

Diretor
de produção
62,50
87,50
100,00
87,50
100,00
75,00
81,99

Peso
10
9
5
4
3
3

FONTE: Elaborado por Richers (2007)
A média ponderada dos índices dos fatores organizacionais (MPIF) para todos os cargos mostrou-se ótima (entre 85 e 100%), exceto para o de Diretor de Produção, que
é boa (entre 75 e 85%) devido a comportamentos com baixa pontuação, já descritos no item anterior, e que influem na melhoria contínua, fator organizacional com maior
peso.
Os índices dos fatores organizacionais foram construídos pela soma da pontuação de questões que foram agrupadas em seis conjuntos, cada um correspondendo a um
fator. Para obter o índice médio dos fatores organizacionais, a IAEA atribuiu pesos diferentes a cada um.
Na Planta A, os fatores organizacionais que atingiram índices máximos são “alocação adequada de recursos” pelos gerentes e diretor, e “comunicação efetiva e
transparente” pelo gerente de divisão. A alocação adequada de recursos significa nesta pesquisa prioridade à segurança do trabalho mesmo em detrimento da produção.
Este fator também atingiu índice máximo na Planta B pelo gerente de divisão (item 4.2).
Outros dois fatores organizacionais atingiram o maior índice “abordagem sistemática da segurança” e “capacidades e competências”, ambos pelo gerente de divisão.
A maior fragilidade da cultura de segurança, conforme indicada pelo índice de fatores organizacionais, está nos fatores “melhoria contínua da segurança” para os cargos
de diretor de produção, gerente de seção e empregados operacionais e “capacidade e competência” para gerentes e diretor de produção. Para se saber a razão dos baixos
índices dos fatores, deve-se examinar as questões que os compõem, algumas já descritas no item 4.1.1.
A cultura de segurança encontra-se mais fortalecida para o fator “Alocação adequada de recursos”. Afinal seu índice foi de 100% para todos os cargos em que este fator
foi avaliado.
A Tabela 7, a seguir mostra, por cargo, essas questões e os fatores organizacionais com índices mais baixos, e também alguns classificados como ótimos (acima de 85%)
que, no entanto, tiveram em sua composição questões com pontuação abaixo de 85%, as quais exigem, por isso, maior investigação, pois elas fundamentam as
considerações que podem ser incorporadas no planejamento para melhoria da cultura de segurança na empresa.
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Tabela 7 – Fatores organizacionais com menores índices por cargo da Planta A e a pontuação das questões correspondentes
Fator
Organizacional

Cargo

Diretor de
produção

F1
Melhoria contínua
na segurança

Gerente
de seção

Empregado
operacional

F2
Compromisso
da
alta
administração
com segurança

F4 Comunicação
efetiva
e
transparente

F5 Abordagem
sistemática
da
segurança

F6
Capacidades
competências

IF (%)

62,5

82,50

Questões com menores índices
Pontuaçã
o
Relat. (%)

N0 da
questão

Q.16

25

Q.18

25

Q.19

25

Q.09

37,5

Q.16

71,51

Q.20

80,52

86,22

Diretor de
produção

87,50

Q.05

25

Gerente de
divisão

85,00

Q.04

25

Q.01

62,5

Q.18

50

Q.07

75,0

Q.15

75,0

Gerente
de seção

82,50

Gerente de
seção

85,00

Gerente de
divisão

87,50

Q.18

75,0

Gerente de
seção

87,50

Q.13

75,0

Diretor de
produção

75,00

Q.17

25

Q.10

50,00

Gerente de
divisão

75,00

e

Q.20

75,00

Q.21

75,00

Gerente de
seção

79,17

Q.21

50,00

Supervisor

86,96

Q.12

75,00

Descrição
Tenho meios independentes de
verificação, externos ao setor ou à
empresa, dos meus processos de
gerenciamento da segurança no
Costumo comparar esta empresa
com outras na questão da cultura
de segurança no trabalho.
Foi feita uma revisão da cultura de
segurança no trabalho nesta
empresa e o resultado foi
comparado com outras empresas
nos últimos doze meses
Minha equipe me comunicou
recentemente os procedimentos
de segurança no trabalho
deficientes, e tomei as medidas
necessárias a respeito
Comuniquei por escrito a última
falha ou problema que vi no
trabalho
Certifico-me
de
que
os
trabalhadores do próximo turno
estejam totalmente informados
com respeito à segurança do
trabalho, ao me substituírem no
local de trabalho.
Segurança no trabalho foi o
primeiro item discutido na última
iã d lt nod trabalho
i i t ã foi o
A segurança
primeiro item discutido em nossa
últi
iã do trabalho
i l
A segurança
foi o
primeiro item discutido em nossa
últi
iã
i prontamente
l
Preocupei-me

quando a última ação insegura me
foi reportada. Cheguei a agradecer
e dar respaldo a pessoa que me
reportou o fato.
Nossos
procedimentos
de
segurança do trabalho são simples
de ser compreendidos e seguidos.
Meu pessoal busca conselhos
quando estão com dúvidas a
respeito da segurança do trabalho.
Olhamos sistematicamente para
outras organizações e outros
setores de nossa empresa para
ver o que podemos aprender com
Minha equipe, na verdade, parou,
pensou, atuou e revisou na última
vez em que executou uma tarefa
relacionada com a segurança do
trabalho.
Sei quando estou me tornando
complacente com uma atividade
que não é realizada com
Estou ciente de quais ações
improvisadas de segurança do
t b quando
lh ( bestou lhme) tornando
i t
Sei
complacente com uma atividade
Realmente sei é se nossos
procedimentos de segurança do
trabalho
estão
funcionando
d
tsobre quem é
Fui iclaro
responsável pela implementação
da última melhoria de segurança
do trabalho que decidimos em
Providenciei d ações quando um
dos membros da equipe não
relatou erros ou falhas iminentes.

FONTE: Elaborado por Richers (2007)

6.1.3 Resultados da avaliação da cultura de segurança e relações com turno, faixa etária, tempo de serviço, faixa etária e escolaridade
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Tabela 8 – Índice médio de Cultura de Segurança (IMC) e índice individual de Cultura de Segurança (IC) dos cargos das Plantas estudadas e observações quanto a turno, tempo de trabalho,
escolaridade e faixa etária
Variáveis estudadas

Planta A
Supervisor

Empregado Operacional

Turno

> variação Turno II,
IMC + baixo no Turno III

> variação e IMC + baixo no Turno I

Tempo de trabalho
Escolaridade*
Faixa etária

IMC aumenta até 20 anos
Baixa influência
Baixa influência

IMC aumenta até 20 anos
Baixa influência
IMC baixa pouco com idade (2 com + 45 anos)

Fonte: Elaborado por Richers (2007)
* Todos os empregados têm, no mínimo, ensino médio (ou curso técnico) completo ao entrar na empresa.
Obs.: Turno I (6h00 às 15h35), turno II (15h35 às 1h05) e turno III (20h20 às 6h15).

O IC na Planta A por sexo foi calculado, sendo que ambos os sexos apresentam ótimo IMC, a diferença não sendo maior que 1% para o sexo masculino. Não se pode,
porém, generalizar a observação dado que mulheres ocupam apenas cerca de 12% do total do grupo estudado.
6.2 Planta B - Resultados da avaliação da cultura de segurança
6.2.1 Resultados da avaliação da cultura de segurança – Índice Médio da Cultura de Segurança por cargo e planta
Análise comparativa dos resultados do Índice Médio da Cultura de Segurança dos diferentes cargos da Planta B
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Gráfico 2 - Índice da Cultura de Segurança individual (IC) por cargo e por turno – Planta B, em 12/09/07
FONTE: Elaborado por Richers (2007) Obs.: Cada ponto corresponde a um respondente.

O Gráfico 2 mostra que a maioria dos empregados operacionais, supervisores e o gerente de divisão apresentaram IC ótimo (entre 85 e 100%), destacando-se no turno I
o empregado com índice regular (entre 50 e 65%) e outro empregado com índice satisfatório (entre 65 e 75%). Entre os empregados operacionais a questão 16
(Comuniquei por escrito a última falha ou problema que vi no trabalho) obteve valor satisfatório na Planta A e regular na Planta B, sendo esta a única resposta de toda a
pesquisa que recebeu a classificação regular.
Na Planta B, a avaliação do pessoal administrativo foi parcial, por não ter o diretor de produção – cargo com alta responsabilidade em assegurar a observação dos
procedimentos de SST – participado da pesquisa. Além disso, nessa planta não há o cargo de gerente de seção. O único indivíduo avaliado foi o gerente de divisão, que
obteve índice ótimo, o mais alto encontrado na pesquisa, conforme tabela a seguir.
Tabela 9 - Índice médio de Cultura de Segurança (IMC) e índice individual de Cultura de Segurança (IC) dos cargos da Planta B
CARGOS

Diretor de produção
Gerente de divisão
Gerente de seção
Supervisor
Empregado

Planta A

IMC
nr
Ótimo
93,30%
_
Ótimo
86,82%
Ótimo
89,83%

Observação
N=1
N=1
_
N=11 DP=4,50
Intervalo de Confiança 95% do IMC entre 83 a 89%
N=97 DP=7,18
Intervalo de Confiança 95% do IMC entre 88 a 91%

Fonte: Elaborado por Richers (2007)
nr = não respondeu
Obs.: Não existe o cargo de gerente de seção na Planta B.

A questão 13 (Após uma falha inesperada, eu primeiramente pergunto quando a fábrica voltaria a operar) recebeu menor pontuação pelo gerente de divisão (entre 50 e
75%), foi também a de menor pontuação em toda a pesquisa, o que, no contexto do trabalho, pode ser interpretado como fator de prioridade à produção e um
compromisso fraco da alta administração com a segurança. As demais questões que receberam pontuação próxima de 75%, são: questão um (Realmente sei se nossos
procedimentos de segurança no trabalho estão funcionando apropriadamente), questão três (Sei se meus gerentes estão realmente comprometidos com a visão de que uma
fábrica cuja “segurança vem em primeiro lugar” é também uma fábrica bem dirigida), questão seis (Fiz, na última semana, algo que demonstra meu compromisso com a
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segurança do trabalho), questão sete (Frequentemente elogio as boas práticas em segurança do trabalho e tento melhorar as más) e questão 17 (Minha equipe compreende
o potencial das conseqüências para a segurança do trabalho em função dos erros que eles possam cometer).
Para o cargo de supervisor, a questão três recebeu a menor pontuação tanto pelos supervisores da Planta B como da Planta A. Ela compõe o fator “comunicação efetiva
e transparente”. Foi assim formulada: O pessoal que irá utilizar nossos procedimentos de segurança do trabalho ajudou a elaborá-los. Essa questão, no entanto, é de
grande relevância porque diz respeito à prática de participação. Tanto que a versão 2007 da OHSAS 18001, ainda a ser implementada pelas empresas, deu destaque à
participação do pessoal, a qual passou a constituir um novo requisito. É relevante citar que outra questão que forma o fator “comunicação efetiva e transparente” também
recebeu pontuação entre 75 e 85%. Foi a questão 16 (Meu pessoal compreende sempre a nossa mensagem sobre segurança do trabalho). Uma maior confiança do
supervisor nesse aspecto pode advir da maior participação do pessoal na elaboração de procedimentos de segurança.
A segunda questão com menor pontuação entre 65 e 75% foi a questão sete que compõe o fator “capacidades e competências” (Estou ciente de quais ações
improvisadas de segurança no trabalho, ou quebra-galhos, existem, e mais, continuo a permiti-las). A pontuação dessa questão indica que os supervisores da Planta B
necessitariam de treinamento voltado a diminuir sua complacência com ações improvisadas
A questão um recebeu a terceira menor pontuação na Planta B, por parte dos supervisores. É relevante considerar que ela compõe o fator “melhoria contínua na
segurança”, o qual tem o maior peso na formação do IF conforme Tabela 3. Desse modo, a prioridade de um treinamento para mudança de comportamento teria foco
nessa questão (Segurança do trabalho foi o primeiro item discutido em nossa última reunião de equipe). Ressalta-se, no entanto, que ela pode apontar um comportamento
circunstancial.
Para o cargo de empregado operacional as questões 16, 10 e 20 referem-se a comportamentos que podem ser melhorados, por terem recebido as menores pontuações,
tanto na Planta A, quanto na Planta B, embora não na mesma ordem, e com diferentes valores de pontuação.
A questão 16 teve o valor satisfatório na Planta A e regular na Planta B, sendo esta a única de toda a pesquisa que recebeu a classificação regular. A questão 16
(Comuniquei por escrito a última falha ou problema que vi no trabalho) refere-se a uma instrução clara de SST, o que mostra sua ausência nos procedimentos de gestão de
segurança. Isto é particularmente relevante pelo fato da questão compor o fator “melhoria contínua”, o qual tem o maior peso na composição do IF, isto é, seus impactos
sobre a segurança do trabalho são os mais intensos e mais abrangentes.
As outras duas questões com menor pontuação são a 10, 20, 18 e 12. A questão dez (As instruções de procedimentos de segurança do trabalho seriam mais fáceis de
entender e de seguir se eu estivesse envolvido na elaboração das mesmas) refere-se à comunicação eficaz e transparente, que ganha destaque na versão de 2007 do
OHSAS 18001. Ressalta-se, nesta questão, que a falha na comunicação é atribuída à falta de participação dos empregados operacionais na elaboração dos procedimentos
de segurança. Outra questão, a 20 (Certifico-me de que os trabalhadores do próximo turno estejam totalmente informados com respeito à segurança do trabalho, ao me
substituírem no local de trabalho), influi na melhoria contínua. A questão 12 (Estou preparado, atento e/ou alerta, para acontecimentos não previstos ou inesperados) diz
respeito ao fator “abordagem sistêmica na segurança”. A 18 (Elogio quando vejo que estão fazendo algo de maneira muito segura) compõe o fator “melhoria contínua na
segurança” e mostra que esse fator concentra as maiores dificuldades em relação à SST.
Das cinco questões com pontuação menor, no caso dos empregados operacionais, três fazem parte deste fator (16, 20 e 18). Isto pode estar relacionado com o fato de
melhoria contínua ser o fator de maior complexidade, envolvendo um desafio permanente: a exigência de inovação contínua em face dos riscos se darem em
circunstâncias e ambientes mutáveis.
Os resultados da avaliação da cultura de segurança mostram que, nas duas Plantas pesquisadas, o índice médio de Cultura da Segurança (IMC) é ótimo (índices de 85 a
100%) no nível de supervisores, empregados e gerentes, e bom (75 a 85%) no de diretoria. De todo o pessoal, os empregados operacionais apresentam o mais elevado
índice. A semelhança entre as duas Plantas, provavelmente, se deve ao mesmo sistema de gestão e mesmas condições de SST.
De acordo com os especialistas em SST da organização, a explicação para o IMC ligeiramente superior dos empregados operacionais (89,83%) em relação aos
supervisores (86,82%), é o maior esforço no treinamento dos empregados operacionais, expresso pelo número de horas dedicadas a palestras e cursos com aulas práticas
envolvendo simulações, já desde o primeiro ano de trabalho na empresa.
Entretanto, os supervisores obtiveram média ponderada IF superior (87,81%) ao dos empregados (86,94%), isto porque o maior peso da “melhoria contínua na
segurança” favorece os supervisores. Observa-se que o instrumento de avaliação (o questionário) e as questões que compõem os fatores são diferentes para cada cargo
(Tabela 3).
6.2.1 Resultados da avaliação da cultura de segurança e relações possíveis com fatores organizacionais
Estudo comparativo do índice dos fatores organizacionais (IF), por cargo da Planta B.
Tabela 10 – Análise comparativa do índice dos fatores organizacionais (IF), por cargo – Planta B, em 12/09/07
FO

FO

F1

Melhoria contínua na segurança

F2

Compromisso da alta administração com a segurança

F3

Alocação adequada de recursos

F4

Comunicação efetiva e transparente

F5

Abordagem sistemática da segurança

F6

Capacidades e competências
Média Ponderada do IF

Empregado

Supervisor

Gerente de
divisão

Peso

82,78

89,81

91,67

10

n.a.

n.a.

80,00

9

n.a.

n.a.

100,00

5

89,43

84,85

91,67

4

90,74

87,12

100,00

3

93,63

87,81

100,00

3

86,94

87,81

91,27

FONTE: Elaborado por Richers (2007)
n.a. = não se aplicada.

Obs.: O instrumento de auto-avaliação para os cargos de empregado operacional e supervisor não tinham questões específicas para F2 e F3.
A média ponderada dos índices dos fatores organizacionais (MPIF) para todos os cargos é ótima, porém a MPIF do gerente de divisão é mais alta que a dos demais
cargos. Embora os empregados operacionais tenham tido um IMC ligeiramente superior ao dos supervisores (89,83 e 86,82% respectivamente), estes obtiveram MPIF
muito próxima da MPIF (86,94%) dos empregados, 87,81%, porque, conforme descrito na Tabela 3, o fator organizacional com maior peso é a “melhoria contínua na
segurança”.
É notável, pela responsabilidade em assegurar a observação dos procedimentos de SST, que o gerente de divisão tenha atingido o índice máximo (100%), para três dos
cinco fatores organizacionais: “capacidades e competências”, “abordagem sistemática da segurança” e “alocação adequada de recursos” (que implica considerar a
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segurança do trabalho acima da produção). Esses altos índices certamente contribuem para fortalecer a aderência à cultura da segurança entre os 856 empregados a ele
subordinados.
Por outro lado, também é dele o fator organizacional com menor IF (80,00%). “Compromisso da alta administração com a segurança”, este relacionado com cinco
questões do questionário de gerente de divisão. Destas, as questões três (Sei se meus gerentes estão realmente comprometidos com a visão de que uma fábrica cuja
segurança vem em primeiro lugar é também uma fábrica bem dirigida), seis (Fiz, na última semana, algo que demonstra meu compromisso com a segurança do trabalho) e
13 (Após uma falha inesperada, eu primeiramente pergunto quando a fábrica voltaria a operar) apresentam um escore menor.
A maior fragilidade da cultura de segurança, conforme indicada pelo índice de fatores organizacionais está na Planta B para os fatores “melhoria contínua na segurança”
para empregados operacionais; “compromisso da alta administração” para o gerente de divisão e “comunicação efetiva e transparente” para os supervisores.
Para se saber a razão dos baixos índices dos fatores, deve-se examinar as questões que os compõem.
A Tabela 11, a seguir mostra, por cargo, essas questões e os fatores organizacionais com índices mais baixos, e também alguns classificados como ótimos (acima de
85%) que, no entanto, tiveram em sua composição questões com pontuação (abaixo de 85%), as quais exigem por isso, maior escrutínio, pois elas fundamentam as
considerações que podem ser incorporadas no planejamento para melhoria da cultura de segurança na empresa.
Tabela 11 – Fatores organizacionais com menores índices por cargo da Planta B e a pontuação das questões correspondentes
Fator organizacional

Cargo*

F1
Melhoria contínua
na segurança

Empregados operacionais

F2
Compromisso
da
alta
administração
segurança

com

F4
Comunicação efetiva e transparente

Gerente de divisão

Supervisor

IF
(%)

82,78

80,00

Questões com menores índices
N0 da
Pontuação
questão
Relat. (%)
Q.18

83,25

Q.16

56,96

Q.20

82,99

Q.03

75,00

Q.06

75,00

Q.13

50,00

Q.03

68,18

Q.16

81,82

84,85

Q.05
F5 Abordagem
segurança

sistemática

da

Supervisor

84,09

87,12
Q.09

84,09

Descrição
Elogio quando vejo que estão fazendo algo de
maneira muito segura.
Comuniquei por escrito a última falha ou
problema que vi no trabalho.
Certifico-me de que os trabalhadores do
próximo turno estejam totalmente informados
com respeito à segurança do trabalho, ao me
substituírem no trabalho.
Sei se meus gerentes estão realmente
comprometidos com a visão de que uma fábrica
cuja “segurança vem em primeiro lugar é
também uma fábrica bem dirigida.
Fiz, na última semana, algo que demonstra meu
compromisso com a segurança do trabalho.
Após uma falha inesperada, eu primeiramente
pergunto quando a fábrica voltaria a operar.
O pessoal que irá utilizar nossos procedimentos
de segurança do trabalho ajudou a elaborá-los.
Meu pessoal compreende sempre a nossa
mensagem sobre segurança do trabalho.
Meu pessoal compreende o que poderia ocorrer
à fábrica ou às pessoas, se os procedimentos
de segurança do trabalho não fossem seguidos.
Meu pessoal, na verdade, parou, pensou, atuou
e revisou da última vez que uma tarefa
relacionada com a segurança do trabalho foi
executada.

FONTE: Elaborado por Richers (2007)
Obs.: Nesta Planta não há gerente de seção e o diretor de produção não respondeu o questionário.

6.2.3 Resultados da avaliação da cultura de segurança e relações com turno, faixa etária, tempo de serviço, faixa etária e escolaridade
Comparando-se a variação do IMC entre empregados operacionais e supervisores, verifica-se que os primeiros mostram maior IMC e maior heterogeneidade que os
últimos nas duas Plantas (A e B), em todos os turnos (índices médios entre 88 e 94% e 90% a 93% respectivamente). Já, na Planta (B), para os supervisores do turno III esta
variação é de 82% até 94%, intervalo maior que para os supervisores dos turnos I e II.
Possivelmente, essa diferença entre turnos foi determinada pela variável do tempo de trabalho na empresa: todos os supervisores do turno I (6h00 às 15h35) e II (15h35
às 1h05) têm mais de cinco anos de casa, enquanto todos os do turno III (20h20 às 6h15), têm menos de um ano na empresa.
Tabela 12 – Índice médio de Cultura de Segurança (IMC) e índice individual de Cultura de Segurança (IC) dos cargos das Plantas estudadas e observações quanto a turno, tempo de trabalho,
escolaridade e faixa etária
Variáveis estudadas

Planta B
Supervisor

Empregado Operacional

> variação e
IMC + baixo no Turno IV (n=2)

> variação e
IMC + baixo no Turno I

Baixa influência

IMC aumenta até 20 anos (maioria tem até 10 anos)

Escolaridade

Baixa influência

IMC > entre os que cursam nível superior

Faixa etária

IMC aumenta idade + alta 59 anos

IMC aumenta até 44 anos (11 com + de 45 anos)

Turno
Tempo

de

trabalho

Fonte: Elaborado por Richers (2007)
* Todos os empregados têm ensino médio (ou curso técnico) completo.
Obs.: Turno I (6h00 às 15h35), turno II (15h35 às 1h05), turno III (20h20 às 6h15) e turno IV (7h30 às 17h06)

Assim como na Planta A, na planta B, o IC por sexo foi calculado, sendo que ambos os sexos apresentam ótimo IMC, a diferença não sendo maior que 0,5% para o sexo
feminino. Não se pode, porém, generalizar a observação dado que mulheres ocupam apenas cerca de 2% do total do grupo estudado.
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6.3 Resultados Globais
Da revisão da literatura, conclui-se que comportamentos inseguros influem na cultura de segurança, nos fatores organizacionais a ela relacionados, e ambos na eficácia
dos SGSST em reduzirem os riscos à saúde nos ambientes de trabalho (Bluff, 2003; Fick, 2003; Gallagher, Underhill e Rimmer, 2001; Guldemund, 2000; IAEA, 1994,
2002ª, 2002b, 2002c, OECD, 1999; Poon, Leung e Fung, 2003; Richers, 2005; Weick e sutcliffe, 2001; Wilpert, Miller e Wahlström, 1999; Zhang, Wiegmann, Tahnden,
Sharma e Mitchell, 2002).
O instrumento de avaliação aplicado permitiu concluir que:
Os comportamentos de diretores e gerentes com ótimos índices médios (entre 85 e 100%) são relacionados ao fator “Alocação adequada de recursos”.
Os comportamentos com índices médios mais baixos são de supervisores e empregados operacionais, relativos aos seguintes fatores:
Comunicação entre supervisores e empregados operacionais da Planta B. São os comportamentos responsáveis pelo índice, passíveis de melhoria, comunicação por
escrito das mensagens sobre segurança; e incentivo à participação dos empregados operacionais na elaboração dos procedimentos de segurança.
Melhoria contínua entre empregados operacionais em ambas as Plantas. O comportamento mais inseguro em relação a esse fator é o registro por escrito dos problemas
de segurança, certificando-se de que os empregados do próximo turno estejam informados.
Capacidades e competências entre os supervisores da Planta A. A fragilidade deste fator deve-se particularmente à complacência com falhas da equipe nos relatos sobre
insegurança.
Em relação ao primeiro fator comentado (comunicação entre supervisores e empregados operacionais), salienta-se que sua insuficiência foi também detectada pelos
analistas da implementação do SGSST OHSAS 18001, que, após amplo debate, revisaram-na, passando a incluir, na versão publicada em 2007, dois novos requisitos:
comunicação entre todos na organização, inclusive terceirizados, e participação dos empregados na elaboração dos procedimentos de segurança.
Ressalta-se que o escopo do questionário limita-se ao levantamento de comportamentos, não sendo esse procedimento suficiente para a compreensão dos pressupostos
básicos, descritos por Schein, que fundamentam condutas inseguras. Porém, a incorporação continuada de comportamentos mais seguros, como requisitos de melhoria do
SGSST, possivelmente poderia modificar os pressupostos básicos da segurança, que possuem possíveis raízes na sociedade mais abrangente, a exemplo da comunicação
entre diferentes níveis hierárquicos, que reflete as profundas desigualdades arraigadas na sociedade nacional.
7. Conclusão
A revisão da literatura e a pesquisa elaborada geraram as seguintes considerações:
Em organizações de alto risco de acidente, a segurança é prioritária, acima da produção, e é uma dimensão estratégica crítica do desempenho da organização que
busca a excelência, também conceiturada como qualidade total (Limongi-França e Arellano, 2002).
Condição fundamental para segurança é o fortalecimento da “cultura de segurança” e isto exige mudanças na gestão de SST. Essas considerações apontaram a
necessidade de incorporação do conceito de cultura de segurança, na estratégia de gestão de SST, em organizações com sistema OHSAS 18001 já implementado. Para
isso, é necessário a incorporação, entre os requisitos do SGSST, de procedimentos de avaliação da cultura de segurança de modo a alimentar o processo de melhoria
contínua do sistema.
A avaliação de desempenho da SST usual no sistema OHSAS 18001 (auditorias, análise crítica da alta administração, etc.) verifica a presença de procedimentos com
conformidade a requisitos estabelecidos. A abordagem da auto-avaliação da cultura de segurança, conforme definido no objetivo geral, pode ser feita utilizando-se de um
instrumento que permita o estabelecimento de índices mensuráveis, como indicadores da cultura de segurança organizacional, o que possibilita verificar a conformidade
entre comportamentos e valores expressos do sistema de gestão (como missão e visão), assim assegurando um tratamento estratégico aos temas relacionados com
segurança.
O instrumento de avaliação da cultura de segurança aplicado neste estudo pôde diferenciar os níveis hierárquicos (operacionais, supervisores, gerentes e diretores)
constantes nas duas Plantas. Os resultados revelaram que o tempo de trabalho na empresa faz diferença no fortalecimento da cultura de segurança; indivíduos com menos
tempo de empresa e mais treinamento em segurança apresentam melhores índices de cultura de segurança. Esse instrumento de avaliação reflete o quanto de treinamento
os indivíduos receberam e fixaram; e revela a importância de sua aplicação para fortalecer comportamentos seguros no ambiente de trabalho.
A aplicação de um instrumento de avaliação da cultura de segurança associada à abordagem sistêmica da gestão de SST aumenta o valor da cultura de segurança,
contribuindo de modo pró-ativo à melhoria da segurança, e, portanto, à redução de falhas humanas e organizacionais, que possivelmente constituem as causas (raízes) dos
acidentes do trabalho.
Metodologicamente, a análise do resultado, em relação aos cargos com baixo número de indivíduos (diretor e gerente), somente se aplica aos casos estudados, mas
como são índices máximos, pode-se supor que o sistema de gestão de SST é eficaz nesses aspectos, sendo possível que outras Plantas desta organização com o mesmo
sistema tendam a ter os mesmos resultados. Para que haja confiabilidade nos resultados e consistência dos índices de comportamentos seguros, recomenda-se que eles
sejam confrontados com outras fontes, como os relatórios das últimas auditorias do sistema de gestão de SST OHSAS 18001, com os índices de acidentes do trabalho e
publicação da missão, objetivos, valores e crenças expressos pelas lideranças da organização.
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Avaliação de Tecnologia

P_190_2011 - Comunicação Interna Organizacional – um desafio constante na Gestão Hospitalar
Rosana Batalha Navajas Barbosa

Resumo: Aspirando a obtenção da certificação da Organização Nacional da Acreditação, deparamo-nos com a necessidade de reestruturação de alguns processos
internos, principalmente no quesito que envolve a disseminação da comunicação interna Institucional. O trabalho em equipe realizado em parceria contínua com as áreas
de tecnologia da informação, qualidade e todos os gestores do hospital foram fundamentais para a construção conjunta da página da Intranet que contém todos os
documentos Institucionais disponibilizados aos colaboradores, permitindo seu alinhamento. O presente trabalho relata a experiência da elaboração desta ferramenta de
trabalho, fazendo uma análise dos benefícios e dificuldades encontradas para sua realização.
Palavras Chaves: comunicação interna organizacional, intranet, disponibilização de rotinas institucionais
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INTRODUÇÃÃO:
Para que um
ma organização hosspitalar cumpra com
m efetividade sua m
missão, é imprescindível que suas ações decorram de uum planejamento organizado
o
e permaanente,
baseado nas poolíticas e diretrizes às quais a organização se vincula, noo conhecimento daas expectativas doss funcionários e levvando em conta ass condições e os meios de
que dispõe. (4)
mação (TI) e os sisteemas de informaçãão (SI) encontram-see disseminados aoss mais diversos níveeis: desde as mais comuns
c
Numa entidaade hospitalar as teccnologias da inform
aplicações de G
Gestão da Informaçção, até aos mais soofisticados equipam
mentos de diagnósticco e de despiste dee doenças. (1)
Kirigia relataa como importantees catalisadores daa mudança na forrma como o trabaalho é realizado, as
a tecnologias da informação tambéém encontram um
m papel
fundamental noo setor da saúde (2). Mac Gregor reforça que de um moodo geral, o adventoo da Internet conduuziu este setor a exxplorar as TI/SI paraa melhorar o atenddimento
aos usuários doos hospitais, para melhorar
m
a eficácia das
d instituições em termos do negócioo e para melhorar a comunicação entrre os vários agentess do setor. (3)
Baldwin, Claarke e Jones sugerem
m que as TI’s dêem suporte e possibbilitem interações complexas entre, poor exemplo, médicoos, enfermeiras, pacientes e, inclusivaamente,
em alguns casoos, equipamentos. (77)
Fors e Morenno sugerem que as TI’s,
T quando apliccadas às práticas méédicas, alteram os procedimentos,
p
tornando o produto fi nal mais eficaz. (8))
Maylink relatta que a criatividadde deve ser a bússoola da organizaçãoo, e se quando esta considerar oportuno mudar a sua cuultura para oferecerr serviços mais adequados
às necessidadess percebidas. (5)
Binotto relataa que a intranet peermite uma comunicação rápida, eficciente e interativa entre
e todos os setores da empresa. A falta de um software na sistematizaçção das
rotinas adminisstrativas internas é uma
u das freqüentess queixas e solicitaçções dos servidores. (6)
Visando aprimorar o alinhamennto interno Institucional no referente aos complexos proocessos que envolvvem um hospital, aas equipes da Qualidade e da Tecnoloogia da
Informação dessenvolveram em coonjunto uma ferram
menta de trabalho qque proporciona a interação de todos os setores, maximiizando a utilizaçãoo da página da intraanet ao
disponibilizar ddocumentos padronnizados on line, e faacilitando a comunnicação interna insttitucional, desafio contínuo
c
para gestãão hospitalar.
OBJETIVO:
d trabalho utilizada num ambiente hoospitalar, que foi elaborada
e
em conjuunto com todos os ggestores de áreas, que atendeu os pilares do
Compartilharr uma ferramenta de
Planejamento EEstratégico Instituccional, nos seguintes focos : Processsos Internos (ao seer um facilitador na
n divulgação das normas e práticas assistenciais utiliizadas);
Financeiro (ao criar uma ferramennta auto-sustentáveel elaborada pelos próprios colaboradores otimizando a página da intraneet já existente na Innstituição, não havvendo a
wares especializadoos, que nem semppre atenderiam as necessidades interrnas); Cliente (a padronização de coondutas
necessidade dee investimento na aquisição de softw
adotadas no am
mbiente hospitalar reflete
r
na melhoria dos serviços prestaados aos nossos clieentes); Aprendizadoo e Crescimento (oo treinamento contíínuo dos colaboradores de
todas as equipes que compõem a Instituição faz-sse necessário comoo veículo de disseeminação dos prootocolos Institucionnais); Responsabiliddade sócio-ambienntal (ao
disponibilizar toodo o material on line na página da intranet há uma reddução significativa dos impressos realizados, com conseeqüente diminuiçãoo do número de utilização
de papéis na Instituição, contribuindo diretamente na
n manutenção dass árvores do planetaa).
JUSTIFICATIVVA:
Diante do deesejo de aprimorarmos os nossos prrocessos internos eem busca de uma certificação de quualidade na assistêência hospitalar, seentimos a necessidade de
criarmos uma fferramenta auto suustentável que auxxiliasse as atividadees realizadas pelos colaboradores e que fossem ao enncontro dos pilares do nosso Planejaamento
Estratégico Instiitucional.
METODOLO
OGIA:
Cada gestor de área é responssável pela elaboraçção do documentoo utilizado no seu setor, pelo envio para o setor de qqualidade para térm
mino de formataçãão, pela
periodicidade ddo documento, além
m de realizar as revvisões sistemáticas dde todos os docum
mentos em questão.
O setor de quualidade disponibilliza para todos os gestores
g
o formato ppadrão dos documentos a serem utilizzados na Instituiçãoo, checa se os arquuivos enviados preeenchem
todos os critérioos internos, protocoola, arquiva e encaminha à TI que é reesponsável pela dissponibilização dos mesmos na páginaa da intranet.
O documentto salvo previamentte no formato PDF,, é transcrito para o software Adobe Dreamweaver,
D
onde são elaborados laayouts de acordo com
c o solicitado, seendo os
textos copiadoss dos arquivos envviados e colados no
n escopo da paggina em formato dee internet(.asp). Appós esse processo são realizadas as devidas formataçõões nos
documentos, pois, esses parâmetros não são passaddos no processo dee cópia dos arquivvos originais. Assim que a formataçãão dos mesmos é concluída, o proceesso de
validação é iniciado, sendo que, primeiramente sãoo incluídos nas pááginas um include (contendo o menuu para servir de linnk dentro da intrannet) e também valiidações
referentes ao prrocesso de segurannça, essas mesmas são
s feitas com as liinguagens Java script e css. Após esse processo os arquivvos são salvos em nosso servidor de internet
i
IIS e os respeectivos links são atualizados para que os mesmoss já estejam em seguida disponívveis para todos oos que acessam a intranet no enndereço
HTTP://10.0.8.113/hgi/index.asp
Periodicamennte, além do backup feito pelo nossoo sistema, o própriio setor da qualidaade mantém uma cópia
c
de segurançaa de todos os arquuivos em seu compputador
pessoal em umaa pasta de acesso reestrito ao mesmo, além
a do arquivo tam
mbém encontrar-see gravado em CD como medida de seggurança.
O:
RESULTADO
Abaixo demoonstramos a páginaa da intranet, bem como
c
alguns docum
mentos disponibilizados.
OBS: as páginas abaixo foram alteradas
a
para que não
n aparecesse o loogo e o nome da innstituição.

Figura 1 – Página da
d Intranet
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p
da Insttituição, os quais fforam transcritos para a página da
Ao clicar no link Manuais e Procedimeentos, encontramoss a página inicial ccontendo os seis pavimentos
intranet, como demonstra a figura 2.
Cadda pavimento contéém todos os setoress que são os processos hospitalares, coomo evidencia a figgura 3.

Figura 2- Manual
M
de Normas e Procedimentos dispoonibilizados de acordoo

Figura 3- 2º Andar com a descriçção de todos os seus setores: Diretoria, SERR (Serviço de Emergênncia Referenciada), Diagnóstico por Imagem
m, Laboratórios, SCIH
H...

Figuura 4- Todos os docum
mentos referentes à D iretoria encontram-see disponibilizados no seu próprio link
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Figuraa 5- Após clicar o Reggimento Institucional, o documento aparecce na íntegra para ser consultado por todoss os colaboradores

Figuraa 6- Ilustra o Organoggrama Institucional

Figuraa 7 – Ilustra o Manual de Biossegurança
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Figura 8 – Ilustra todos os documentos ddo Serviço de Controlee de Infecção Hospitaalar (SCIH)

F
Figura
9 – Ilustra o Fluuxograma de Profilaxi a Anti-retroviral apóss acidente com material biológico.

CONCLUSÂO:
Paraa a elaboração dessta ferramenta de trabalho
t
foi fundam
mental a participaçção e comprometim
mento de todas as áreas envolvidas: ssetor de Qualidadee, Tecnologia da
Inform
mação e gestores dee áreas, além do apoio da alta adminisstração.
Com
m a utilização destta ferramenta, percebemos como benefícios resultantes: agilidade na consulta dos documentos, favorecimento da interação sistêm
mica de todos os
processsos da Instituição, facilita a revisão dos
d documentos, offerece um diferenccial quanto à seguraança no extravio de documentação, rreforça a política innterna da cultura
do 5S e diminuição de custos com a reduçãão da impressão dee páginas.
d
enconntradas para a sua realização
r
decorrerram da mudança dde paradigma instituucional com a não utilização de imprressos no setor, ondde criar o hábito
As dificuldades
nos coolaboradores de consultar a página daa intranet passou a ser o nosso grande desafio.
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P_191_2011 - Estudo dos custos de UTI: o uso da meta-informação custos na maior rede Hospitalar
pública da América Latina
Márcia Mascarenhas Alemao, Márcio Augusto Gonçalves, Renata Melgaço Gonçalves, Josiano Gomes Chaves, Heloisa Azevedo Crumond, Carlos Alberto Gonçalves, Telma
Braga Orsini, Osvaldo Kurschus De Oliveira, Dayenne Cristina Martins Valente, Elaine Pontes, Nágela Patricia Amaral Rocha

Resumo: Este trabalho apresenta análise das informações de custos Paciente-Dia em UTI na FHEMIG, maior rede hospitalar pública latino-americana e sua utilização como meta-informação
custo. Sua representatividade no setor saúde e as poucas referências de custos hospitalar público justificam este trabalho. Conclui-se que o estudo de custos utilizado como meta-informação,
isto é, como sumarizador de informações de “como”, “quais”, “onde” os recursos são utilizados, representa busca na qualidade da utilização dos recursos públicos, considerando o sistema de
custos como um amplo sistema de informação de gestão, não centrado apenas na dimensão financeira, mas incluíndo também informações não-financeiras.
Palavras Chaves: Meta-informação Custos; Custos UTI; Gestão Hospitalar; FHEMIG

Introdução
O tema “custos”, bastante utilizado no setor privado, ainda é pouco explorado no setor público. A despeito da sua importância, especificamente no setor saúde, a baixa
disponibilidade de informações sobre custos constitui fator limitante na fundamentação de ações e políticas públicas estruturantes, principalmente no que tange à
organização das redes de serviços, incentivos e pagamentos. Também é comum acreditar que “saúde não tem preço” e desta forma, ações neste setor devem ser
implementadas “de qualquer forma”. Esta visão está se alterando, tornando-se imprescindível conhecer a composição de gastos e, daí os custos, como um processo
norteador das decisões gerenciais, no que diz respeito à melhor utilização dos recursos no atendimento à população. Assim, o conceito de que “saúde não tem preço” tem
sido alterado para “Saúde não tem preço, mas tem custo” e como tal deve ser evidenciado.
Desta forma, as informações de custos, baseadas na contabilidade de custos permitem que de determine a maneira como os custos devem ser alocados aos produtos. As
informações de custos e suas classificações contêm informações valiosas que, se interpretado corretamente, pode fornecer orientações para o decisor, baseados em
suposições sobre as relações entre custos e atividades (EMMANUEL et al,1990). Assim, busca-se em organizações públicas de saúde, especialmente na gestão hospitalar, a
criação de uma base de informações que possibilitam a utilização das informações de custos como meta-informação custos. Isto significa que a utilização das informações
a avaliação dos seus resultados visam contribuir para a redução do grau de incerteza nos processos decisórios. Busca-se evidenciar aspectos que subsidiem tomadas de
decisão tendo como objetivo a busca de maior eficiência na utilização dos recursos consumidos, desestigmatizando a busca apenas pelo objetivo tradicional – cortar
custos. Esta abordagem representa importância significativa principalmente no setor saúde, necessária para assegurar a qualidade da assistência e o volume de recursos
consumidos.
No setor de saúde, a diversidade nos atendimentos faz com que o conhecimento dos processos constitutivos seja de suma importância. Os hospitais apresentam uma
rede distinta de serviços - hotelaria, laboratório, farmácia, imagiologia, manutenção de equipamentos, esterilização de materiais, nutrição e dietética, dentre outros – que
precisam se interagir de forma harmônica e precisa, por meio de processos multiprofissionais e interdisciplinares, para dar sustentação e segurança a todo o seu processo
assistencial. Desta forma, o conhecimento do “como”, “quando”, “quanto” sustenta a busca pela qualidade nos atendimentos.
Objetivo
Este paper objetiva apresentar e discutir a base de conhecimento de custo paciente-dia em Unidades de Tratamento Intensivo – UTI da Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais – FHEMIG no período de 12 meses.
A FHEMIG é a maior rede Hospitalar pública da América Latina, com um orçamento anual para 2011 de aproximadamente R$ 768 milhões (LOA, 2011). Com 33 anos
de existência, se constitui numa rede formada por 21 unidades distribuídas em cinco Complexos Assistenciais: Urgência e Emergência, Especialidades, Saúde Mental,
Hospitais Gerais, Recuperação e Cuidado ao Idoso e o MG Transplantes (FHEMIG, 2011).
Pela sua representatividade no setor saúde de Minas Gerais e no Brasil, esta base de conhecimentos, visa contribuir para diminuir o grau de incertezas no setor saúde e
apresentar como a informação de custos está sendo utilizada como meta-informação custos. Desta forma, produz resultados em níveis distintos, porém complementares,
em termos de qualidade. O primeiro diz respeito ao fato da FHEMIG usar a meta-informação custos como indicador de processo, de desempenho ou outro. Neste caso, a
meta-informação custo é usada para medir e avaliar, por exemplo, a variabilidade dos processos. O segundo, sustenta a sua utilização para subsidiar a negociação dos
valores financiados pelo Ministério da Saúde na exata dimensão da necessidade. Ou seja, busca-se a prática do “nem mais caro e nem mais barato, mas o adequado com
qualidade”. É a expressão correta do Melhor Valor pelo Dinheiro (Best Value for Money), considerando-se como relevante o estudo do financiamento da saúde por ser a
base das informações da Economia da Saúde.
JUSTIFICATIVA
No contexto do atendimento hospitalar, as Unidades de Tratamento Intensivo–UTI surgiram como necessidade de centralização de recursos técnicos, prestando serviço
aos pacientes criticamente enfermos, quer dizer, portadores de processos patológicos agudos, apresentando risco de vida possível ou imediato, porém potencialmente
recuperáveis. A UTI é considerada uma divisão dentre as muitas de uma organização Hospitalar, porém requer um grande incremento, tanto de meios físicos como
humanos. Os cuidados prestados aos pacientes críticos são especializados e de alta complexidade (JACQUES, 2002, pag.18).
Publicação do Health Tecnology Case Study apresenta que os custos totais das UTIs têm sido estimados em aproximadamente 1,5% do PIB, ou mais de 60 bilhões de
dólares são gastos por ano com estes pacientes (YONG, SURGENOR E CORWIN apud JACQUES 2002). Consomem mais de 20% dos gastos com aproximadamente
apenas 5 a 10% dos leitos Hospitalares (BAMS et al, 1995; FEIN, 1999)
O custo dos recursos humanos locados nesta área está cifrado em 70% dos custos diretos (SOLSONA et al. 1995). Os recursos destinados às Unidades de Terapia
Intensiva vêm crescendo ao longo do tempo, podendo, em algumas instituições, atingir de 18% a 20% do orçamento Hospitalar anual (KNOBEL et al., 1998; ABIZANDA
et al., 2002).
A complexidade da assistência exigida ao paciente também exigem constante treinamento da equipe técnica médica e dos demais profissionais envolvidos. Os altos
custos com mão de obra e equipamentos de alta tecnologia demandam vultosas verbas para sua operacionalização.
Estima-se que nos Estados Unidos as UTIs sejam responsáveis por 5% dos leitos destinados a cuidados de pacientes com doenças agudas nos Hospitais, com um custo
que representa 20% do custo total Hospitalar. Isso demonstra que os custos em UTIs são 200% a 400% maiores do que em alas de apartamentos ou enfermarias (KNOBEL
et al. 1998, p. 1).
A FHEMIG teve uma participação em 2009 nas internações do SUS em MG de 6% de clínica cirúrgica, 4% de clínica médica, 62% das crônicas e 76% da tisiologia. No
que se refere à participação nas diárias de UTI a fundação foi responsável por 18% de cirúrgica, 15% de clínica médica, 30% de obstetrícia, 80% de tisiologia e 16%
pediátrica.
O Gráfico 1 apresenta a participação percentual da FHEMIG no número de leitos de UTI do Estado de Minas Gerais.
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Gráfico 01 – Participação Perrcentual da FHEMIG nas Internações MG

Fonte: elaborado pelos autoores baseado dados MS/Datasus/Tabwin
M
Períoddo: jan a set 2009

Os números, aqui apreesentados, são expressivos quanto a sua abrangência de atuação, o volumee de recursos financceiros e a representtação na área de saaúde pública em
Minass Gerais. Este fato ccobra dos gestores uma transparência e rigor da sua utiliização, de forma eficiente e produtivaa. Aliado a isto, a rreduzida base de conhecimento
c
da
compoosição dos custos ddas UTIs em hospitaais públicos no Brasil já justifica o estuudo aqui apresentaado.
Mettodologia
A base
b de dados secundários foi capturaada no Sistema de Gestão
G
de Custos H
Hospitalares. Este sistema
s
tem como um
u de seus móduloos, o Módulo SIGH
H-Custos. A meta
principal é garantir a infoormatização dos prrocessos de atendim
mento do paciente, subsidiando o plannejamento e a tomaada de decisões.
O SIGH–Custos,
S
cuja alimentação com dados
d
iniciou-se em
m julho de 2008, uttiliza a metodologiaa de Custeio por Abbsorção e possibilitta a integração com
m outros sistemas
corporativos do Estado (SSIAD, SIAFI, etc) e com outros sistemaas internos da FHEM
MIG (Farmácia, Labboratório, etc). Desta forma, viabiliza a sustentação neceessária à geração
da meeta-informação de custos, isto é, utilizar a informação de custos como ssumarizador de outras informações, tais
t como “onde”, “quando”, “quantto” e “como” os
recurssos estão sendo connsumidos.
Tratta-se de Ciências SSociais Aplicadas, com o propósito de
d priorizar a eficiiência, qualidade e transparência naa utilização dos reccursos públicos, essta ação eleva a
utilizaação das informaçõões geradas pelos siistemas de custos a um objetivo mais estratégico. Constitui-se em ação de fundamental imporrtância para auxiliaar a formação de
políticcas e o financiamennto de saúde, subsiddiando o debate daa meta-informação custos como suporrte da qualidade doo gasto público no ssetor saúde.
Resultados
A base
b de dados aqui apresentada tem coomo referência o SIGH-Custos e os vaalores apurados no período de agosto de 2009 a julho dee 2010. Os custos apurados
a
para os
Centroos de Custos de UTTI estudados têm coomo unidade de proodução Paciente-D
Dia. Os Centros de Custos
C
estão classifficados por tipo de atendimento prestaado em UTI, que
considdera o atendimentoo ao paciente adultto e infantil não natto, UTI Neo, que cconsidera o atendim
mento ao neonato e o UTI Neo/Pediatt, com considera o atendimento ao
paciennte neonato e pediáátrico. Esta classificcação é necessária pelo tipo de atendi mento prestado noos hospitais da FHEM
MIG.
A reede FHEMIG, por ser subdividida em complexos assistennciais, apresenta divversidade no perfil assistencial de suas UTI, conforme appresentado no Quaddro 01.
Quadro 01 – Perffil das UTIs na Rede FHEMIG.
F
UNIDA
ADE
Hosp 1
Hosp 2
Hosp 3
Hosp 4
Hosp 5
Hosp 6
Hosp 7
Hosp 8
Hosp 9

COMPLEXO
Especialidadees (Esp)
Especialidadees (Esp)
Urgência Emergência
Emerg)
Hospitais Gerrais (Geral)

TIPO/UTI
T
U
UTI
U
UTI
(Urg UTI
U

UTI
U
U
UTI–Neo/Pediat
Hospital Geraal (Geral)
U
UTI
U – Neo
UTI
Hospital Geraal (Geral)
U
UTI
Hospital Geraal (Geral)
U
UTI
U
UTI–Neo/Pediat
Especialidadees (Espec)
U
UTI
U
UTI–Neo/
Pediat
Urgência e Emergência (Urg UTI
U
Emerg)

NUM DE LEITOS
6
10
17

ESPE
ECIALIDADES
Clínicca Médica e geral, Cirurgia Geral, Urologia,, Clínicas Especializaddas.
Doenças infectocontagiosa
as (especialmente Tubberculose, AIDS e Deermatologia).
Clínicca Médica Pediátrica

21
19
5
39
10
8

Clinicca Médica adulto e infantil, doenças toorácicas, Cirurgia Geral, Urgências e
Gineccologia
Urgênncia e Emergência; Clínica Médica, Ginecoologia e Obstetrícia, Pediatria
P

10

Materrnidade de Alto Risco

72

Urgênncia e Emergência, tra
auma, ortopedia, neurrologia e paciente queeimado.

Urgênncia e Emergência, tra
aumas e cirurgias ortoopédicas, intoxicação
Urgênncia e Emergência, Maternidade de Alto Risisco, Clinica Pediátrica

FONTE: elabborado pelos autores-bbaseado informaçõess SIGH-Custos – FHEM
MIG

A diversidade no atendimento prestado pela
p FHEMIG proporciona uma diverssidade nos valores de custos do Pacieente-Dia nas UTIs. A relação percentuual entre o custo
total da
d UTI e o custo uunitário também apresentam
a
valores bastante divergenntes. A Tabela 1 apresenta os valores percentuais por tipo de UTI, por Complexo
C
e por
Hospital.
Tabela 1 – Relação de Custos por Unidadess Assistenciais
Centroo Custo
UTI

UTI Méédia

Complexxo
Espec

Hospital
Hosp 1
Hosp 2
Hosp 8
Geral
Hosp 4
Hosp 5
Hosp 6
Hosp 7
Hosp 3
Urg Emeerg Hosp 9

Pessoal
50,63%
35,93%
60,49%
5
59,26%
5
59,42%
48,39%
40,01%
5
53,92%
5
53,66%
5
52,61%

Mediccamentos
0,03%
%
2,399%
0,000%
0,611%
0,000%
17,225%
7,477%
1,888%
11,009%
6,100%

MatMedd
5,76%
6,14%
3,28%
2,72%
0,47%
0,13%
2,05%
1,59%
8,93%
5,15%

Outros Custos
16,54%
11,18%
8,34%
5,08%
4,66%
7,68%
2,72%
1,69%
0,76%
4,36%

Total
Custos
Diretos
72,97%
55,65%
72,11%
67,66%
64,54%
73,45%
52,25%
59,09%
74,44%
68,22%
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Custoss
Indirettos
0,35%
%
0,45%
%
0,36%
%
0,99%
%
0,66%
%
2,20%
%
0,07%
%
0,43%
%
0,11%
%
0,46%
%

Rateio
Interno
26,68%
43,45%
27,53%
31,35%
34,80%
24,34%
47,68%
40,82%
25,46%
31,32%

Total
Custos
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Custo Unitário
0,63%
%
1,02%
%
0,45%
%
0,16%
%
0,42%
%
0,34%
%
0,39%
%
0,22%
%
0,07%
%
0,28%
%

PAPERS
UTI - Neo
UTI - Neo Média
UTI Neo/Pediat

Geral

Hosp 5

57,86%
0,00%
57,86%
0,00%
Espec
Hosp 8
51,07%
0,00%
Geral
Hosp 4
45,40%
0,52%
Hosp 7
39,78%
10,14%
UTI – Neo/Pediat Média
45,01%
4,48%
Média Geral
51,26%
5,64%
Fonte: SIGH-Custos - dados referentes ao período de ago09 a jul10

0,11%
0,11%
5,43%
7,60%
2,01%
4,41%
4,89%

4,79%
4,79%
0,47%
8,06%
3,16%
3,22%
4,15%

62,76%
62,76%
56,97%
61,58%
55,09%
57,13%
65,95%

0,49%
0,49%
0,10%
1,93%
0,26%
0,55%
0,48%

36,75%
36,75%
42,93%
36,48%
44,65%
42,32%
33,58%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0,62%
0,62%
0,18%
0,38%
0,17%
0,22%
0,28%

Os números apresentados possibilitam observar que o custo com pessoal representa em média 51,26% dos custos totais. O custo com medicamentos apresentam
divergência percentuais significativas nos diversos hospitais estudados. Observa-se também que o percentual de custos indiretos e de rateios recebidos são significativos no
total dos custos dos hospitais.
A Tabela 2 apresenta a relação percentual do custos da UTI em relação ao custo total do Hospital. Os percentual dos custos das UTI em relação ao total do custo do
hospital tem uma variação de 4,6%, no Hospital 5 a 26,91%, no Hospital 6.
Tabela 2 – Relação Percentual dos Custos de UTI em relação aos Custos Totais
Hospital

Custo do Hosp

Hosp 1
Hosp 2
Hosp 3
Hosp 4
Hosp 5
Hosp 6
Hosp 7
Hosp 8
Hosp 9
Total geral

1.805.942,88
1.775.082,54
2.416.309,84
3.462.055,46
2.153.146,85
670.272,60
2.783.487,87
1.922.877,69
9.401.038,63
2.943.060,65

UTI
R%
174.193,87
286.812,47
373.565,10
464.054,93
150.762,40
180.347,81
194.919,87
253.252,27
1.267.719,82
372.530,19

%
9,65%
16,16%
15,46%
13,40%
7,00%
26,91%
7,00%
13,17%
13,48%
12,66%

UTI - NEO
R%
98.993,46
98.993,46

%

4,60%

3,36%

UTI – Neo/Pediat
R%
172.173,93
354.094,35
294.958,36
273.742,21

%

4,97%
12,72%
15,34%
9,30%

% Custo UTI
9,65%
16,16%
15,46%
18,38%
11,60%
26,91%
19,72%
28,51%
13,48%
25,32%

FONTE: SIGH-CUSTOS (*- valores obtidos a partir da média aritmética referente período de agosto/2009 a jul/2010)

A Tabela 3 apresenta a Relação de custo média da UTI, quantidade média de paciente-dia atendidos e custo unitário médio para o período de referencia.
Centro de Custo
UTI

UTI Média
UTI – Neo/Pediat

Tabela 03 – Relação Custo Médio por UTI

Complexo
Especialidades

Hospital
Hosp 1
Hosp 2
Hosp 8
Especialidades Média
Geral
Hosp 4
Hosp 5
Hosp 6
Hosp 7
Geral Média
Urg Emerg
Hosp 3
Hosp 9
Urg Emerg Média

Especialidades
Hosp 8
Especialidades Média
Geral
Hosp 4
Hosp 7
Geral Média
UTI – Neo/Pediat Média
UTI – NEO
Geral
Hosp 5
Geral Média
UTI - NEO Média
MÉDIA GERAL

Custo Total
Num Pac/Dia Custo Unitário
174.193,87
164
1.093,58
286.812,47
209
2.920,58
253.252,27
223
1.138,99
236.694,02
198
1.683,35
464.054,93
616
753,52
150.762,40
238
636,57
180.347,81
292
619,05
194.919,87
256
764,83
247.521,25
350
693,49
373.565,10
452
827,85
1.267.719,82 1.380
919,23
820.642,46
916
873,54
372.530,19
428
1.057,66
294.958,36
556
522,37
294.958,36
556
522,37
172.173,93
263
662,06
354.094,35
575
615,83
263.134,14
419
638,95
273.742,21
465
600,09
98.993,46
163
609,50
98.993,46
163
609,50
98.993,46
163
609,50
328.408,85
416
916,69

Ao analisarmos as informações, pode-se fazer algumas inferências: (1) o custo médio do tratamento nas UTI são divergentes por tipo de atendimento, gerando valores
referentes a unidade de produção, paciente-dia, bastante variados. Estas informações, para sua utilização como meta-informação custos necessitam de aprofundamento na
sua análise. Algumas considerações merecem nossa atenção: o Hospital 06, apesar de ter para o CC UTI o mais alto percentual da FHEMIG, em relação ao custo total do
Hospital (26,91%) tem o custo médio Paciente-Dia (R$ 619,05) menor que o custo média por complexo (R$ 693,49) e da Rede (R$ 916,69). O Hospital 02 apresenta o
maior custo Paciente-Dia da Rede (R$ 2.920,58), o que pode ser justificado pelo tipo de atendimento prestado na Unidade Assistencial; (2) os valores de custo com pessoal
apresentam um percentual inferior aos mundialmente definidos. Pode-se buscar uma justificativa para tais valores, considerando que as instituições públicas brasileiras,
dentre elas os hospitais, apresentam grande quantidade de mão-de-obra terceirizada para prestação de serviços administrativos. Desta forma, estes custos são apresentados
como serviços de terceiros e classificados como custos rateados. Esta classificação pode fundamentar uma possível justificativa para tais diversidades nos percentuais
apresentados. Porém, as análises não devem ficar restritas a estas considerações, sendo necessário maior aprofundamento quanto ao perfil assistencial brasileiro dos
hospitais brasileiros. (ver La Forgia e Coutelenc, 2009); (3) a diversidade dos valores com medicamentos podem representar uma necessidade de alocação de custos de
forma direta aos centros de custos.
CONCLUSÃO
As informações de custos representam importante base de conhecimento ao serem tratadas como meta-informação custo. Esta abordagem, ao considerar não apenas a
dimensão financeira, possibilita evidenciar a análise de “onde”, “como”, “quanto” os recursos são utilizados, possibilitando a busca pela melhora na qualidade da
assistência.
A evidenciação dos valores de custos no atendimento em UTI possibilitou uma visão dos pontos e situações críticas onde se deveria intervir para consolidar a apuração
de custos como subsidio na tomada de decisões, acompanhamento dos processos e como indicador de desempenho, financeiro e econômico da saúde. Assim, buscou-se
o controle e planejamentos dos processos internos, possibilitando maior conhecimento dos processos de trabalho, sistematização e organização dos dados existentes e
levantamento de outros até então inexistentes. Além disto, através de observação empírica realizada na FHEMIG, foi possível perceber como a implantação do sistema de
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custos hospitalares proporcionou significativas mudanças como: buscas de melhor estruturação dos processos, maior divulgação, normatização e conhecimento de
informações de custos e utilização delas como ferramenta de gestão.
Com o propósito de priorizar a eficiência, qualidade e transparência na utilização dos recursos públicos, esta ação eleva a utilização das informações geradas pelos
sistemas de custos a um objetivo mais macro, estratégico constitui-se em ação de fundamental importância para auxiliar a formação de políticas e o financiamento de
saúde, subsidiando o debate da meta–informação custos como suporte da qualidade do gasto público e da assistência no setor saúde. Ao mesmo tempo, sustenta a
acreditação, melhores práticas, o Benchmarking, o desenvolvimento e a incorporação científica e tecnológica e principalmente, ainda, transparência dos gastos públicos.
Como todo processo de implantação de sistemas de custeio, deve-se considerar que este não está concluído. Porém pode-se esperar que, com as informações geradas,
os ganhos de produtividade para a FHEMIG diretamente e para o setor saúde de forma indireta, são significativos, principalmente através de procedimentos do
benchmarking interno e externo dos processos e produtos médico-hospitalares.
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Qualidade e Segurança

P_192_2011 - Divergência entre produção e faturamento de exames de ressonância magnética em
um hospital público terciário: uma análise do fluxo de informação.
Ana Júlia Alves de Faria ,Mariana Wiezel dos Santos,Julianne Rodrigues de Moraes Rosa,Marisa Madi Della Coletta,Daiane da Silva Oliveira,Rafael Moraes Pinto

Resumo: Os exames de ressonância magnética produzidos no setor de radiologia de um hospital público não estavam sendo faturados na sua totalidade, prejudicando o repasse financeiro para
o próximo ano. Neste estudo, foi investigado o fluxo de informação envolvido desde a produção até o faturamento dos exames de ressonância magnética neste setor e suas possíveis falhas.
Concluiu-se que a intensa movimentação do boletim de produção ambulatorial individualizado (BPAI) e ausência de informatização dos processos, poderiam ser os fatores que prejudicavam o
faturamento. Diante do exposto, foram sugeridas modificações para melhorar o fluxo de informações deste setor hospitalar.
Palavras-chave: ressonância magnética, faturamento hospitalar, fluxo de informação, qualidade.

Introdução
Considerando a disponibilidade de recursos financeiros alocados para o Ministério da Saúde, dentro do Orçamento Geral da União, os recursos federais destinados aos
serviços de saúde de média e alta complexidade são distribuídos aos estados através de um teto financeiro de assistência à saúde com programação anual e repasse fixo
mensal (Portaria GM nº531/99).
No hospital público onde foi realizado este trabalho, há, de acordo com a legislação, um recebimento mensal para todos os procedimentos de Média e Alta
Complexidade (Portaria GM nº531/99). O valor é baseado no faturamento dos 3 anos anteriores de cada setor. Este é distribuído a todos os setores do hospital de acordo
com uma avaliação relacionada ao índice de produtividade o qual é reavaliado a cada semestre.
Os exames de ressonância magnética realizados pelo setor de radiologia deste hospital também são financiados por este repasse fixo, visto que fazem parte dos
procedimentos de média e alta complexidade. Portanto, o aumento da produção e faturamento de exames por este setor não implicará aumento do repasse dos recursos
de forma direta, porém, o aumento do faturamento eleva o Índice de Produtividade do setor, gerando um maior repasse na avaliação seguinte.
Estas considerações demonstram que apesar de haver um repasse fixo, é importante realizar o faturamento de todos os exames de ressonância magnética realizados,
para que oscilações no índice de produtividade provoquem oscilações correspondentes no montante de recursos repassados. Assim, a qualidade dos sistemas de
informações é fundamental.
Foina (2006) define que a troca de informações dentro de uma organização é um tráfego complexo que envolve vários departamentos e funções. No entanto, Bueno
(2003) e Foina (2006) discutem essa complexidade quando não se possui controle sobre o fluxo de informações e também quando esses fluxos se formam
espontaneamente, não possuindo ferramentas adequadas e controladas. Assim, a falta de controle poderia afetar a qualidade do registro do faturamento.
A definição de Castells (2001) sobre os fluxos diz que estes são a expressão dos processos, seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e
interação entre posições fisicamente desarticuladas.
Vale ressaltar que a melhoria do registro do faturamento dos exames realizados está relacionada a qualidade dos processos envolvidos no fluxo desta informação. Como
conseqüência desta necessidade, é necessário ter ferramentas que viabilizem a facilidade na comunicação e interação de todos os membros envolvidos (BUENO, 2003).
Justificativa
A divergência existente entre o número de exames de ressonância magnética realizados e o número de exames de ressonância magnética faturados na área de
radiologia do hospital analisado gerou indagações. Uma análise neste hospital evidenciou que entre a produção de exames de ressonância magnética realizados entre
Setembro e Dezembro de 2009, apenas 82% foi faturado, ou seja, a soma equivalente a R$168.406,60 deixou de ser faturada.
Esta divergência foi motivo de uma análise mais detalhada da produção e faturamento de exames de ressonância magnética do mês de Setembro de 2009 para
confirmar a distorção. O déficit de faturamento foi confirmado e ainda concluiu-se que, cerca de 70% dos exames não faturados correspondiam a exames de pacientes
internados, enquanto 73,1% dos exames faturados haviam sido realizados por pacientes ambulatoriais.
Diante dessas evidências, e da importância do correto registro das informações para o recebimento de recursos financeiros, percebeu-se a necessidade de rastrear o
fluxo das informações relacionadas ao exame de Ressonância Magnética desde a sua realização até o faturamento.
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Objetivos
O objetivo deste trabalho foi analisar o fluxo da informação relacionada ao exame de Ressonância Magnética desde a sua realização por pacientes ambulatoriais e
internados até o seu faturamento, além de propor soluções para os problemas encontrados.
Esta ação visa à melhoria da qualidade de informação para garantir o faturamento da totalidade dos exames de ressonância magnética realizados.
Métodos
A fim de diagnosticar as falhas envolvidas no fluxo da informação, foram realizadas visitas a todas as áreas envolvidas neste processo. O método de investigação
contemplou conversas com os funcionários abordando as funções exercidas por eles, além do acompanhamento dos processos realizados.
Após a realização das visitas, foram elaborados os desenhos dos fluxos da informação desde a realização do exame pelo paciente até o faturamento. Os desenhos foram
levados às áreas pertinentes para conferência e posteriormente analisados.
Resultados
As informações relacionadas aos exames de ressonância magnética realizados por pacientes ambulatoriais seguem um fluxo diferente dos realizados por pacientes
internados, por isso, foi realizada uma análise diferenciada para estes dois grupos.
O fluxo das informações ambulatoriais está centrado no boletim de produção ambulatorial individualizado (BPAI). Após a realização do exame de Ressonância
Magnética, o BPAI é assinado pelo médico responsável e enviada para a secretaria de laudos onde fica armazenada na caixa de retirada. A partir desta caixa é enviada
para a área de faturamento do setor de radiologia, onde é verificado se o preenchimento do BPAI está correto. Caso o preenchimento estiver incorreto, o BPAI será
reenviado do setor de faturamento da radiologia à recepção para correção.
Posteriormente, ainda na área de faturamento do setor de radiologia, são inseridos os dados no sistema e enviado o BPAI para uma central de faturamento do hospital.
Através da central de faturamento, o BPAI é encaminhado ao departamento regional de saúde (DRS) para autorização. Se o exame for autorizado e a documentação estiver
correta, o médico aprova o exame no sistema e o exame é faturado. Caso contrário, a documentação retorna à área de origem do exame no hospital para correções.
Percebe-se, no processo ambulatorial, que o BPAI é transportado para muitos lugares, aumentando o risco de extravio e inconsistência de informação. O risco aumenta
caso o preenchimento do BPAI não esteja correto, ocasionando sua devolução à recepção e ocasionalmente pode-se perder o prazo de faturamento. Como não é feito um
controle do retorno do que foi encaminhado para correção, o documento necessário pode não voltar ao setor de faturamento da radiologia e, conseqüentemente, o exame
pode deixar de ser faturado. Além disso, não há conferência dos exames ambulatoriais realizados no setor de radiologia do hospital com a quantidade de BPAI entregues.
Como o BPAI é documento essencial para o faturamento do exame de ressonância magnética, sugerimos a simplificação do seu fluxo, transportando o BPAI da
recepção ao faturamento, eliminando a passagem pela secretaria de laudos. Além disso, um treinamento dos funcionários quanto ao preenchimento correto deste
documento diminuiria o transporte do BPAI. Outra questão diz respeito à falta de controle do setor de faturamento. Sugerimos informatização desse processo, para
assegurar que os exames realizados sejam faturados, mesmo aqueles que tiveram seu documento reenviado à recepção para correção.
O desenho do fluxo descrito acima encontra-se na figura 1.
O fluxo das informações relacionadas aos exames de ressonância magnética realizados por pacientes internados no hospital está centrado no prontuário do paciente. A
partir da chegada do paciente na área de realização de exame, a recepção faz o registro no sistema. Após a realização do exame pelo paciente internado, o enfermeiro
carimba e preenche o prontuário com informações relacionadas ao exame realizado, sendo este procedimento essencial para o faturamento do exame. Caso o exame não
seja realizado por qualquer motivo, a enfermeira registra o ocorrido no prontuário e avisa à recepção para excluir o paciente do registro de produção de ressonância
magnética.
O paciente retorna à enfermaria de origem junto com seu prontuário. Após alta hospitalar, o prontuário segue para o setor de arquivo médico onde será verificado se o
prontuário está completo e, depois, são inseridos os exames realizados no sistema de informação do hospital. Posteriormente, a autorização de informação hospitalar (AIH)
é digitada e enviada ao setor de faturamento central onde é validada e encaminhada ao departamento regional de saúde (DRS) que aprova o faturamento. Se não estiver
correta, a documentação é reenviada à área de origem.
Nesse processo, é possível perceber dois pontos mais suscetíveis a falhas, caso o enfermeiro não carimbe e não preencha o prontuário quando o exame for realizado
com sucesso ou não avise a recepção sobre o insucesso do exame. O primeiro ponto impacta na ausência de faturamento do exame, o segundo ponto impacta no registro
em excesso da produção do exame. Estes dois processos dependem do fator humano, e por isso, ficam sujeitos a maior risco de erros. Logo, seria mais seguro se toda
informação fosse transportada através de um sistema de informação, evitando perdas no caminho e tornando o fluxo mais ágil.
No setor de arquivo médico, notamos mais uma vez a dependência do fator humano, já que um colaborador precisa transcrever o que está escrito no prontuário e
inserir no sistema para faturar o exame. Caso não encontre este procedimento no prontuário, este não é inserido no sistema, e, portanto, seu faturamento se perde. Outra
possibilidade é a realização de dois exames de ressonância magnética no período de internação e registro de apenas um.
Segundo o setor de arquivo médico, o processo melhoraria se a inserção no sistema dos exames de ressonância magnética realizados por pacientes internados fosse
executada pelo setor de faturamento de radiologia responsável pelo faturamento dos exames ambulatoriais. Assim, o trabalho do setor de arquivo médico seria apenas
conferir o que está no prontuário comparando com o que está no sistema, o que evitaria erros e perdas.
Na última fase do processo que ocorre na central de faturamento, a informação pode ser perdida no trânsito da documentação, caso ocorra a necessidade de correção,
pois ao retornar para a área de origem a documentação pode não retornar ou perder o prazo de faturamento. A melhoria do preenchimento da documentação evitaria que
a mesma voltasse da área central para as áreas de origem para correções.
O desenho do fluxo dos exames de ressonância magnética realizados por pacientes internados encontra-se na figura 2.
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Figura 1- Fluxo de informação para o faturamento de exames de ressonância magnética realizados por pacientes ambulatoriais.
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Figura 2 - Fluxo de informação para o faturamento de exames de ressonância magnética realizados por pacientes internados.
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Conclusões
Os problemas diagnosticados por esse trabalho relacionados ao fluxo de informação dos exames de ressonância magnética realizados por pacientes ambulatoriais são
basicamente causados pela grande movimentação do BPAI entre áreas diferentes, além de elevada suscetibilidade à falha humana. Fluxos mais simplificados, com menor
movimentação devem ser adotados. O fluxo de informação dos exames de ressonância magnética realizados por pacientes internados também apresentou grande
suscetibilidade à falha humana. Os processos são muito manuais e, portanto, mais suscetíveis a erros. Neste caso, devem-se utilizar sistemas de informação hospitalares
como ferramenta para unificar os processos.
As falhas relatadas podem contribuir para a discrepância previamente constatada entre a produção de exames de ressonância magnética e o faturamento dos mesmos.
As sugestões relatadas neste trabalho podem contribuir para melhorar a qualidade deste fluxo de informação.
Referências
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P_193_2011 - Programa 5S em unidades de saúde: a importância do planejamento para alcançar a
qualidade
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Resumo: Nas últimas décadas, a área da saúde vem atribuindo crescente importância à qualidade dos serviços prestados. Um dos programas envolvidos neste contexto é o 5S. Este programa foi
escolhido pra ser implantado em sete unidades de saúde de atenção primária da cidade de São Paulo, por isso foi realizado um planejamento prévio à implantação. Este estudo evidenciou que,
apesar das dificuldades encontradas em serviços públicos de saúde, através de um planejamento adequado e boa comunicação pode-se eliminar as dificuldades e facilitar caminhos para a
implantação do programa.
Palavras-chave: Programa 5S, qualidade, planejamento, unidades de saúde, qualidade em saúde.

Introdução
A fim de garantir desenvolvimento e sobrevivência em meio a um mercado exigente, as organizações em geral estão investindo em qualidade. Através de práticas que
garantam a melhoria contínua nos seus processos, estas conseguem aumentar sua competitividade (Bessant, 1998; Mesquita e Alliprandini, 2003; Oakland, 1994).
Em 1950, foi criado, no Japão do pós-guerra, um programa de qualidade e organização em decorrência da necessidade de colocar ordem na grande confusão em que
se encontrava o país (Silva, 1996). O programa foi desenvolvido com o objetivo de transformar o ambiente das organizações e a atitude das pessoas, melhorando a
qualidade de vida dos funcionários, diminuindo desperdícios, reduzindo custos, aumentando a produtividade das instituições e melhorando a qualidade dos serviços
Ribeiro (1994) explica detalhadamente o programa, que é composto por 5 conceitos que, em japonês, começam com “S”. O 1ºS (SEIRI ou Senso de utilização) visa,
primeiramente, eliminar itens desnecessários que devem seguir um fluxo de descarte adequado e, posteriormente, deve-se classificar o que for necessário por ordem de
uso. Após a conclusão do 1ºS, preconiza-se organizar em pastas e armários, de forma padronizada, os materiais necessários. Esta etapa é chamada de 2ºS (SEITON ou
Senso de ordenação).
O 3ºS (SEISO ou Senso de limpeza) consiste em uma limpeza geral minuciosa após a realização dos 2 primeiros S e uma limpeza habitual diária realizada por todos os
funcionários da instituição.
As duas últimas etapas visam a aperfeiçoar a técnica. Além da preocupação constante com o ambiente do trabalho, deve-se ter um cuidado com a saúde do
trabalhador, oferecendo boas condições de trabalho e programas que incentivem a qualidade de vida completando, assim, o 4ºS (SEIKETSU – Senso de asseio). Enquanto o
5ºS (SHITSUKE – Senso de disciplina) tem como objetivo a divulgação e continuidade das práticas para que o programa seja incorporado na cultura da organização e
alcance bons resultados.
Ribeiro (1994) ainda afirma que a implantação do programa 5S traz muitos benefícios à instituição. A otimização e organização do espaço eliminam o tempo de
procura, facilitando a circulação da informação e promovendo o aumento da produtividade. Além disso, traz mudanças no comportamento e atitudes de todos os
envolvidos. Ao final da implantação dos 5S, a unidade deverá ter atingido melhoria do ambiente de trabalho, da qualidade de vida dos funcionários e das relações
humanas.
Nas últimas décadas, a área da saúde começou a apresentar interesse crescente pelo tema, isto se torna evidente pela quantidade de trabalhos acadêmicos, seminários e
materiais impressos referentes a qualidade em saúde. (Schiesari, 1999; Malik e Teles, 2000)
A implantação de um programa de qualidade como o 5S, em unidades de saúde distintas, requer uma programação, o estabelecimento de metas bem definidas a serem
cumpridas e previsão de possíveis problemas que impedirão o alcance destas metas, ou seja, requer um planejamento adequado para o seu sucesso.
Neste contexto, o planejamento tem a função de orientar, para que estas unidades se mobilizem e alcancem um objetivo único, uniformizando a forma de trabalho e
cultura, e ainda, criando um novo conceito de assistência à saúde para os usuários. Além disso, a possibilidade de prever os possíveis problemas que ocorrerão durante a
implantação gera soluções antecipadas que facilitarão o processo de implantação e aumentarão as chances de sucesso.
Justificativa
A implantação do programa japonês chamado 5S foi escolhido com a finalidade de melhorar a qualidade no serviços prestados por algumas unidades de atenção
primária de saúde da cidade de São Paulo, administradas por uma Organização Social de Saúde.
A escolha da implantação de um programa de qualidade se justifica pelo excesso de materiais desnecessários, a falta de espaço dentro destas unidades de saúde, além
da necessidade de incluir uma cultura de qualidade e disciplina nos funcionários.
Como estas unidades de saúde estão dispersas em uma região bastante extensa da cidade e as atividades dos funcionários são heterogêneas, é importante a elaboração
de um planejamento único e detalhado para que a implantação do programa siga os mesmos objetivos nos diferentes locais, além de um treinamento abrangente em todas
as unidades participantes.
As unidades apresentavam diversos problemas relacionados ao fluxo de descarte dos materiais desnecessários, inviabilizando a implantação do programa 5S antes da
resolução prévia destes problemas, o que também justifica um planejamento prévio à implantação.
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Objjetivos
O objetivo
o
deste trabalho é realizar o planejamento para a implantação do pprograma de qualiddade 5S em sete unnidades de saúde aadministradas por uma
u organização
social de saúde na cidadde de São Paulo.
Méttodos
Visaando atingir o objetivo descrito acimaa, foi realizada pesqquisa bibliográfica ssobre a implantaçãão do programa 5S e seu planejamentoo. Posteriormente, foram realizadas
visitass nas sete unidadess de saúde para annalisar a realidade do
d local, avaliar oss possíveis benefícios da implantaçãoo do programa, reaalizar o registro fottográfico e ainda
diagnoosticar as dificuldaddes relacionadas coom a implantação do
d programa 5S. Esstas ações pretendiaam adequar o projeeto à realidade desttes locais.
Apóós as visitas, foram realizadas 2 reuniõões com os gerentess de todas as unidaades e 2 reuniões coom os gerentes e lídderes do projeto dee cada unidade. As reuniões tinham
como objetivo a sensibilização quanto à im
mportância da implaantação do program
ma, para que, assim
m, houvesse um envvolvimento das uniddades no planejamento.
Resultados
Apóós a realização dass visitas e reuniõess, os gerentes de toodas as unidades e ntenderam a importância do program
ma 5S, atuando de forma participativa nas discussões
realizaadas, pautando principalmente os prooblemas que dificuultariam a implantaação do programa. Estas discussões resultaram em um alinhamento de objetivos entre as
diferentes unidades.
Além das atuações já descritas, os gerenttes das unidades também apresentara m papel importante na escolha dos lideres responsáveiss pelo projeto em cada unidade. Os
funcioonários escolhidos aapresentavam, além
m de perfil de lideraança, característicaas exigidas pelo proograma como organnização, limpeza e disciplina.
Os problemas levantaados pelos gerentess e líderes durante as reuniões foram solucionados antees da implantação efetiva
e
do program
ma nas unidades. O obstáculo mais
citadoo por todas as unidaades foi a falta de um
u destino para o descarte
d
de certos tiipos de materiais e bens patrimoniais.
Com
mo visto anteriormente, o primeiro S consiste em descaartar os itens desneecessários, não senddo possível a sua realização sem um destino adequadoo de descarte.Por
isso, fooram realizadas peesquisas e reuniões visando trazer soluuções para os probl emas apresentadoss.
Os problemas relacionnados ao descarte envolviam
e
o não coonhecimento do deestino correto de resíduos químicos peelos funcionários, a demora da prefeittura em retirar os
bens patrimoniais
p
inservvíveis que se acum
mulavam nas unidaades, o desconheccimento por parte das gerentes do encaminhamento
e
dde bens patrimoniaais servíveis sem
utilidaade na unidade, o aacúmulo de diário oficial
o
do estado quue a gerente presum
mia a obrigatoriedaade de guarda por 2 anos, além do acúúmulo de receituários antigos.
Após pesquisa sobre a destinação de reesíduos químicos, foi evidenciado quue estes poderiam ser retirados pela mesma empresa qque recebia os fárm
macos vencidos,
m havia necessidadee de solicitação da documentação pella Companhia Ambbiental do Estado dee São Paulo (CETESSB) para autorizaçãão de transporte desstes.
porém
Atraavés de reuniões entre a gerente de qualidade
q
e coordeenadoria da secretaaria municipal, foraam acordados atividades para otimizaar o descarte de beens patrimoniais.
Foi aggendada uma reunião entre os gerenttes das unidades e os responsáveis ppelo descarte destes bens na prefeiturra para elucidaçãoo deste processo dee descarte. Além
disso, foi acordada a paarticipação da adm
ministradora das unidades nos proceddimentos de descarrte, o que agilizaria a eliminação doo bem patrimonial. A partir destas
reuniõões houve uma mellhoria na comunicaação entre a secretaaria municipal de saaúde e a administraadora das unidadess de saúde municippais.
Outtra decisão tomadaa pela administradoora destas unidades de saúde foi a dee realizar o transpoorte de receituário e prontuários antiggos de pacientes para
p um local de
armazzenamento, liberanndo, assim, espaçoos dentro das unidades. Um problem
ma inicial muito reelatado foi a guardda de diário oficiaal por 2 anos. Estaa informação foi
levanttada pela equipe deste trabalho, e deescobriu-se, atravéss de informações ddo governo estaduaal, que não havia necessidade
n
deste pprocedimento, por não se tratar de
docum
mentação oficial. Fooi, então, comunicaado aos gerentes a possibilidade do d escarte.
A questão
q
da limpezaa também foi levanntada, pois a empresa terceirizada quue prestava serviçoo nas unidades nãoo estava realizandoo algumas atividades acordadas no
contraato como compra dde materiais para a limpeza e transporrte para seus funcioonários gerando abssenteísmo dos responsáveis pela limpeeza e inviabilizanddo a implantação
do 3º S. A gerente de quualidade informou aos
a funcionários quue o contrato com a empresa já estavva próximo de term
minar, e que no moomento da implantaação do 5S outra
empreesa seria a responsáável.
A reesolução dos problemas descritos acim
ma resultou em mootivação por parte ddos gerentes, líderees e funcionários quue começaram a peerceber relevância e dimensão que
o proggrama poderia atingir. Por outro lado, a gerente de quallidade percebeu quue o planejamento da implantação doo programa 5S mosstrava diversas falhhas presentes nas
unidaddes que anteriormeente não eram detecctadas, favorecendo, então, uma melhhor administração das
d unidades de saúúde.
Apóós discussões com os gerentes e líderres nas reuniões e a resolução dos prroblemas descritos acima, foi elaboraado o projeto de im
mplantação do proograma 5S nestas
unidaddes. O projeto aboordava revisão bibliiográfica, justificativva para a implantaação do programa 5S,
5 objetivos, metodologia de implanttação, organogram
ma com definição
de equuipes e responsabilidades, cronograma, custos, resultadoos esperados e métoodos de avaliação dos
d resultados.
O organograma
o
com aas funções e responnsabilidades de todoos os funcionários eenvolvidos na impllantação do 5S encontra-se ilustrado aabaixo.
.

Figgura 1- Organogramaa dos envolvidos na im
mplantação do prograama 5S

c
ilustraddo abaixo, foi elaborado com a finaliddade de unificar as ações de implantaação do 5S dentro das
d unidades.
O cronograma,
Figura 2- Cronogramaa para a implantação do
d projeto 5S
Atividades 1ºS
A
T
Treinamento
1ºS paraa os funcionários
D D - Início das atividades práticas
Dia
1º S - Separação dos materiais desnecesssários
1º S - Acompanhar attividades de separaçãão dos materiais

Responsável
R
Gerentes
G
e líderes
Funcionários
F
Funcionários
F
Gerentes
G
e líderes
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Semana
4ª
5ª
5ª
5ª

PAPERS
1º S - Classificação dos itens necessários por ordem de uso
1º S - Eliminação dos materiais desnecessários
1º S - Elaboração do relatório de avaliação

Funcionários
Gerentes e líderes
Gerentes e líderes

6ª
6ª
7ª

Atividades 2ºS
2º S - Treinamento dos funcionários
2º S - Levantamento da necessidade de móveis e materiais
2º S - Envio da solicitação de compra de móveis e materiais
2º S - Compra de móveis e materiais
2º S - Entrega de móveis e materiais
2º S - Organização dos materiais
2º S - Acompanhamento das atividades de organização
2º S - Elaboração do relatório de avaliação

Responsável
Gerentes e líderes
Líderes e funcionários
Gerentes
Gerente da qualidade
Gerente da qualidade
Funcionários
Gerentes e líderes
Gerentes e líderes

Semana
8ª
9ª
9ª
10ª
14ª
15ª
15ª
16ª

Atividades 3ºS
3º S - Treinamento dos funcionários e equipe da limpeza
3º S - Faxina
3º S - Acompanhamento das atividades de limpeza
3º S - Início das rotinas de limpeza diária
3º S - Elaboração do relatório de avaliação

Responsável
Gerentes e líderes
Equipe da limpeza
Funcionários e líderes
Funcionários
Gerentes e líderes

Semana
17ª
18ª
18ª
18ª
19ª

Aividades 4ºS
4º S - Diagnóstico do cumprimento da NR32
4º S - Elaboração do relatório para cumprimento da NR32
4º S - Solicitação de aquisição dos materiais e equipamentos
4º S - Compra de materiais e equipamentos
4º S - Entrega de materiais e equipamentos
4º S - Discussão dos resultados com os funcionários
4º S - Treinar funcionários- cumprimento da NR32
4º S - Elaborar programa para realização de atividades físicas
4º S - Prática dos conceitos e das sugestões apresentadas
4º S - Elaboração do relatório de avaliação

Responsável
Gerentes e líderes
Gerentes e líderes
Gerentes e líderes
Gerente da qualidade
Gerente da qualidade
Gerentes e líderes
Gerentes e líderes
Gerentes e líderes
Funcionários
Gerentes e líderes

Semana
20ª
21ª
21ª
22ª
26ª
26ª
26ª
27ª
27ª
28ª

Atividades 5ºS
5º S - Início da difusão permanente dos conceitos
5º S - Criar mecanismos de avaliação contínua

Responsável
Gerentes e líderes
Gerentes e líderes

Semana
29ª
30ª

Foram elaborados questionários que serão respondidos pelos líderes e gestores de cada unidade e entregues na forma de relatório, ao final de cada S, à gerente de
qualidade. Esta avaliará os relatórios e realizará reuniões com os gerentes das unidades para alinhamento do projeto e acompanhamento das atividades.
Conclusões
O planejamento da implantação do programa 5S nas unidades de saúde foi realizado de acordo com o preconizado pela bibliografia referente ao tema, mas considerou
também as peculiaridades do local de implantação. Por isso, foi importante o envolvimento das equipes de todas as unidades.
O projeto realizado estabeleceu objetivos comuns entre a gerente de qualidade, as gerentes das unidades, os líderes, os funcionários e os financiadores, além de definir
um método específico para alcançar as metas propostas. Esta estruturação, somada à disseminação da importância do programa para os funcionários resultou em
envolvimento e motivação destes.
As reuniões com os gerentes e líderes das unidades resultaram em discussão dos problemas que poderiam interferir na implantação do programa. A resolução destes
problemas agregou valor ao planejamento, visto que otimizará tempo durante o período de implantação.
As dificuldades encontradas em serviços públicos de saúde para a implantação de programas de qualidade certamente não são desconsideráveis. Conclui-se com este
trabalho que, através de um planejamento adequado, pode-se eliminar entraves e facilitar caminhos para a implantação de programas que visam trazer melhorias aos
serviços como o 5S.
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P_194_2011 - Uso de Casos, Crônicas e Notícias Como Ferramenta para Desenvolvimento de
Recursos Humanos
Marcia Maiumi Fukujima, Suely Freire, Gina Mitie Y Ferreira, Irene Bueno Oliveira

Resumo: O Projeto Valores foi criado para desenvolver a capacitação pessoal e comprometimento dos colaboradores direta ou indiretamente envolvidos com a assistência. É feita análise das
principais não-conformidades do período e elaborado um caso sobre o tema, focado nas conseqüências pessoais e para sociedade. Para cada caso são acompanhados indicadores,
principalmente aqueles relacionados à ocorrência do desvio. É apresentado um exemplo de caso sobre erro de identificação de anatomia patológica, onde ocorreu redução de 89% das
ocorrências. O Projeto Valores é de fácil implantação e de baixo custo.
Palavras-chave: capacitação, recursos humanos, técnica de treinamento
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INTRODUÇÃO
O atendimento ao cidadão em hospitais públicos vem sendo cada vez mais aperfeiçoado nos últimos anos. Vários dispositivos para garantir o cumprimento da Carta de
Direitos dos Usuários do SUS vem sendo implantadas em diversos serviços, com resultados positivos.
Temos notado que a gestão da qualidade está intimamente relacionada a bons resultados e uma das diretrizes da gestão da qualidade diz respeito ao gerenciamento dos
planos de negócios entre as unidades internas do hospital.
Cada unidade identifica seus clientes e fornecedores após definir o seu produto. A seguir negocia com clientes e fornecedores as condições de entrega, recebimento,
prazos, condições, entre outros itens. A partir desta negociação define os planos de negócios com seus fornecedores e clientes, na forma de itens de contrato, onde as
partes fazem acordos.
O não cumprimento dos planos de negócios gera as não conformidades, que são encaminhadas para a gerência da qualidade, onde são classificadas, analisadas junto
aos setores reclamados e geram ações corretivas e preventivas para que a ocorrência da não conformidade seja resolvida e prevenida de recorrência.
Em fórum com alta administração as não conformidades são discutidas e servem de substrato para elaboração de planos e metas.
Este tratamento formal da não conformidade pode ser bastante eficaz, porém, no cotidiano, muitas ações não são levadas a cabo pelo fato dos indivíduos envolvidos
não se implicarem no problema ocorrido, nem se preocuparem com impactos potenciais.
O incentivo à notificação de incidentes e eventos que afetam os pacientes ou o risco da sua ocorrência é um dos métodos usados para realizar o gerenciamento dos
riscos, com consequente aumento da segurança da assistência e da qualidade.
Contudo, se os colaboradores envolvidos com a assistência direta ou indiretamente não estiverem completamente comprometidos com seu trabalho, este se dará de
maneira automática, pouco cuidadosa e pouco individualizada, levando a um atendimento precário e com grandes lapsos que colocariam o paciente em riscos adicionais
aos já definidos pelas doenças que os levam ao hospital.
Este projeto foi criado para desenvolver a capacitação pessoal e comprometimento dos colaboradores direta ou indiretamente envolvidos com a assistência, elevando a
qualidade do cuidado.
OBJETIVOS
Aumentar o comprometimento dos colaboradores de todos os níveis e categorias profissionais de um hospital geral com o trabalho.
Difundir valores considerados importantes na instituição nos diversos níveis da estrutura administrativa.
MÉTODO
O projeto consiste de:
 Levantamento de ocorrências relacionadas às não conformidades entre os processos da instituição.
 Levantamento de ocorrências não previstas com ou sem impacto no paciente (eventos sentinela, incidentes relacionados a equipamentos, medicamentos, ambiente,
cuidados assistenciais em geral).
 Seleção de desvios de processos que potencialmente causariam dano.
 Elaboração de casos fictícios baseados em desvios reais ou potenciais.
 Mapeamento de aplicabilidade do caso.
 Discussão dos casos com as pessoas envolvidas com os processos selecionados.
 Definição e acompanhamento de indicador de reincidência das ocorrências ao longo do tempo.
Características dos casos.
 Os casos devem ser escritos em forma de caso clínico, notícia de jornal ou crônica.
 Devem ter linguagem clara e acessível ao público de colaboradores que discutirão cada um dos casos.
 Devem usar letras iniciais ou nomes fictícios para designar os pacientes descritos e demais pessoas que compõe o elenco do caso.
 Devem ressaltar as consequências para o indivíduo, família e sociedade.
Discussão do caso.
 A discussão do caso deve ser agendada pelo gestor da unidade.
 Os casos devem ser discutidos preferencialmente em grupos.
 Os participantes devem ser avisados de que se trata de caso fictício.
 O gestor da unidade pode escolher o método de apresentação dependendo do perfil de sua equipe: leitura individual ou em grupo, encenação, etc.
 Deve sempre existir algum espaço para manifestações espontâneas sobre o caso e discussão dirigida.
 No final, o gestor ou condutor da discussão solicita sugestões para que se possa prevenir nova ocorrência do evento ou não conformidade.
RESULTADOS
No período de março a setembro foram desenvolvidos 27 casos (5 notícias de jornal, 22 casos clínicos) discutidos com 1118 colaboradores (o mesmo colaborador pode
ter participado da discussão de vários casos).
Exemplo de caso discutido
Caso: notícia erro de anatomia patológica
Áreas e unidades: corpo clínico – cirurgiões, enfermagem centro cirúrgico, SAME, anatomia patológica, laboratório.
Objetivo do caso: Cirurgia segura. Identificação de pacientes, pedidos e materiais.
Medida: não conformidade erro de pedido de anatomia patológica.
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Figura 1 – Exemplo de notícia fictícia bbaseada na não confoormidade “erro no peddido de anatomia pato
tológica”

Gráfico 1 - Exempplo de acompanhamento de ocorrência. Diiscussão do caso “Erroo de identificação de peça de anatomia paatológica” em março de 2010.

Média de 10,3 ocorrências/mêss antes da aplicaçãoo do caso e 1,1 ocoorrências/mês após aplicação do caso,, que representa reddução de 89,3%.
O
CONCLUSÃO
A percepção e reconhecimento dos problemas do cotidiano é importtante para sensibilizzar os colaboradorees sobre a responsaabilidade de suas ações e atitudes.
Conhecer as possíveis consequêências no plano pessoal, familiar e soccial faz com que os colaboradores deesenvolvam empatiaa pelo paciente, coolocando-se no lugaar dele.
Este método ajuuda a “enxergar aléém das paredes do hospital”.
A redução siggnificante de recorrrências das não conformidades e inciidentes não pode seer atribuída exclusivamente ao métoddo de discussão doss casos, mas a obseervação
cotidiana evideencia maior comprometimento com o trabalho e aum
mento da responsabbilidade pelas açõees, o que certamennte contribui com o bom resultado. Ações
referentes a fluxxos e estrutura deveem ser concomitantes.
Gestores da instituição devem se comprometer em adequar estrutu ra e condições gerrais de trabalho paara que o desempeenho dos colaboraddores seja maximizzado. A
discussão de caasos serve também para gestores da alta administração.
A postura não punitiva da instituição no gerenciam
mento dos riscos e análise das não conformidades é esseencial para que os ccolaboradores sintaam segurança em notificar
n
c
de que as nootificações serão annalisadas por comisssões específicas coom feedback aos nootificadores incentiiva essa prática.
eventos e não cconformidades. A certeza
O resultado ffinal é um atendim
mento ao paciente mais
m seguro e de maaior qualidade, já que
q as pessoas quee o fazem estão proofundamente comprometidas com o trrabalho
e compreendem
m a importância de suas ações e riscoss de possíveis erross ou lapsos.
O Projeto Vaalores traz uma proposta de método quue complementa o desenvolvimento das
d pessoas comproovadamente eficaz e de baixíssimo cuusto de implantaçãoo.
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P_195_2011 - Observatórios de Custos em Saúde – O uso da meta-informação de custos em saúde
como subsidio a qualidade do setor saúde
Marcio Augusto Goncalves, Márcia Mascarenhas Alemao, Carlos Alberto Gonçalves, Josiano Gomes Chaves, Heloisa Azevedo Crumond, Dayenne Cristina Martins Valente,
Telma Braga Orsini, Osvaldo Kurschus De Oliveira, Renata Melgaço Gonçalves, Nágela Patricia Amaral Rocha, Elaine Pontes

Resumo: O Observatório de Custos em Saúde surgiu de trabalho conjunto entre FHEMIG e UFMG. Este artigo relata os resultados da sua gênese e concepção inovadoras no uso da informação
de custos na saúde como meta-informação ou seja, como indicador de resultado e de processo. Neste estudo multi-casos exercita-se a pesquisa aplicada na busca do equacionamento dos
gastos na saúde em Minas Gerais. Mostra-se a utilização dos custos como “meta–informação”, ou seja, como uma “informação-produto” acerca de “quais” e “como” recursos estão sendo
consumidos nos processos hospitalares. Torna-se importante ferramenta de suporte à qualidade do gasto público no setor saúde.
Palavras-Chave: Meta–Informação Custos; Observatório de Custos em Saúde; Inovação em custos.

Introdução
No atual momento em que se busca transparência na gestão pública, no qual a consciência coletiva cidadã questiona as ações e aplicações de recursos e seus
resultados, faz-se necessário um melhor gerenciamento dos gastos públicos, principalmente aqueles destinados ao setor saúde. Como aponta Miranda (2003), analisando o
relatório do Banco Mundial (BIRD) referente ao SUS do Brasil, o contingenciamento de recursos do Orçamento Geral da União embaraça a programação de gastos na
saúde pública, pois é preocupante investir-se em saúde com a má administração. A avaliação do Presidente do Conselho Nacional de Saúde, após concordar com as
conclusões do relatório do BIRD, aponta a ineficiência como uma das principais ameaças à sobrevivência do SUS. Opinou ainda que o modelo de saúde atualmente em
andamento entrará em colapso caso não haja controle dos gastos efetuados, pois como a população vai continuar a crescer, o governo terá de mudar a maneira como
gasta o dinheiro público quer seja ele de origem Municipal, Estadual ou Federal.
A adoção de modelos de gestão que possibilitem maior visibilidade do desempenho público é de fundamental importância na administração pública. A necessidade da
busca por melhor qualidade dos serviços prestados, em se tratando do setor saúde, é mais evidenciada, considerando as dificuldades do setor, tão amplamente divulgado
pela mídia.
Não é mais aceitável atender aos acréscimos de demanda social por serviços de saúde através do expediente de “(...) meramente colocar mais recursos no setor saúde
através do financiamento por mais impostos (...)” (Fare et al in Marinho e Façanha, 2001). Na Suécia, também segundo os autores, é cada vez maior a atenção na
eficiência dos serviços de saúde, considerando-se seriamente ‘(...) as possibilidade de melhorar a utilização dos recursos existentes e de aumentar a produtividade(...)”
(idem).
É de conhecimento de todos que os recursos financeiros no setor saúde são escassos ou, ditos escassos. Conforme Drummond et al (1997) os recursos são escassos e
finitos, sejam eles humanos, cronológicos, financeiros, físicos e/ou estruturais e as escolhas devem ser e são feitas todos os dias. Oposto a esta escassez de recursos, a
demanda e as necessidades crescem consideravelmente, em razão do envelhecimento da população, do incremento de doenças crônicas e re-emergência de doenças
infecciosas, além de um crescente processo de incorporação tecnológica de maior densidade e maiores custos (BRASIL, CONASS, 2007). A necessidade de otimizar a
utilização dos recursos no setor, de expansão e melhor dimensionamento do atendimento também sustenta a urgência de criação de uma base de conhecimento que
subsidie a discussão de como os recursos estão sendo utilizados e que fundamente a criação de políticas de saúde no Brasil.
Confirma esta necessidade a essência estabelecida para o SUS de universalidade e integralidade e também que “a administração pública manterá Sistema de Custos que
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial” (Lei nº 101/2000, também chamada Lei Responsabilidade Fiscal). Esta
compreensão vem mudando o cenário na administração pública, apoiado também pela incorporação de conhecimentos gerenciais utilizados na área privada, e que vem
transformando seu paradigma de gestão.O conhecimento do custo dos serviços públicos é fundamental para o alcance de uma alocação eficiente de recursos e melhoria
na qualidade dos serviços prestados. Permite utilizar de forma mais objetivamente racional os recursos disponíveis, ou seja, permite direcionar os esforços naquilo que
agrega valor e melhora a qualidade da assistência. Apesar dos expressivos números que representavam e ainda representam os gastos no setor saúde, o tema “custos”
ainda é pouco explorado no setor público. Nas organizações públicas de saúde é comum acreditar que não há necessidade de se pensar em custos, já que o governo é o
responsável por manter estas instituições. A cultura de que “saúde não tem preço” vem se alterando para “saúde não tem preço, mas tem custo”.
Na assistência à saúde, a baixa disponibilidade de informações sobre custos constituía fator limitante na fundamentação de ações e políticas públicas estruturantes,
principalmente no que tange à organização das redes de serviços, incentivos e pagamentos. Neste contexto, a utilização de informações de custos como mecanismos que
conferem maior visibilidade e transparência na aplicação dos recursos disponíveis, principalmente no setor saúde, é de suma importância.
OBJETIVO
As dificuldades enfrentadas pelo setor saúde criam uma urgência em se repensar os seus gastos. As opiniões sobre o setor deslocam entre aqueles que dizem que
“existem recursos para o setor e que estes são mal geridos” e aqueles que afirmam que “o problema da saúde é de falta de financiamento”. Enfim, existe um debate
vigoroso entre financiamento e gestão do setor saúde muitas vezes descalçado de um propósito acerca do que se quer ou do que se pode ter em termos do que é
propugnado pelo SUS: universalidade, integralidade, equidade.
Este debate precisa da geração de mais luz e de menos calor de tal forma que conduza a ganhos globais. Assim, necessidade da criação de uma base de conhecimento
que fundamente as discussões do setor saúde é de importância fundamental e urgente. Torna-se imprescindível conhecer a composição de gastos e, daí os custos, como
um processo norteador das decisões gerenciais, no que diz respeito à melhor utilização dos recursos no atendimento à população.
Logo, objetivo deste trabalho está em definir e apresentar o Observatório de Custos em Saúde que, por sua vez, tem como objetivo principal gerar conhecimento que
subsidie o debate científico, político, jurídico (a “judicialização” principalmente), financeiro, econômico e acadêmico no setor saúde. Os estudos se apóiam,
principalmente, nas meta-informações e indicadores gerados pelos estudos de gastos (custos, despesas, investimentos e perdas) e financiamentos envolvidos com a gestão
hospitalar e a assistência farmacêutica.
O Observatório de Custos em Saúde é constituído de um grupo pesquisadores que pensa custos como indicador de processo, resultado e desempenho e que, dada a sua
forma inovadora de considerar as informações de custos como meta-informação, foca a necessidade de evidenciar e entender os custos em saúde da forma mais
abrangente possível. Isto implica em estudar os custos não apenas na dimensão financeira, mas como parte de um sistema de informação de gestão que inclui também
abordagens não-financeiras. Ainda, sustenta a adoção de estudos de medicina baseada em evidências e não em análises fragmentadas, parciais e subjetivas, criando meios
de instrumentalizar o estudo custo-efetivo da assistência à saúde e desta forma melhorar a qualidade dos serviços prestados.
É importante destacar que a meta-informação é comumente entendida como informação acerca de informação (GILLILAND-SWETLAND, 2000; TAYLOR, 2003). No
setor saúde busca-se apropriar da informação de custos como um sumário sobre quais e como os recursos são consumidos pelos produtos ou serviços. Então, quando se
diz que, por exemplo, uma apendicectomia custa X reais, este X “traduz” ou “sumariza” as atividades constitutivas do procedimento, o que e como foram consumidos
materiais, medicamentos, recursos humanos, e etc.
Assim, apresenta-se aqui como o Observatório de Custos em Saúde busca apropriar-se do conhecimento da meta-informação custo do produto ou do serviço na
perspectiva da compreensão para subsidiar ações de planejamento e controle do que meramente cortes grosseiros, proporcionando, de forma inovadora, o aprimoramento
da gestão.
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Justificativa
Diante das características do setor saúde, percebe-se que os sistemas de custos devem objetivar não somente à determinação dos preços dos serviços, mas também uma
análise interna que permita um melhor conhecimento dos resultados da gestão e uma melhoria no funcionamento da organização. Neste contexto, são exemplos claros
das dificuldades encontradas: a necessidade de maior integração com os demais prestadores e demais níveis de atenção; estruturação em redes do processo assistencial; a
demanda elevada por serviços hospitalares, principalmente de baixa e média complexidade e de longa permanência; a capacidade limitada de pagamento do sistema; a
pressão por incorporação tecnológica e utilização ainda incipiente de mecanismos e ferramentas para avaliação de custo-efetividade desta incorporação; a pouca
flexibilidade na gestão de recursos, principalmente na gestão de pessoas; e a judicialização do sistema de saúde.
As técnicas de contabilidade de custos podem fornecer um mecanismo pelo qual se gera um número que representa o valor monetário de um bem ou produto. As
informações de custos e suas classificações contêm percepções valiosas que, se interpretadas corretamente, podem fornecer orientações importantes para o decisor quanto
aos processos de fabricação do bem ou da prestação do serviço (EMMANUEL et al,1990) .No setor de saúde, a diversidade nos atendimentos faz com que o conhecimento
dos processos constitutivos seja de suma importância. Desta forma, o conhecimento do “como”, “quando”, “quanto” sustenta a busca pela qualidade nos atendimentos.
Assim, o Observatório de Custos em Saúde cria uma base de conhecimentos de significativa relevância e progride na sua forma de interpretação. Com o propósito de
priorizar a eficiência, qualidade e transparência na utilização dos recursos públicos, esta ação eleva a utilização das informações geradas pelos sistemas de custos a um
objetivo mais macro, estratégico, constitui-se em ação de fundamental importância para auxiliar a formação de políticas e o financiamento de saúde, subsidiando o debate
da meta-informação custos como suporte da qualidade do gasto público no setor saúde. Ao mesmo tempo, sustenta a acreditação, melhores práticas, o Benchmarking, o
desenvolvimento e a incorporação científica e tecnológica e principalmente, ainda, transparência dos gastos públicos.
A relevância do Observatório de Custos bem como o compartilhamento amplo de seus resultados pode ser fundamentada nos vultosos números de gastos com
assistência e medicamentos bastante divulgados pela mídia. No atual momento em que se busca transparência na gestão e qualidade dos gastos públicos, no qual a
consciência coletiva cidadã questiona as ações e aplicações de recursos e seus resultados, enfatiza-se um melhor gerenciamento dos gastos públicos voltados para a
saúde.
Métodos
O Observatório de Custos em saúde realiza estudos e pesquisas no setor saúde essencialmente. A abordagem metodológica para o desencadeamento das ações do
Observatório de Custos em Saúde está apoiada nos paradigmas das Ciências Sociais Aplicadas. caracteriza como pesquisa aplicada. Quanto aos métodos, são utilizados
tanto aqueles de cunho eminentemente quantitativo quanto aqueles qualitativos. Visa-se, com isso, garantir rigidez metodológica sempre além da validação e
confiabilidade internas dos resultados. A abordagem quali-quantitativa também tem sido utilizada também quando se é necessário.
Resultados
A abordagem do Observatório de Custos em Saúde produz excelência em dois níveis de resultados distintos, porém complementares, em termos de qualidade.
O primeiro pode-se dizer, estratégico e tático/gerencial, pois trata de ações desencadeadas nos níveis decisoriais intermediários e de topo, sustentando a sua utilização
para subsidiar a negociação dos valores financiados pelo Ministério da Saúde na exata dimensão da necessidade. Ou seja, busca-se a prática do “nem mais caro e nem
mais barato, mas o adequado com qualidade”. É a expressão correta do Melhor Valor pelo Dinheiro (Best Value for Money). Já, o segundo diz respeito ao fato do
Observatório de Custos em Saúde usar a meta-informação de custos como indicador de processo, de desempenho ou de resultado. Neste caso, a meta-informação custo é
usada para medir e avaliar, por exemplo, a variabilidade dos processos e ganho de capital intelectual.
Foram buscados resultados que podem ser classificados nas dimensões humanas, sociais, organizacionais, culturais e financeiras principalmente. Estes resultados serão
detalhados adiante. Tudo isto, sem perder de vista a otimização do uso dos recursos disponíveis, a melhor funcionalidade e qualidade dos produtos oferecidos e dos
serviços prestados, assumindo papel vital "para oferecer o melhor para mais por menos".
O Observatório de Custos está desenvolvendo ações na busca de melhorar a qualidade dos gastos públicos, por meio da transparência, com visibilidade, da utilização
dos recursos empregados na área de saúde. Nas instituições que participam do Observatório de Custos estes resultados serão apresentados conforme descrito a seguir.
Na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, a criação do Núcleo Observatório de Custos em Saúde – NOCES constituiu
um marco formal nos trabalhos de pesquisa já anteriormente iniciados pela instituição, na área de saúde. Algumas destas pesquisas podem ser aqui destacadas tais como:
(a) Gestão Estratégica Hospitalar – Aplicação Fundamentada em Gestão de Custos no Setor Saúde, que objetiva desenvolver um modelo de custeio baseado em atividades
para organizações hospitalares públicos e filantrópicos, que permita o conhecimento dos custos efetivos dos diversos serviços prestados por estes hospitais; (b) Indicadores
de Gestão Hospitalar no Estado de Minas Gerais, que objetiva elaborar, analisar e divulgar indicadores de forma estruturada, periódica e permanente do setor saúde e
gestão hospitalar do Estado de Minas Gerais; (c) Custo Final e Avaliação do Financiamento da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais – Da perspectiva da
SES/MG e do Usuário Cidadão, que objetiva o mapeamento e aplicação de sistema de custeio na prestação da Assistência Farmacêutica pela SES/MG; (d) Custo do
processo executado pelo MG Transplantes (MGTx), que objetiva a. evidenciação dos processos dos transplantes, seus atores e os recursos consumidos em cada fase do
transplante e seu financiamento pelo SUS, subsidiando o debate gestão – financiamento do setor saúde. O NOCES também coordena os trabalhos do Observatório de
Custos das demais instituições, num trabalho conjunto de construção da base de conhecimento do setor saúde.
O Observatório de Custos no âmbito da SES/MG tem o objetivo de monitoramento de custos e seu impacto econômico nos Programas Hospitalares e da Assistência
Farmacêutica no âmbito do SUS/MG na SES/MG. Objetivando fornecer dados confiáveis voltados para subsidiar o planejamento para melhor aplicação de recursos
voltados para a saúde em beneficio do povo mineiro, o Observatório, na SES/MG está desenvolvendo os trabalhos estratégicos de dimensionamento de serviços de saúde
aos municípios do Estado de Minas Gerais, conforme descrito: (a) estudo dos serviços laboratoriais, abordados, pelo menos, em quatro grandes dimensões: importância
como apoio diagnóstico; consumo de recursos; diversidade de serviços prestados; escala com qualidade; (b) o dimensionamento de leitos de UTI nos hospitais públicos,
abordando a necessidade de dimensionamento de leitos de retaguarda e de estrutura mínima hospitalar para atendimento da população; (c) dimensionamento do serviço
de transporte sanitário, possibilitando melhora no atendimento a população, com melhores condições de transporte e logística, com redução significativa dos custos e
melhora na qualidade dos serviços prestados.
Na FHEMIG, uma rede de 21 unidades assistências distribuídas em cinco complexos assistenciais e um dos maiores centros formadores de pós-graduação de
profissionais de saúde do Brasil, o Observatório de Custos em Saúde possibilitou a criação de uma base de dados de custos hospitalares. Estes custos têm como
instrumento de informatização dos dados o Sistema Integrado de Gestão Hospitalar – SIGH, especificamente no seu módulo Custos. O SIGH tem como principal objetivo
garantir a informatização dos processos de atendimento do paciente, gerando informações consistentes, disponíveis para todos os níveis gerenciais, em tempo real, nas
Unidades Assistenciais e na Administração Central como subsídio ao planejamento e tomada de decisões. Especificamente para as informações de custos geradas pelas
diversas Unidades Assistenciais foram desenvolvidos o módulo Custos – SIGH–Custos. Este módulo permite a elaboração de relatórios mensais de custos hospitalares e
custo por paciente.
Os relatórios gerados a partir do SIGH–Custos atendem, inicialmente, a quatro objetivos distintos: subsidiar o planejamento e controle de operações rotineiras, o
planejamento estratégico institucional, a formulação de políticas públicas para a saúde e o desenvolvimento de pesquisas, especialmente aquelas relacionadas com
avaliações de custo efetividade. Os relatórios seguem a perspectiva do modelo mental do decisor, apresentando tanto informações macros quanto micro. As informações
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de caráter macro, estratégicas, serão repassadas à Presidência da FHEMIG e seus diretores. As informações micro, obtidas através de refinamentos sucessivos, subsidiam a
decisão estratégica da direção das Unidades Assistenciais, e decisões de caráter gerencial e operacional dos seus setores.
O Observatório de Custos em Saúde trabalha na realização de análises, discussões e avaliações periódicas destes relatórios junto à direção e ao corpo gerencial das
Unidades Assistenciais. Desta forma, é possível a identificação das possíveis inconsistências, avaliação dos processos e levantamento de possíveis melhores práticas que
subsidiarão o atendimento de qualidade na Rede. Assim, a análise dos custos apurados na FHEMIG, dada a sua representatividade no setor saúde, são considerados como
uma referencia no setor saúde.
Na FHEMIG, também, o Observatório de Custos em Saúde realiza Oficinas de Padronização onde se busca a qualidade, o gerenciamento da rotina e melhoria contínua
dos processos. Dado o tamanho, dispersão e diversidade do setor, com a padronização pretende-se construir uma “linguagem” única respeitando-se, é claro, “dialetos”
locais. A padronização dos processos de forma clara, objetiva e compreensível a todos os envolvidos oferece a oportunidade de identificar os procedimentos ou atividades
cujo custo precisa ser analisado e controlado com mais cuidado. Assim, possibilita a utilização dos custos como indicador de desempenho ou de resultado
Desta forma, na FHEMIG o Observatório de Custos em Saúde possibilitou o alinhamento das ações de outros projetos – Acreditação Hospitalar, Gerenciamento
Estratégico de Resultados, Política de Pesquisa, Protocolos Clínicos, Informatização de Prontuários Médicos - de forma a integrar e articular iniciativas num trabalho
conjunto na busca do objetivo maior da Instituição, que é prestar, de forma eficiente, serviços com qualidade e segurança aos seus usuários. O Observatório de Custos em
Saúde apresenta outros resultados mais evidenciáveis que não se restringem às instituições que o constituem. Estes resultados merecem aqui ser apresentados: uma revista,
um site e um seminário.
A Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde – RAHIS (ISSN 1983-5205), iniciada em 2008, com tiragem semestral, oferece mais uma fonte de pesquisa
e de leitura dos resultados de trabalhos científicos na área de Administração, mais precisamente a Administração Hospitalar e o Setor Saúde. A revista editada pela UFMG
em conjunto com a Associação de Hospitais de Minas Gerais – AHMG e apoio da OPAS/OMS tem como principal objetivo criar um banco de informações que se torne a
voz de um fórum permanente do debate sobre financiamento, economia e inovação na saúde. Tem também sua versão eletrônica
(www.face.ufmg.br/revista/index.php/rahis). A revista encontra-se relacionada no Qualis CAPES. Espera-se, deverá ser pontuada pela CAPES em sua próxima avaliação
(não foi pontuada na última avaliação por ainda não ter dois anos completos de existência).
O site Indicadores Hospitalares do Estado de Minas Gerais, também iniciado em 2008, também é uma parceria da UFMG com a Associação de Hospitais de Minas
Gerais (www.observatoriodecustos.com.br/ih). A justificativa do desenvolvimento do site é que se pretende elaborar, analisar e divulgar indicadores gerenciais de forma
estruturada, periódica e permanente do setor saúde e da gestão hospitalar do Estado. Para isso, os hospitais participantes fornecem dados/informações que, processadas,
dão origem aos indicadores de desempenho, de produto, de processo e descritivos, calculados e divulgados em termos globais neste site.
O “1º Seminário Nacional Observatório de Custos Hospitalares e Assistência Farmacêutica” também foi um importante marco nas atividades do Observatório de Custos
em Saúde. O seminário, realizado em março de 2010, contou com participação das várias instituições parceiras, sendo importante marco nos debates sobre custos
hospitalares, assistência farmacêutica, economia e financiamento de saúde.
Conclusão
O Observatório de Custos em Saúde resultou na instrumentalização pela busca da qualidade dos processos em termos de itens de controle e de verificação cibernéticos
e não cibernéticos, na prestação de serviços assistenciais. A prática do “nem mais caro e nem mais barato, mas o adequado com qualidade” objetiva o trabalho do
Observatório de Custos. É a expressão correta do Melhor Valor pelo Dinheiro (Best Value for Money).
A correlação dos indicadores de custos com indicadores assistenciais, permitindo entender como a variação em processos assistenciais impacta nos custos e vice-versa,
constitui elemento de importância fundamental no estabelecimento de parâmetros de eficácia e eficiência, ou seja, quais os resultados são gerados numa determinada
circunstância com um dado volume de recursos. A leitura e o monitoramento destes indicadores subsidiam o estabelecimento de serviços de alta qualidade, na medida em
que permitem uma leitura indireta da qualidade do processo assistencial, e também o benchmarking com serviços de referência.
Também a percepção de que a utilização das informações de custos objetiva o entendimento do ‘como’, ‘onde’ e ‘porque’ estão sendo consumidos os recursos,
levou a um gerenciamento destes recursos com mais qualidade. Tendo em vista a relação de custos x prestação de serviços de saúde, os recursos serão alocados de acordo
com as necessidades locais e regionais, respeitando-se as questões relativas aos ganhos de escala, acessibilidade geográfica, dentre outros. Possibilita, assim, indicar a
forma mais eficaz de atendimento no setor saúde de forma a obter ganhos de resultados na relação custo x benefícios x resultados para o paciente e para o sistema, dando
suporte a políticas regulatórias e de incentivos por melhores práticas, desenvolvimento e assessoria de tecnologias informacionais, gerenciais e estruturais.
A implantação do Observatório de Custos na Rede FHEMIG propiciou revisão da estrutura interna de forma bastante abrangente e impossível de se listar totalmente:
recursos humanos, estruturas, funções, processos, equipamentos, materiais, contratos, consumos, procedimentos médicos, atendimentos, contratos, informações, etc.,
busca de melhor estruturação dos processos, maior divulgação, normatização e conhecimento de informações de custos e utilização delas como ferramenta de gestão.
Possibilitou um maior diálogo entre os setores, maior conhecimento dos processos de trabalho, diminuição nas resistências em compartilhamento, sistematização e
organização dos dados existentes e levantamento de outros até então inexistentes no setor saúde. Permitiu uma visão dos pontos e situações críticas onde se deverá intervir
para consolidar a apuração de custos como ferramenta gerencial na tomada de decisões, acompanhamento dos processos e como indicador de desempenho, financeiro e
econômico da saúde. Podem-se verificar as melhorias nas buscas de reestruturação, maior divulgação e conhecimento dos processos internos e externos. Instrumentalizou
a FHEMIG para um maior controle e planejamento dos seus processos internos por meio da utilização da meta-informação custos.
O Observatório de Custos em Saúde instrumentalizou a parceria FHEMIG–UFMG – SES com um modelo de gestão inovadora e valiosa ferramenta de gestão por meio
da utilização da meta-informação custos. A representatividade destas instituições no cenário da saúde do Estado de Minas Gerais e do Brasil e a precariedade de
informações de custos do setor de saúde pública faz com que a experiência dos Observatórios de Custos em Saúde represente ação estratégica inovadora na busca pela
qualidade da assistência dos serviços prestados.
Conclui-se que a gênese do Observatório de Custos em Saúde e o trabalho interinstitucional dele advindo trazem ganhos para o sistema de saúde como um todo, uma
vez que possibilitará, ainda, a geração de um banco de conhecimento representativo no âmbito do setor, fundamental para o processo de racionalização e ganho de
qualidade no emprego destes recursos. Ressalva-se que, pela ótica de atuação do Observatório de Custos em Saúde, a pergunta "quanto custa?” não é a mais adequada, e
não pode ser respondida sem uma grande quantidade de informações adicionais. Outras informações como: “deve-se aumentar ou não a produção? Quando? Em que
período de tempo? Como gerenciar a capacidade ociosa? Que efeitos as alterações têm sobre outros serviços?”, entre outras, devem ser buscadas como meio de orientar a
tomada de decisão na FHEMIG. Assim, o Observatório de Custos considera as meta-informações de custos como um amplo sistema de informação de gestão, não centrado
apenas na dimensão financeira, mas incluindo também informações não-financeiras, com uma série de variáveis contingenciais relevantes, tais como hostilidade
ambiental, a missão da organização, sua estratégia e tipo de serviço.
Referências
GILLILAND-SWETLAND, Anne J. 2000. Introduction To Metadata: Setting The Stage.http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/pdf/swetland.pdf.
TAYLOR, Chris. 2003. An Introduction To Metadata. http://www.library.uq.edu. au/iad/ctmeta4.html.
MIRANDA FILHO, Carlos R. de. Sistemas de custos na administração pública: uma análise das proposições teóricas atuais à luz da realidade institucional – o caso da secretaria da fazenda
do estado da Bahia. 2003. Dissertação (Mestrado em Administração) Universidade Federal da Bahia (UFBa), Salvador, 2003.

QUALIHOSP 2011 » 366

PAPERS

EMMANUEL, Clive R; OTLEY, David
D
T; MERCHANTT, Kenneth A. Accoounting for managem
ment control. 2nd. ed. London: 1990. 5517p. ISBN 04123744803 : (broch.) Núm
mero de
Chamada: 658.155 E54a 2.ed (FACE)
MARINHO, Alexandre; FAÇANHAA Luís Otávio. Program
mas sociais: efetividad
ade, eficiência e eficáácia como dimensões operacionais da avaaliação. Ministério doo planejamento, orçam
mento e
gestão. Ipea Rio dde Janeiro, abril de 20001
DRUMMOND
D, M. F. et al. Methodss for the health econoomic evaluation of heealth care programmes. 2. ed. New York: Oxford
O
Univerity Presss, 1997.
BRASIL. Conseelho Nacional de Secretários de Saúde. Sisstema Único de Saúdde – Brasília: CONASSS, 2007. 291 p. (Coleeção Progestores – Parra entender a gestão do
d SUS, 1)

Qualidade e Seegurança

P_196_20
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mpacto noss custos atrravés da ceentralização
o dos mate
eriais
de curativos
Elaine Aparecid
da Melo

Resumo: O tratam
mento de feridas é um
m processo dinâmico,, que requer constantte atualização por paarte dos profissionais de
d saúde. Sabe-se quue uma atenção deficiente no cuidado a pacientes
portadores de ferridas pode triplicar os
o gastos com a interrnação hospitalar. Peensando nesta problemática a equipe da Comissão de Curativvos adotou uma novaa estratégia de centraalizar as
coberturas de curativos padronizadas na instituição em um
m “Carrinho de Curaativos”. Todo materiaal de curativo fica dissposto de forma orgaanizada, e sua dispennsação é controlada por
p uma
planilha. Houve rredução de custos, offerecendo um tratameento resolutivo, diminnuindo o tempo de intternação dos pacientees portadores de lesõees.
Palavras Chaves: Feridas, curativos, traatamento, centralização, custos.

I – Introduçãoo
O tratamentoo de feridas é um processo
p
dinâmicoo, que requer consttante atualização por
p parte dos profisssionais de saúde, vvisto que envolve inúmeros componentes e
ações, que não se restringem à sim
mples troca de curaativos ou indicação de coberturas.
A realizaçãoo de curativos de forma adequada é uma parte impportante do tratameento de feridas, taanto para a preveenção de complicações, como paraa a sua
resolutividade, devendo ser parte integrante do cuidaado integral à saúdee das pessoas.
Sabe-se que uma atenção deficiente no cuidado a pacientes portadoores de feridas podee triplicar os gastos com a internação hospitalar. O uso de
d novas tecnologias para
acelerar o proccesso cicatricial muuitas vezes pode paarecer inacessível ppelo valor, avalianddo o custo-benefícioo com a utilização desses produtos, veremos
v
a economiia, pela
redução do tem
mpo de internação.
É compreenssível que o uso nãão pode ser indiscrriminado, pois sãoo tratamentos com alto custo, que precisam de critérioss para ser utilizadoos. Para isso uma equipe
especializada é ideal para indicar o produto a ser utilizado.
Pensando neesta problemática a equipe da Comissãão de Curativos adootou uma nova estratégia de centralizzar todas as cobertuuras de curativos paadronizadas na insttituição
em um “Carrinhho de Curativos”, assim
a
a Comissão de
d Curativos passouu a avaliar, estudarr e planejar os cuiddados e a prevençãão de feridas, prescrevendo e direcionnando a
equipe de enferrmagem, além de controlar
c
a quantidaade de material neccessário, para que todo
t o processo de cuidados de uma llesão seja bem funddamentado.
II – Objetivo
Controlar a ddispensação dos maateriais de curativoss, tendo como objeetivo principal a ecoonomicidade, um tratamento contínuoo e eficaz de pacieentes portadores de lesões.
III – Metodologia
Trata-se de uum método experim
mental e qualitativvo, implantado em uma instituição hospitalar, pela Com
missão de Curativoos. Com uma análiise dos dados estattísticos,
comprovando a eficácia e econom
micidade.
IV – Desenvoolvimento
O projeto dee “Centralização dee materiais de curaativos” foi implantaado em Abril de 20010, pela Comissãoo de Curativos, ondde todos os materiaais de curativos quue eram
distribuídos noss setores, centralizaado em um carrinhho de curativos, loccado no setor de Clínica
C
Médica. Nesse carrinho todo m
material de curativo ficou disposto dee forma
organizada, intrroduzido novas tenndências, e tudo paassou a ser dispensaado é controlado poor uma planilha.

Nesta planilhha contem dados que possibilitou a ellaboração de uma estatística mensal de
d todo material utilizado na instituiçãão, como: nome doo paciente, setor, material
m
utilizado, tipo dde lesão e local, quuantidade fornecidaa, tempo para reavaaliação, e o nome do
d profissional que avaliou a lesão.
A avaliação de feridas é realizzada por enfermeiros membros da ccomissão de curativvos e solicitado aoo enfermeiro da CClinica médica o foornecimento em toodos os
períodos.
Todos os enfe
fermeiros da comisssão participaram dee um curso de curaativo com duração de
d vinte horas.
Os materiais são armazenados em
e caixas acrílicas identificadas, com
m 10 unidades de caada material em cada caixa. A solicitaação dos materiais é realizada em receeituário
com a etiqueta de identificação doo paciente, com o carimbo
c
do enferm
meiro da comissão.
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A reposição dos mateeriais é feita semaanalmente pela preesidente da comisssão de curativos, e responsável peloo controle dos matateriais de curativos da instituição.
Como resultaado da centralizaçãão destes materiais, em outubro tivem
mos uma redução noo consumo de curaativos em média dee 72,38%, comparaado aos dados de
janeiroo (Tabela 1).
Tabelaa 1 – Média de consum
mo de materiais de cuurativos utilizados.
MATER
RIAL

JAN/MAR

ABR/JUN

%

JUL/OUT

%

NOV/DEZ

%

ÁCIDO
O GRAXO ESSENCIA
AL ÓLEO 100ML

*475

317

33,3%

222

53,27%

212

55,37

ÁCIDO
O GRAXO ESSENCIA
AL CREME

*382

272

28.8%

200

47,65%

198

48,17

CURAT
TIVO ALGINATO CA
ALCIO SODIO 7,5
X 12 CM
C

*124

34

72,59%

22

82,26%

20

83,88

CURAT
TIVO ALGINATO DE CALCIO E
SODIO
O 10 X 20 CM
CURAT
TIVO CARVAO ATIVA
ADO E PRATA 10
CM X 10
1 CM
CURAT
TIVO HIDROGEL 25 GR
CURAT
TIVO TEGADERM IV REF 1633 3M
MED 7 X 8,5 CM

*59

24

59,33%

10

83,06%

10

83,06%

*97

52

46,4%

25

74,23%

20

79,39

*186
*612

82
282

55,92%
53,93%

58
100

68,14%
83,67%

50
100

73,12
83,67%

*Dados fornecidoos pelo setor de supriimentos

Os ácidos graxos esseenciais foram distribuídos nos setores de internação, em
m quantidade estabbelecida, de acordoo com o perfil de ccada setor, como estoque
e
fixo, e a
reposição é realizada pela farmácia diariam
mente.
n
a realizaação de orientação em loco com todos os colaboradoress, sobre o uso correeto dos materiais,
Para que puddéssemos alcançar este resultado foi necessária
e explicar o objetivo da ccentralização dos materiais.
m
V – Custos
Nãoo houve gastos adiccionais com a implantação do projetoo, visto que foi util izado um carrinho de emergência que estava disponíveel, e os demais mateeriais já existiam
na instituição.
VI – Conclusão
Conncluímos que todo o tratamento de ferridas tem que ser bem fundamentado,, e que os materiaiss não precisam ser utilizados
u
de formaa indiscriminada.
Estaa iniciativa reduziu custos e ao mesmoo tempo ofereceu um
u tratamento resollutivo aos pacientes portadores de lesões, diminuindo o seu tempo de interrnação.
A conscientização
c
de toda a equipe respponsável pelo trataamento a estes paccientes, referente aoo uso correto dos materiais,
m
foi impreescindível para quee chegássemos a
este reesultado.
Refeerências Bibliográficas
Pereeira AL, Bachion MM.. Tratamento de feridaas: análise da produção científica publicadda na Revista Brasileirra de Enfermagem de 1970-2003. Rev Brass Enferm 2005; mar-aabr; 58(2):208-13.

QUALLIHOSP 2011 » 368
8

PAPERS

Acreditação

P_197_2011 - Concomitância de Diferentes Modelos de Acreditação numa Mesma Instituição
Marcia Maiumi Fukujima, Mario Hideo Kono, Luis Fernando Paes Leme, Vanessa Ceravolo Gurgel Silva, Clodualdo José Nascimento Pessa, Suely Freire

Resumo: Acreditação - coexistência de diferentes modelos numa instituição. Métodos de acreditação nacionais e internacional e políticas de humanização trazem conceitos, diretrizes e eixos
norteadores diversos entre si, porém a coexistência pode ser possível. Neste estudo é apresentado o método de implantação de diferentes modelos de certificação da qualidade e políticas de
humanização em um hospital público de gestão tipo Organização Social de Saúde que já obteve acreditação pela Organização Nacional de Acreditação e acreditação internacional no modelo
Accreditation Canada.

INTRODUÇÃO
A acreditação é a certificação, por entidade reconhecida, das instalações, capacitação, objetividade, competência e integridade de uma agência, serviço ou grupo
operacional para fornecer serviços específicos. Ela difere da certificação ISO 9000 porque vai além do reconhecimento do sistema de qualidade da organização. A
acreditação avalia a capacitação e a competência, tanto dos profissionais como o da própria entidade, de acordo com as normas aplicadas por igual a todas as entidades
da mesma categoria.
Em 1989 aconteceu a Primeira Conferência Latino-Americana sobre Acreditação Hospitalar, onde a Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Ameicana de
Saúde concluíram que nenhum país da América Latina utilizava a acreditação como ferramenta de melhoria da qualidade dos hospitais.
Qualidade nos hospitais foi tema para diversas iniciativas no Brasil. Destacaram-se na década de 1990 quatro estados: São Paulo com o Programa de Controle da
Qualidade Hospitalar conduzido pela Associação Paulista de Medicina e Conselho Regional de Medicina do estado; no Rio de Janeiro a Academia Nacional de Medicina,
o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e o Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro fizeram um esforço conjunto; no Rio Grande do Sul o setor
privado, e no Paraná a Secretaria da Saúde do Estado estabeleceram programas de acreditação hospitalar.
Em 1998 o Ministério da Saúde aprovou a proposta de criação de uma comissão nacional para acreditação de hospitais que desenvolva normas técnicas e
procedimentos que definem padrões. Cria-se a Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma entidade não governamental, que teve colaboração e apoio de
sociedades médicas, associações de classe e instituições públicas e privadas, além do apoio técnico da Organização Pan-Americana de Saúde e Ministério da Saúde.
A estratégia de acreditação da ONA se dá em 3 fases ou níveis consecutivos: nível 1 - foco em aspectos estruturais, padrões mínimos de conformidade exigidos por
regulamentação ou legislação vigente – sua obtenção caracteriza a “acreditação” e é válido por 2 anos; nível 2 – foco em processos – sua obtenção caracteriza
“acreditação plena” e é válida por 2 anos; nível 3 – foco nos resultados – sua obtenção caracteriza “acreditação com excelência” e é válida por 3 anos. Cada nível só pode
ser obtido se o serviço evidenciar conformidade em todas as unidades do hospital, não há acreditação parcial de um hospital pela ONA.
Além da ONA, existem outros sistemas de acreditação e certificação da qualidade no Brasil não filiados ao governo. Quadro 1.
Programa de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH) da Associação Paulista de Medicina (APM) e Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP)
desde 1991 oferece o Prêmio Nacional de Gestão em Saúde (PNGS).
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) no Rio de Janeiro é representante da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) no Brasil desde
1998.
Instituto Qualisa de Gestão (IQG) é representante da Acreditation Canada International desde 2007 no Brasil.
O processo de acreditação no Brasil é voluntário.
Quadro 1 – Comparativo entre os modelos
ONA
1998
Desde 1998
Estrutura, processos e resultados

PNGS
1991
Desde 1991
Gestão e resultados

Base dos padrões
Missão

OPAS, OMS e JCAHO
Contribuir para o aprimoramento
da qualidade da assistência à
saúde,
através
do
desenvolvimento e evolução de
um sistema de acreditação.

Origem

Ministério da Saúde

FNQ e MBNQA
A missão do Programa é
contribuir para a melhoria
contínua da qualidade do
atendimento nos serviços de
saúde mediante metodologia
específica.
Associação
Paulista
de
Medicina e Conselho Regional
de Medicina do Estado de São
Paulo

País sede
Tipo de sistema de
saúde do país sede
Acreditada
pela
International Society
for Quality in Health
Care (ISQua)
Representação
internacional em 2010
Número de hospitais
acreditados em 2010
no Brasil

Brasil
Público e privado

Brasil
Público e privado

Não

Ano de fundação
Atua no Brasil
Foco principal

JCAHO
1951
Desde 1999
Funções, processos e resultados, segurança
do paciente
JCAHO
Melhoria contínua da segurança e qualidade
dos cuidados de saúde na comunidade
internacional através do fornecimento de
serviços de educação e consultoria e
acreditação e certificação internacional.

CCHSA
1951 diferencia-se em 1958
Desde 2007
Trabalho em times – segurança do
paciente
CCHSA
Levar qualidade aos serviços de saúde
através da acreditação

American College of Surgeons, American
College of Physicians, American Hospital
Association,
the
American
Medical
Association, e Canadian Medical Association.
Estados Unidos da América
Predominantemente privado

American College of Surgeons,
American College of Physicians,
American Hospital Association, the
American Medical Association, e
Canadian Medical Association.
Canadá
Predominantemente público

Não

Desde 2007

Desde 1995

Não

Não

Em 80 países a partir de 1995

Em 9 países a partir de 2000

49 acreditados; 46 acreditados
pleno e 53 com excelência (total
148)

16

23

10

ONA= Organização Nacional de Acreditação; PNGS= Prêmio Nacional de Gestão em Saúde; JCAHO= Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization; AC= Accreditation
Canadá; OPAS= Organização Pan-Americana de Saúde; OMS=Organização Mundial de Saúde; FNQ= Fundação Nacional da Qualidade; MBNQA= Malcolm Baldrige National Quality Award;
CCHSA= Canadian Council on Health Services Accreditation.

OBJETIVO
O objetivo deste estudo é descrever a implantação de diferentes métodos de acreditação hospitalar e políticas de humanização numa mesma instituição, de maneira
cronológica, traçando aspectos comuns nos métodos.
JUSTIFICATIVA: segurança do paciente e qualidade nos processos tem sido temas importantes no cenário internacional e mais recentemente também no nacional. A
compreensão e análise de cada método de trabalho é importante para a implantação. Como a instituição já recebeu as acreditações nacional e internacional e segue as
políticas de humanização, descreve neste trabalho como as ações foram organizadas.
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MÉTODO
Descrição da implantação de modelos diferentes de gestão, acreditação hospitalar e políticas de humanização com análise crítica em uma instituição hospitalar pública,
com modelo de gestão Organização Social de Saúde (OSS). O hospital é geral e tem 266 leitos.
RESULTADOS
O hospital teve início das atividades em outubro de 2000 e desde o início foi adotado o Modelo de Excelência em Gestão como diretriz do planejamento.
A partir de 2001, quando a instituição se preparava para o nível 1 da acretitação pela ONA, teve critérios de segurança revistos em toda estrutura. Foi feito
planejamento estratégico com definição clara dos princípios norteadores da instituição. Houve grande movimento para garantir a estrutura física segura obedecendo às
normas técnicas vigentes. Segurança das informações também foi revista e melhorada. Os indicadores passaram a ser sistematicamente discutidos e acompanhados pela
comissão da qualidade. Houve investimento para adequação da estrutura física. Obteve certificação em nível 1 da ONA em 2003. Em 2004 toda documentação dos
manuais dos processos foi desenvolvida, houve um refinamento dos indicadores e acompanhamento com uso de ferramentas da qualidade que garantissem a melhoria
contínua. Foram feitos os planos de negócios entre os processos que passaram a ser gerenciados através das não conformidade, que eram discutidas por todos os diretores,
componentes da Comissão da Qualidade. Obteve certificação em nível 2 da ONA em 2004.
Paralelamente, em 2004 o Ministério da Saúde disponibiliza a primeira edição da Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde. Iniciou-se
planejamento para implantação dos dispositivos da PNH.
No decorrer de 2005 foram aperfeiçoados os planos de negócios, refinados os indicadores, apresentados resultados com análise e propostas de melhorias. Em 2006
culminou com a obtenção da acreditação no método ONA com acreditação de excelência, nível máximo neste método, tendo sido uma das 3 primeiras instituições
públicas acreditadas com excelência no Brasil. Em 2008 obteve a revalidação da acreditação de excelência.
A instituição continuou trabalhando na divulgação do método de gestão entre as gerências, fazendo com que gerentes e coordenadores se capacitassem.
Foi nítida a necessidade de novos desafios em qualidade. Em 2008 a instituição passa a ser integrante do recém-chegado método canadense de acreditação, com a
visão de ser hospital público pioneiro no método. Naquele momento ainda não havia nenhuma referência no Brasil.
O método canadense foi estudado por muitos colaboradores da instituição, principalmente pela alta administração e gerentes de qualidade e risco para implantação do
método em 2 anos. Foram formados os times de trabalho e implantadas as práticas de segurança do paciente. O método prevê também auto-avaliações e visitas de
acompanhamento pela certificadora que passa a ter papel de orientação com alinhamento de conceitos e não mais de simples auditor externo.
Em 2010 obteve a recertificação do nível 3 da ONA, não deixando de se adequar aos critérios daquele método.
Em dezembro de 2010 obteve a certificação internacional, tornando-se a primeira instituição pública brasileira com acreditação internacional no método canadense.
No quadro 1 é feita uma análise dos diferentes métodos e usas semelhanças de conceitos e princípios.
Quadro 1- Paralelos entre alguns princípios e critérios da Política Nacional de Humanização, Prêmio Nacional de Gestão em Saúde, Organização Nacional da Qualidade e Acreditação
Canadense observados na prática
Critérios do Prêmio Nacional de Gestão em Critérios da Organização Nacional
Princípios da Política nacional de humanização
Saúde (PNGS)
Qualidade (ONA)
(PNH) – eixo norteador: humanização
- eixo norteador: gestão
- eixo norteador: gestão por processos

da Princípios da acreditação
internacional –
modelo CCAP
- eixo norteador: segurança do paciente

Valorização da dimensão subjetiva e social nas
práticas de atenção e gestão no SUS, Conhecimento e entendimento do cliente e do Atendimento ao cliente. Plano de metas,
fortalecendo o compromisso com os direitos do mercado, visando à criação de valor de forma indicadores de desempenho, taxas e Foco na população – trabalha com a
para
o
cliente
e, informações para a tomada de decisão, bem comunidade para antecipar e suprir as
cidadão, destacando-se o respeito às questões sustentada
gerando
maior como sua abrangência para toda a Instituição e necessidades.
de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às conseqüentemente,
populações específicas (índios, quilombolas, competitividade nos mercados.
comunidade.
ribeirinhos, assentados, etc.)
Desenvolvimento de atividades em conjunto
Acessibilidade – promove serviço oportuno e
Apoio à construção de redes cooperativas, com outras organizações, a partir da plena
Atendimento ao cliente.
equitativo; garante a continuidade do
solidárias e comprometidas com a produção de utilização das competências essenciais de cada
Referência e contra-referência.
saúde e com a produção de sujeitos
uma, objetivando benefícios para ambas as
tratamento.
partes.
Corpo funcional, habilitado e/ou capacitado,
dimensionado
adequadamente
às
Estabelecimento de relações com as pessoas,
necessidades do serviço.
Compromisso com a democratização das criando condições para que elas se realizem
Gerencia os processos e suas interações
e
humanamente,
relações de trabalho e valorização dos profissionalmente
Trabalho – suporta melhoria no ambiente de
sistemicamente; estabelece sistemática de
profissionais de saúde, estimulando processos maximizando seu desempenho por meio do
trabalho
medição e avaliação dos processos; possui
comprometimento,
desenvolvimento
de
de educação permanente.
programa de educação e treinamento
competências e espaço para empreender.
continuado, voltado para a melhoria dos
processos.
Atuação de forma aberta, democrática,
Serviços centrados no cliente – coloca
inspiradora e motivadora das pessoas, visando
Fortalecimento de trabalho em equipe
pacientes e familiares em primeiro plano,
ao desenvolvimento da cultura da excelência, à Recursos humanos.
multiprofissional,
fomentando
a
integra os vários níveis hierárquicos com o
promoção de relações de qualidade e à
transversalidade e a grupalidade
trabalho em time
proteção dos interesses das partes
interessadas.
Abordagem por processos, foco em resultados.
Gerencia as interações entre os fornecedores e Efetividade (faz a coisa certa para atingir
Alcance
de
resultados
consistentes,
clientes; estabelece sistemática de medição do melhores resultados); Eficiência (melhor uso
Sem princípios equivalentes.
assegurando a perenidade da organização pelo
processo avaliando sua efetividade; promove dos recursos) e Segurança (mantém pessoas
aumento de valor tangível e intangível de forma
ações de melhoria e aprendizado
seguras).
sustentada para todas as partes interessadas.
Responsabilidade social - relação ética e
transparente, desenvolvimento sustentável da Serviços e/ou centro de referência em
Fortalecimento do controle social com caráter
Serviços centrados no cliente – coloca
sociedade, preservando recursos ambientais e especialidades, para os quais devem ser
participativo em todas as instâncias gestoras do
pacientes e familiares em primeiro plano;
culturais para gerações futuras; respeitando a transferidos ou referidos os casos em que a
SUS.
Continuidade dos serviços – coordena serviços
diversidade e promovendo a redução das organização não tenha capacidade resolutiva.
desigualdades sociais.

QUALIHOSP 2011 » 370

PAPERS

CONCLUSÃO
A base do processo de qualidade da instituição foi construída com um Modelo de Excelência em Gestão que permitiu a organização de processos e posteriormente a
integração dos processos com metas assistenciais.
Apesar da PNH tratar de humanização coletivamente, e ser uma política, verificamos que muitos conceitos coincidem com boas práticas da assistência e modelo de
gestão pela qualidade.
As práticas adequam-se aos métodos e todos têm o paciente no centro da atenção ou permite que seja colocado nesta posição. Os métodos de gestão e acreditação não
são contraditórios possibilitando adoção simultânea. As diretrizes, princípios e critérios se complementam e quando implantadas na totalidade, as ações somam valor à
instituição. No contexto histórico de globalização de informações e tecnologias o foco não pode se perder do paciente e sociedade.
Referências
Manual de Acreditação Internacional – Programa de Acreditação Canadense, CCAP. IQG & CCHSA International, 2008.
Critérios de avaliação – Prêmio Nacional de Gestão em Saúde (PNGS) ciclo 2004-2005.
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Molla S. Donaldson. Measuring the Quality of Health Care. National Academy Press, Washington, DC 1999, 42p.
Accreditation Canada. http://www.accreditation.ca, May 12th 2009.
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P_199_2011 - Processo de segurança do paciente - Comunicação entre equipes
Leny Cavalheiro, Roselaine Oliveira,Carla Paixão Nunes, Thais Galoppini Felix Borro, Fernanda Paulino Fernandes, Paola Bruhno de Araujo Andreoli

Resumo: A melhoria da comunicação entre equipes deve se observada na estruturação de um modelo de assistência, cuja conformação e adequação se fará por meio da concepção de
Segurança Assistencial. O trabalho objetiva avaliar a comunicação entre pares de profissionais Enfermeiro, Fisioterapeuta e Nutricionista e a elaboração de um índice de comunicação. O
índice de comunicação geral foi de 88,7, o de concordância entre Fisioterapeuta e Enfermeiro de 87,3 e entre Nutricionista e Enfermeiro foi de 89,4. A comunicação entre os profissionais pode
ser mensurada auxiliando a definição de ações voltadas para melhoria da comunicação garantindo a segurança do paciente.
Palavras-chave: comunicação interdisciplinar, equipe multidisciplinar, relacionamento entre profissionais.

Introdução
A comunicação entre as equipes, entre os plantões e o conhecimento sobre o caso de cada paciente são o principal impacto para a continuidade da assistência e
agilidade nos processos de organização da mesma. A diversidade e quantidade de profissionais que podem acessar o paciente, além das mudanças de unidades,
decorrentes do próprio tratamento, aumentam a possibilidade de falha na comunicação de aspectos importantes e de risco, para os pacientes. O elo entre as informações
geradas por todos os profissionais que assistem o paciente freqüentemente está fragmentado.
Os principais pontos são a diversidade de disciplinas atuando nas unidades assistenciais; a rotatividade destes profissionais de uma mesma disciplina na assistência de
um paciente (passagem de plantão); Passagens pouco estruturadas das informações entre as unidades assistenciais e informações críticas sobre a assistência não registradas
em prontuário.
Estima-se que 11% das ocorrências adversas evitáveis em hospitais sejam decorrentes de problemas de comunicação.
Estudos desenvolvidos na Austrália e Inglaterra demonstraram que ações que estabeleçam uma forma de comunicação clara, precisa, objetiva e pessoal, além de um redesenho do processo (diminuindo os passos, simplificando processos), contribuem favoravelmente para a comunicação de aspectos importantes para a garantia de
segurança na assistência ao paciente.
Justificativa
A melhoria da comunicação entre equipes, entre plantões e entre unidades assistenciais deve se observada na estruturação de um modelo de assistência, cuja
conformação e adequação se fará por meio da concepção de Segurança Assistencial. Desta forma, é necessário que o enfermeiro possa auxilia na articulação do trabalho
da equipe, mantendo diálogo e integração entre os cuidados assistenciais prescritos aos pacientes, pelos membros da equipe multiprofissional.
A integração da equipe demanda, simultaneamente, a preservação das diferenças técnicas e a flexibilização das fronteiras entre as áreas profissionais. Essa integração
deve se estimulada por meio de discussões de caso (formais ou rotineiras) e da garantia de uma boa comunicação escrita entre os membros que compõem as equipes,
uniformizando a linguagem e reduzindo o uso de abreviaturas e padronizando siglas.
O envolvimento de todos os profissionais da equipe, em discussões de caso e a prescrição de cuidados realizados por profissionais alocados à beira-do-leito, demonstra
fortes evidências de redução de incidentes, relacionados à falhas de comunicação.
Objetivos
Avaliar a comunicação geral e entre pares de profissionais formatando um índice de comunicação entre eles sendo as duplas Enfermeiro x Fisioterapeuta e Enfermeiro x
Nutricionista.
Métodos
O índice de comunicação foi avaliado entre uma dupla de profissionais formada por Enfermeiro x Fisioterapeuta, Enfermeiro x Nutricionista e também como um índice
geral entre os três.
A informação checada refere-se a atuação do profissional junto ao paciente pertinente a cada disciplina.
As informações foram coletadas por meio de entrevista com os profissionais.
O primeiro passo da entrevista era o preenchimento de um formulário padrão ouro das informações relatadas entre a dupla de profissionais.
O examinador checava o que o enfermeiro recebeu de informação do Fisioterapeuta e também checava o que o fisioterapeuta recebeu de informações do enfermeiro.
O mesmo ocorreu com a dupla Nutrição e enfermeiro. Também foi avaliada a concordância das respostas entre eles.
A metodologia estatística de distribuição destas medidas para analisar a concordância entre as duplas de profissionais segue no quadro abaixo. (quadro 1)
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Resultados
Foraam entrevistados 175 profissionais de Enfermagem, 175 profissionais de Nuutrição e 120 profisssionais de Fisioteraapia.
O índice de comunicaação obteve o resultado geral e entre as
a duplas de acordoo com o quadro abbaixo: (Quadro 2)
Quadro 2:
Média do índicee da comunicaçãoo segundo unidadee de
geestão
Fisio/Enf
Nutri/Enf
Geral
Geral
89,4
88,5
88,7
O índice
í
de concordâância entre as respoostas, significando as respostas iguaiss foi de 87,3% entre Fisioterapeuta e Enfermeiro demoonstrando que houvve concordância
entre as
a informações (meelhor comunicaçãoo).
O índice
í
de concordâância entre as resppostas, significando as respostas iguai s foi de 89,4% enttre Nutricionistas e Enfermeiro demoonstrando que houvve concordância
entre as
a informações (meelhor comunicaçãoo).
Connclusões
A comunicação
c
entree os profissionais da
d assistência podee ser mensurada a uxiliando a definiçção de ações voltaadas para melhoriaa da comunicaçãoo para garantir a
seguraança do paciente peela continuidade das informações.
Refeerências
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H literacy: a prescrription to end confusion. Institute of Mediccine, abril 2004. Link:: http://www.iom.edu.
5. Root
R causes of sentinel events, all categoriees. Joint Commission on
o Accreditation of H ealthcare Organizatioons, 2006. Link: www
w.jointcommission.orgg.
6. 2006 National Patient Safety Goal FAQs. Jooint Commission on Accreditation
A
of Healthhcare Organizations, 2006. Link: www.jointcommission.org.

Qualidade e Segurança

P_2
200_2011 - “Preparo e administtração de m
medicação a beira leito – uma prática de
e cuidado
segura”
Elaine
e Aparecida Melo

Resumo: O preparo e administração de medicam
mentos são atividadess cotidianas de responnsabilidade legal da equipe
e
de enfermagem em todas as instituuições de saúde no Brasil. Tal condição
determ
mina que essa prática seja exercida com segurança aos pacientes e que, portanto, oos erros devem ser prevenidos
p
e evitados. A finalidade da impplantação foi reduzir danos e riscos na
adminiistração de medicameentos, oferecendo seggurança ao paciente, e ao profissional de eenfermagem. Outro faator importante para a implantação deste pprojeto foi à taxa de innfecção hospitalar,
associaada à assistência à saúúde, pois, afetam sua qualidade e segurançça dos pacientes, acreescentando custos deesnecessários à ela.
Palavraas Chaves: medicaçãoo, segurança, enfermaagem, infecção.

I
I – Introdução
A seegurança é um prinncípio fundamental do cuidado do pacciente e um compoonente crítico do geerenciamento da quualidade.
O preparo
p
e a adminiistração de medicaamentos são atividaades cotidianas e dde responsabilidadee legal da equipe de
d enfermagem em
m todas as instituiçõões de saúde no
Brasil.. É necessário que o profissional que administra
a
medicam
mentos esteja conscciente e seguro de sua
s ação e possua conhecimentos
c
e aacesso às informaçõões que necessita
para desempenhar
d
esta fuunção, uma vez quue a incerteza e a innsegurança são fatoores de risco à ocorrrência de erros no processo de adminnistração de medicaamentos.
Tal condição determinna que essa prática seja exercida de modo
m adequado e seeguro aos pacientes e que, portanto, os
o erros devem ser pprevenidos e evitaddos.
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O preparo ddas medicações coompromete tanto a segurança do paaciente quanto doo profissional. Além
m disso, é necessá
sário intensificar o processo de supeervisão,
treinamento e m
melhoria contínua do
d cuidado durantee o preparo de meddicação.
Uma nova esstratégia idealizadaa pela gerente de ennfermagem foi deseenvolvida e implanntada no setor de Clínica Médica, com
m o apoio da Supervvisora de Enfermaggem. O
carrinho de meedicação foi implantado, como um projeto
p
piloto, com
m a finalidade de reeduzir danos e riscos na administraçãão de medicamentos, oferecendo seggurança
tanto para o paciente, quanto paraa o profissional de enfermagem,
e
com a prática de cuidaddos seguros.
II - Objetivo
Oferecer uma prática de cuidaddos seguros ao paciente com o “Prepaaro e administraçãoo de medicação a beira leito”.
Objetivos esppecíficos
Reduzir as taaxas de infecção hoospitalar;
Otimizar o teempo da enfermageem;
Favorecer a ccomunicação da eqquipe de enfermageem com o pacientee/familiar.
III - Metodoloogia
Trata-se de uum método experim
mental e qualitativo,, implantado na Clíínica Médica, no período de março/ouutubro 2010.
mplantado, como um
u projeto piloto, oonde atendia iniciaalmente 8 leitos, com compartimentoss identificados com
m horários das 24 horas da
O carrinho dde medicação foi im
prescrição méddica, e materiais neecessários para atennder desde o prepaaro até a administrração dos medicam
mentos. Todo o proocedimento é realizzado na beira do leito do
paciente, garanntindo a comunicação da equipe com
m o paciente, torn ando possível umaa visualização do processo
p
desde o ppreparo até a administração, respeitaando as
normas de biosssegurança e da RD
DC nº 67: lavagem das
d mãos e uso de eepis (máscara cirúrgica, luva de proceedimento e óculos dde proteção).
IV - Desenvoolvimento
A terapêuticaa medicamentosa é exercida em ambientes cada vez m
mais especializados e dinâmicos, muuitas vezes sob conndições que contribuem para ocorrênncia de
erros.
d erro de medicaçãão, pela equipe qu e realiza terapia medicamentosa, conntribui para detecçãão, elaboração e im
mplementação de medidas
m
O conhecimeento do conceito de
preventivas.
A parte expeerimental do projetoo iniciou com um grupo pequeno dee dois auxiliares dee enfermagem, onde os enfermeiros e supervisão de enffermagem acompannharam
todo o processoo desde a montagem
m do carrinho, prepparo e administraçãão dos medicamentos.
Hoje, o setoor já dispõe de cinnco carrinhos de medicação
m
que ateende os trinta e três leitos, e cada dupla de auxiliarees de enfermagem ficam responsáveeis pela
higienização e organização, ao término do plantão.
a
por um período de quuinze dias, observados técnicas e connferência dos novess certos preconizaddo pelo
Os auxiliaress de enfermagem fooram treinados e acompanhados
COREN-SP, aum
mentando a comunnicação e vínculo entre
e o auxiliar de eenfermagem e pacieente/familiares.
Orientações para o preparo/adm
ministração de meddicação beira leito:
Lavagem dass mãos, antes e apóós o procedimento;
Uso de equippamentos de proteçção (máscara cirúrggica descartável, ócculos de proteção inndividual e luva dee procedimento), coonforme RDC nº 677;
Conferência dos passos certos de
d preparo de medicamento;
Técnica asséptica desde o prepaaro até a administraação do medicameento;
Comunicaçãoo do auxiliar com paciente/familiar;
p
Descarte correto dos perfuro coortantes (coletor de perfuro cortantes ddo carrinho de meddicação).
Os dados avaliados mostraram que o ato de meddicar pode ser conssiderado um conjunto de processos reelacionados e interrligados visando o uso de medicamentos de
forma segura, eefetiva, apropriada e eficiente.

Figura 1 – Organizzação dos carrinhos no posto de enfermaggem

% dos auxiliares dee enfermagem aproovaram a implantaação do carrinho de medicação, justiificando que os paacientes confiam mais
m no
No método de avaliação, 94%
o
do tem
mpo de
profissional, peelo contato durantee toda a assistência na terapia mediccamentosa, como também: a disposição dos materiais nos carrinhos, a organização
enfermagem e m
melhora da concenntração durante todo o processo.
Outro fator importante para a implantação deste projeto,
p
foi a taxa dde infecção hospitalar, associada a assistência à saúde, pois, afetam a suaa qualidade e a seggurança
dos pacientes e acrescentam custoos desnecessários a ela.
No período dde junho à setembrro de 2010, foram analisadas
a
as taxas de infecção por coorrente sanguínea, onde
o em abril a taxxa era de 10,8 IH, e em setembro houvve uma
redução de 50%
%, com uma taxa de
d 5,4 IH.
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Gráfico 1- Reduçção de IH com a implantação do carrinho de medicação

e
preparanndo medicação a beirra leito
Fiigura 2 – Auxiliar de enfermagem

p
houve o accompanhamento e avaliação criterioosa dos gestores da farmácia, controlee de infecção hospiitalar, gerência e
Durrante o processo dee implantação do projeto,
coordenação de enfermaagem, assim a dinââmica de funcionam
mento dos carrinhoos pôde ser visualizada e aprovada, visto que, diminuiu oos riscos de erros na
n administração
mo busca receber ppráticas de cuidadoo seguras para a
de meedicamentos, reduzziu os riscos de inffecções e o paciente demonstrou seggurança no profissioonal, onde o mesm
melhooria de sua condiçãão clínica.
V – Custos
fo de R$ 750,00, pois
p os carrinhos dee medicação estavam disponíveis na instituição. A estim
mativa de custeio para
p manutenção
Os gastos para implanntação do projeto foi
do proojeto é de R$ 200,000 anuais.
VI - Conclusão
A im
mplantação do preeparo e administraçção de medicação a beira leito trouxxe vários benefícioss tanto para o paciente quanto para o funcionário, atingindo resultados
positivvos nos índices de iinfecção hospitalarr e segurança do paaciente.
É im
mportante ressaltar que toda mudançaa é em benefício do
d paciente, e temoos o intuito de conscientizar os profissionais de enfermaagem com relação ao seu papel de
fundam
mental importânciaa para a sociedade..
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A
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m
umaa visão sistêmica paara o desenvolvimeento de medidas prreventivas dos erroos na medicação.
Revistta Eletrônica de Enffermagem, v. 06, n.. 02, 2004.
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ASSIANI, S. H. B. Addministração de meedicamentos: aquissição de conhecimeentos e habilidadess requeridas por um
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mericano de enf.
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P_2
201_2011 - Educando o Paciente
e Portador d
de Doença Falciforme
e no Manejoo da Dor Através
A
do
Auttocuidado
Dislein
ne Xavier Serra, Ana Maria Mach

Resumo: A doença falciform
me apresenta uma graande variabilidade clíínica, interferindo na qualidade de vida daas pessoas portadoras.. As crises álgicas sãoo as causas mais freqüüentes do aumento
da dem
manda dos serviços dde saúde. Para que esse sofrimento e ass conseqüências desssa vivência sejam am
menizados, é necessáário que se compreeenda o significado dee sua doença e as
compliicações clínicas, porttanto investir no deseenvolvimento da educcação em saúde, visaando uma melhor adeerência ao tratamentoo é uma das metas doo estudo proposto. O enfermeiro como
educaddor exerce um papel ffundamental neste proocesso, promovendo a prática do autocuiddado na dor.
Palavraas -chaves: doença faalciforme, autocuidado, adesão, dor, educaação.

Introdução: A Doençaa Falciforme é uma das doenças heredditárias monogênicaas mais comuns no Brasil, sendo considerada um problem
ma de Saúde Pública. Caracterizase pela presença predominante de hemoglobina S, que tem
m a propriedade dde formar polímerros quando desoxigenada. O indivídduo pode ser hom
mozigoto (SS) ou
heteroozigoto (AS) para a presença de hemooglobina S. O termo anemia falciform
me é reservado paraa a forma de doençça que ocorre no hhomozigoto (SS). A dor no paciente
falcifoorme pode ser um ssintoma agudo ou crônico.
c
No quadroo agudo, a dor está associada a isquem
mia tecidual aguda causada pela vasoo oclusão. O controole rápido da dor
é esseencial para interrom
mper o processo vaso oclusivo. A escolha do analgésicco a ser utilizado depende da intensidade da dor. No quadro crônico é mais complexo,
porque na maioria das situações não há um
ma causa única, sem
mpre associada com
m outro sintoma.
Croonicidade e a evoluução para crises dolorosas aumentam a necessidade de i nternação dos pacientes no setor de emergência.
e
Com a constatação de quue a maioria dos
pacienntes atendidos na eemergência em crisse álgica não realizzam o protocolo daa dor domiciliar adequadamente, implementamos mediddas de educação para
p a realização
correta do protocolo, bem
m como para o auttocuidado com relaação a prevenção dda crise álgica.
d
leva à dúvvida, insatisfação e não adesão ao tratamento,
t
conseqquentemente a pesssoa com doença falciforme não
Justtificativa: O não cconhecimento da doença
compaarece regularmentee ao Ambulatório. Desta forma, este estudo teve origem
m pela observaçãoo do comportamennto deste grupo dee pacientes. A não adesão acarreta
conseqüências negativass ao processo de cuuidado.
Paraa OREM (1980), o aautocuidado é a prrática de atividades que o indivíduo innicia e executa em seu próprio benefíccio, na manutençãoo da vida, da saúdee e do bem estar.
Tem como
c
propósito, as ações, que, seguinndo um modelo, coontribuem de maneeira específica, paraa a integridade, as funções
f
e no desennvolvimento humanno. O modelo de
Orem é baseado no fatoo de que todos oss indivíduos desejaam cuidar de si próóprios. Quando algguém é incapaz dee cumprir seus reqquisitos de autocuiddado, um déficit
n
a cada indivíduos.
ocorree. O trabalho do ennfermeiro é de deteerminar esse défict, e definir as modal idades de suporte necessários
Objjetivo: Educar a pesssoa com doença faalciforme para o auutocuidado no mannejo da dor.
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Metodologia:
Este estudo observacional foi realizado com 55 pacientes matriculados no Hemorio portadores de doença falciforme em acompanhamento regular no ambulatório da
dor, sexo e idade foram variáveis independentes. Os pacientes foram encaminhados para consulta específica pelo médico do Grupo da Dor, de alterações dos parâmetros
clínicos, laboratoriais (VGM baixo), déficit cognitivo (dificuldade de entendimento da prescrição médica) e analfabetismo funcional.
Após consulta médica, ao ambulatório de enfermagem da Dor, a partir do déficit identificados foram traçadas orientações educacionais a partir de um roteiro de
consulta de enfermagem pré-estabelecido. Foram utilizadas ferramentas institucionais já validadas corretamente (Manual da Doença Falciforme, Manual de Aderência ao
Tratamento, Folder explicativo e elucidação da Escala Analógica da Dor ). Todos os instrumentos utilizados são explicados com foco na aderência.
As reavaliações de enfermagem eram agendadas em um intervalo de 30 dias conforme consulta médica, onde foram avaliadas as dúvidas e exploradas as
intercorrências no domicilio bem como o entendimento do conteúdo do material educativo fornecido.
Resultados:
Dos que 55 pacientes atendidos, 22 eram do sexo masculino e 33 do sexo feminino; a idade média foi de 13 a 55 anos. 5 ( 9,02 % ), são analfabetos funcionais, 13 (
23,6 % ), são adolescentes e 37 ( 67,2 % ) são adultos.
Após consulta, foi observado que 20% tiveram modificação de comportamento, aderindo ao tratamento; houve 20% de redução nas complicações clínicas e tiveram
uma redução da dor, 45% utilizam o Manual para retirar suas dúvidas, 6% compareceram regularmente ao ambulatório da dor na consulta de enfermagem e 9% não
retornaram para as reavaliações de enfermagem.
Os que apresentavam um grau de dificuldade maior no entendimento do Manual do Paciente ou das prescrições médicas (posologia , nome da medicação ) ,
necessitaram de um intervalo menor entre as consultas, para que fossem retiradas todas as suas dúvidas e se necessário traçadas novas metodologias ( uso de cores,
símbolos ) para um melhor entendimento.
Conclusão:
A educação em saúde para pessoas com doença falciforme com dificuldade de adesão ao tratamento, deve ser de forma clara e objetiva para uma melhor compreensão
de sua doença, possíveis intercorrências e a importância na adesão. Recomenda-se o uso de Manuais Explicativos escritos com linguagem acessível, além de toda e
qualquer outra forma de identificação (cores, sinais, lembretes) visando garantir o entendimento por parte do paciente e familiar, tendo em vista suas necessidades
especificas.
É importante a interação, entre o paciente e o profissional de saúde para que se torne mais fácil a troca de informações, visando uma melhor aderência ao tratamento,
assim a qualidade de vida do paciente, impactando positivamente.
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Resumo: Gestão da informação num hospital em processo de acreditação canadense. A gestão da informação é uma área do conhecimento bastante ampla. O método de acreditação
canadense propõe formação de time de gestão da informação. Método – descritivo e análise crítica. Resultado – a implantação do plano de gestão da comunicação e informação se deu pela
identificação da demanda inicial na matriz de comunicação e transferência de informações. Identificados 4 públicos: paciente, colaborador, processos e meio externo. Desenvolvidas
ferramentas específicas para identificação das demandas para cada público e ações direcionadas. O método usado trouxe melhorias na qualidade da comunicação e transferência de
informações.
Palavras-chave: Gestão da informação; gestão da comunicação; trabalho em time; acreditação.

INTRODUÇÃO
A gestão da Informação nas instituições de saúde tem sido amplamente debatida nas últimas décadas. Os conceitos de comunicação de Informação são muito amplos e
resulta em diferentes linhas de trabalho e pesquisa neste tema. Seguindo a linha de trabalho em Time proposta pelo método canadense de acreditação de serviços de
saúde, foi desenvolvido um planejamento para a gestão da Informação em um hospital geral público de 266 leitos.
O objetivo deste artigo é descrever a experiência obtida com a implantação do Time de gestão da comunicação e Informação no modelo de acreditação canadense
MÉTODO
Formatação de um grupo (Time de Gestão da Comunicação e Informação) multiprofissional focado na gerência da eficácia e efetividade da Informação, com foco final a
qualidade e segurança da assistência ao paciente. Construção de ferramentas de gestão e efetividade das ações (pesquisas de satisfação). Construção de proposta de
comunicação áudio visual: paciente, colaborador, processos e meio externo. Realizou-se análise crítica deste processo.
RESULTADO
Em 2008 foi formado o time de gestão da comunicação e informação com os objetivos de:
 Assegurar a qualidade da informação para facilitar a tomada de decisões nos diversos níveis organizacionais;
 Trabalhar a comunicação entre pessoas (colaboradores, pacientes e familiares ) e processos;
 Melhorar a interação com a Comissão de Prontuário e óbito afim de sugerir melhorias na qualidade da informação do processo assistencial bem como do
prontuário;
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 Analisar produção,disponibilização e armazenamento de informação afim de evitar retrabalho nos diversos processos;
 Analisar projetos e sugestões de forma integrada com os demais times de apoio e times assistenciais.
A composição básica do Time era multiprofissional e multissetorial: 2 enfermeiras, 3 médicas, 1 supervisora de recepção, 1 coordenadora de SAME, 1 analista de
suporte, 1 gerente de portaria, 1 coordenadora de planejamento, 1 coordenadora de faturamento e 1 gerente administrativa.
A ferramenta de análise Inicial foi a construção de uma matriz de comunicação com todas as unidades internas do hospital nas linhas e colunas. Nas células foram
colocadas todas as demandas de informação e comunicação entre as unidades representadas nas linhas e colunas e o modo como ocorria a comunicação ou transferência
de informação. A matriz serviu para identificação objetiva das fragilidades de comunicação ou segurança de Informação, por exemplo, nas transferências internas e nas
interfaces entre unidades administrativas e assistenciais.
A partir daí foram planejadas ações pautadas em 4 eixos de trabalho: paciente, colaborador, processo e ambiente externo.
Paciente
Para definição da demanda dos pacientes foram considerados resultados de entrevista de satisfação realizada rotineiramente para 8% dos casos novos, 2% dos retornos
ambulatoriais e 10% dos pacientes internados, pesquisa de opinião referente a cada unidade, demanda espontânea de queixas e sugestões do Serviço de Atendimento ao
Usuário e entrevista dirigida.
Quadro 1 – As perguntas da entrevista dirigida para pacientes de cirurgias eletivas abordaram o conhecimento do paciente/ família sobre:
Motivo da internação
Profissionais responsáveis
Tipo de cirurgia
Recomendações a respeito do jejum
Suspensão de medicamentos de uso crônico
Riscos da anestesia
Riscos de complicações cirúrgicas
Risco de necessidade de transfusão sanguínea
Risco de necessidade de UTI
Período previsto de internação
Significado do termo de consentimento informado
Retorno
Retirada de pontos
Acompanhamento ambulatorial
Medicação ajustada

Obtivemos melhora em 60% dos itens após implantação das ações elaboradas pelo time no decorrer de 1 ano (entrevista 2009 e entrevista 2010).
Métodos usados de comunicação com o paciente
- Quadro de cuidado colocado a beira de cada leito contendo informações sobre identificação dos profissionais responsáveis no período, planejamento para o período
(exames e procedimentos a realizar, expectativa de resultados, alterações de dieta previsão de alta hospitalar), dados sobre acompanhantes (dúvidas, telefones de contato)
- Cartazes sobre boas práticas
- Folders explicativos
- Divulgação na Semana da Qualidade em forma de painéis colocados em locais de grande circulação de pacientes e familiares
- VisitUCA – projeto que tem objetivo de fornecer informações e esclarecimentos sobre procedimentos cirúrgicos para as crianças de forma lúdica
- Painel eletrônico
- Cartazes
- Divulgação de informações nos elevadores
- Criação de roteiro para padronização das informações dadas aos pacientes e familiares, visando melhorar a qualidade da informação: identificação do paciente,
apresentação do profissional (nome e função), coleta de informações sobre a demanda de informação, questionamento sobre grau de parentesco, questionamento sobre o
que o paciente ou familiar já sabe sobre a doença ou internação, informações sobre a patologia de base, criticidade e internação, explicação da hipótese diagnóstica,
explicação da fisiopatologia (de forma simplificada), evolução do paciente, planejamento futuro (informações sobre exames complementares, terapêutica a ser instituída e
previsão de alta), resumo das informações anteriores, avaliação do grau de compreensão do que foi explicado, esclarecimento das dúvidas do paciente ou familiar.
Quadro 2 - Histórico de ações desenvolvidas em resposta as queixas e sugestões deixadas no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).
Ano
2004
2005

2006

2007

2008
2009
2010

Ações
Sinalização dos banheiros para portadores de necessidades especiais
Criação de espaço para o grupo de acolhimento terapêutico da psiquiatria
Fraldário nas unidades ambulatório e reabilitação
Rampa de acesso na entrada do hospital
Atendimento preferencial
Lanche diferenciado para doador de sangue vegetariano
Aquisição de novas cadeiras de rodas para uso interno
Televisores nos saguões dos andares
Ganchos para bolsas e soros nos banheiros dos andares
Armários exclusivos para mães participantes
Construção de dois novos consultórios no ambulatório
Reforma e aumento da sala de espera do ambulatório
Implantação de senha eletrônica
Sinalização interna e externa
Mudança na estrutura da sala do Serviço de Atendimento ao Usuário
Instalação de telefones públicos para cadeirantes
Abertura do terceiro guichê para marcação de consultas
Implantação da visita aberta
Estruturação do serviço de obesidade mórbida e cirurgia bariátrica
Criação do guichê exclusivo para entrega de exames
Aquisição de cadeiras de rodas específicas para pacientes da reabilitação
Início do serviço de cirurgia plástica reparativa para pacientes transexuais
Troca das cadeiras das salas de espera do ambulatório
Reformulação da sala onde é feito o processo administrativo de internação
Criação de sala de espera para acompanhante do centro obstétrico
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Colaborador
Para definiçãão de demanda dee informação e com
municação são connsiderados resultaddos da pesquisa do clima organizacioonal realizado anualmente, do Prograama de
Opinião Participativa (POP) que tem como principal ferramenta uma ccaixa de sugestões e opiniões derigidaa aos colaboradoress da instituição, e da
d Pesquisa da Culltura de
Segurança do PPaciente que é um instrumento preconizado pela acredittação canadense e identifica as lacunnas de percepção so
sobre segurança doo paciente e foi apliicado a
1285 colaboraddores com 635 resppostas.

Gráfico 1 – Resultado do Proggrama de Opinião Paarticipativa (POP)

Gráfico 2 – Percepção positiva conssolidada para as dimeensões da Pesquisa dee Cultura
de Segu rança do Paciente (%
%)

Métodos usaddos para comunicaação com os colabooradores:
- Quadro de avisos, localizado no corredor de entrada de colaboradoores (promoções internas, recrutamentto interno, elogios, eventos)
- Cartazes infformativos sobre booas práticas e projeetos desenvolvidos (colaborador eficieente, abreviaturas permitidas, prescriçãão segura)
- Manual de integração
- Painel eletrôônico
- Divulgaçãoo de informações noos elevadores
- Semana da Qualidade em form
ma de painéis sobree segurança do pacciente
- Materiais exxplicativos anexaddos aos holerites
- Jornal instituucional
- Intranet
Processo
A demanda de comunicação ou transferência de informações enttre os processos fooi obtida da matriz de comunicaçãoo. A principal fraggilidade identificada foi a
transferência innterna do paciente.
Métodos criaados para melhorar a transferência dass informações nas ttransferências internnas do paciente:
Implantação de método de identificação segura usando
u
sempre doiss critérios identificaadores (nome, regisstro hospitalar, dataa de nascimento e nome da mãe) exccluindo
número de leitoo
Formulário dde transferência inteerna interprofissional do paciente
Formulário ddo plano terapêuticoo desenvolvido pelo time de gestão daa informação em conjunto com os tim
mes assistenciais e titime liderança
Auditoria doss protocolos clínicoos (hérnias abdominais, traumatismo ccrânio encefálico, ligamento cruzado anterior) selecionaados com critérios de prevalência, graavidade
e custo
d Assistência de Enfermagem (SIAEE) na UTI Adulto,, em interface com
m o processo de educação continuada de
Implantação da Sistematizaçãão Informatizada da
enfermagem coom planejamento de expansão para toodas as unidades crííticas
Passagem dee plantão on-line peela equipe de Enfermagem
Alta integrada com participaçãoo da equipe multiprrofissional
Projeto para padronização da passagem
p
de plantãoo da equipe de enffermagem
Ações realizaadas em conjunto com
c o gerenciamennto de riscos para ggarantia da cirurgia segura: lista de connferencia pré-operaatória (checklist cirúrgico), marcação de sítio
cirúrgico, time out com quadro naa sala cirúrgica, connferencia pós-operaatória e protocolo de
d antibioticoprofilaxia.
m
e dupla checagem de drogas de alto alerrta, cultura de segurança –
Aderência ass boas práticas: seguurança de medicaçção - reconciliação medicamentosa multiprofissional
implantação doo formulário do plano terapêutico do paciente
p
e difusão dda cultura orientação do paciente sobbre métodos de seguurança.
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Melhoria do processo de internação em conjunto
c
com time de gestão do ambiiente e times assisteenciais – uso de téccnica lean para redeesenho do processoo.
Reoorganização do prontuário da UTI Aduulto
Melhoria nos registross de diárias de acom
mpanhantes (Portaria M/MS/Nº. 280/999; GM/MS/Nº. 2.4418/2005, em conformidade com art. 1ª da Lei Nº 108/22005; Estatuto da
Criançça e do Adolescentte/ECA)
Impplantação de métoddo de auditorias clínnicas regulares.
Gráfico 3 – Auditoria do preenchimento addequado da ficha de transferência interna do paciente

A partir das auditorias da ficha de transfeerência foi identificaada nova demandaa específica para traansferência de pacientes materno-infanntis e de centro cirúrgico.
Gráfico 4 – auditoria do preencchimento do formulárrio do plano terapêutiico por especialidade (% de conformidadee)

Gráfico 5 - Audditorias clínicas estrutuuradas

Meio externo
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As demandass de comunicação com o meio exterrno foram identificcadas através de coomunicações especcificas dirigidas à i nstituição e auto-aavaliação regular seegundo
método de acreeditação canadensee.
Métodos ce ccomunicação com o meio externo:
- Sítio da insttituição na internet e inscrição em mecanismos de buscaa
- Relatórios dde atividades mensaais enviados à Secretaria do Estado dee Saúde
- Relatórios dde indicadores paraa comparativo exterrno enviado mensaalmente ao Program
ma CQH
- Reuniões bbimestrais com as Secretarias
S
municippais de saúde - reddistribuição das vaggas, análise da necessidade de vaga dde cada municípioo, adequação de offerta de
exames de radioologia, análise e addequação da taxa de
d agendamento e uutilização das vagaas de consultas e exxames
- Reunião com a Central Regulaadora de Vagas do município – análisee de referência e coontra-referência
c
com orienttação e
- Interação ccom a Comunidadee – Escola de artes e ofícios na instutuuição, trabalho voluntário em crechees municipais (avaliiação médica de crianças
encaminhamennto), reuniões ordinárias com os líderees comunitários
Gráfico 6 – Intereesse de usuários de síítios de busca pela insstituição

ÕES
CONCLUSÕ
O trabalho eem Time com form
mação multiprofissional e multissetoriial conseguiu prom
mover melhorias obbjetivas e também subjetivas à instituição. Um dos principais
resultados da im
mplantação da mettodologia da acreditação canadense fooi evidenciar a visãão sistêmica dos processos e sua integgração. Possibilitou a identificação e solução
s
dos problemas de forma mais ágil. Também possibilitou a participaçãoo de pacientes, funncionários na cultura de qualidade daa instituição. O méétodo também exigge autoavaliações constantes e regularess e melhoria contínnua. E essa melhorria se consubstanciiou na humanizaçãão das relações e ddo aumento do vínculo na assistência e na
gestão do trabaalho.
Referências
Manual de Acrreditação Internacional – Programa de Acrreditação Canadense,, CCAP. IQG & CCHSSA International, 20088.
Agency for Heealthcare Research and Quality. Hospital suurvey on patient safetty culture. http://www
w.ahrq.gov/qual/patienntsafetyculture/hospsuurvindex.htm
Gonzáles C. TTransferência de conhhecimentos em uma rede
r de serviços de ssaúde: o caso dos hosspitais filiados ao Proograma CQH – Comppromisso com a Quallidade Hospitalar. RAAS 2009;
11:103-112
Quinto Neto AA. A responsabilidade corporativa dos gestoores de organizações de saúde e a segurannça do paciente. RAS 2008; 10:140-146

Indicadores Asssistenciais
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Resumo: Objetivo: Desenvolver um sistema
s
de indicadorees como ferramenta de avaliação das prááticas médicas na UTTI Neonatal (UTIN). M
Metodologia: Foram selecionados indicaddores de
gestão, epidemioológicos e de segurança e risco de procedimentos. Resultados: A mortalidade e moorbidade mostraram-see dentro da referênciia. Observamos reduçção do tempo de inteernação,
ventilação e oxiggenioterapia nos prem
maturos. Os indicadoores de gestão e seguurança apresentaram-se em conformidadee e houve redução nnas complicações do cateterismo. Concluusão: Os
indicadores seleccionados refletiram o cenário da UTIN no contexto da gestão asssistencial e administrativa e mostraram-see eficaz como modeloo analítico da “perforrmance” médica para tomada
de decisão.
Palavras chave: inndicadores, qualidadee, desempenho, recém
m-nascido, unidade dde terapia intensiva neeonatal.

m
sistemáticas desenvolvidas paara tomada de deccisões assistenciaiss e administrativas,, avaliações de processos e evolução1. O
Introdução: Indicadores são medidas
processo da asssistência ao recém
m-nascido (RN) prem
maturo varia entre diferentes UTI neoonatais (UTIN). O enfoque atual na aassistência neonataal é o atendimento ao RN
prematuro. Nos últimos anos relata-se diminuição da mortalidade neeonatal2. Atualmeente, observa-se estabilidade na propporção de óbitos2.. Como conseqüênncia da
redução da moortalidade, a morbidade tornou-se relevante2. Assim, hhouve aumento da sobrevida dos preematuros determinaando impacto epiddemiológico no peerfil das
UTIN2,3,4,5 inncluindo alterações no tempo de interrnação (TI), volumee, morbidades e noo risco de eventos e complicações a ccurto e longo prazzo. As admissões naa UTIN
estão mais freqqüentes para amboss, RN termo e prem
maturo. Por um laddo ocorre aumentoo de prematuros maais extremos com rredução do limite da viabilidade e de outro
m vários
incremento de prematuros tardioss decorrentes do auumento da indicaçção de parto cesáreea. Os dados de soobrevida, mortalidaade e morbidades são publicados em
estudos2,3,5. N
Na maioria, há publlicações dos aspecttos da morbi-mortaalidade e eventos addversos individualizados2,3,5 e não aagrupados como geestão. Ao que se sabbe, não
há publicaçõess de avaliação da performance
p
da UTTIN baseada em inndicadores que abrrangem vários pontos de análise: epiidemiológica, desempenho, administrrativa e
segurança. Em geral, as publicaçções relatam os inddicadores de dese mpenho e segurannça no grupo pediátrico e adulto1,4,
4,6,7. Os dados neeonatais, resumidoss como
indicadores sãoo escassos e há pooucos dados de reeferência para “beenchmark” no perííodo neonatal. Doccumenta-se em torrno de 11 itens reelevantes avaliadoss como
indicadores de segurança ao pacieente (PSI) pela “Agency Healthcare Q
Quality Research” (A
AHQR) em adultos e crianças maioress4,8. Nos RN os daados são escassos e não se
descreve indicaadores significantess de avaliação de segurança assisten cial4,8,9,10. A meedida dos processoos, da implementaçção das diretrizes e estratégias baseaddas em
evidências são componentes essennciais para se avaliar a assistência ao RN na UTIN9,10,11,12.
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Objjetivos: desenvolveer um modelo analítico de indicadorees que permita avalliar o desempenhoo médico, identificaar riscos e potenciaais problemas de seegurança ao RN,
ou sejja, um modelo quee reflita as práticass médicas na assisttência neonatal. O
Os indicadores deveem permitir: 1. A avaliação da tenddência e perfil evolutivo da morbimortalidade 2. O controle dos procedimentos e eventos de risscos para segurançça do recém nascido 3. O gerenciameento da unidade neeonatal baseada em
m resultados 4. O
desenvvolvimento de Inddicadores de Segurrança em neonatologia 5. O impactoo da assistência e sua complexidadee sobre o custo e tempo de internaçção 7. A análise
compaarativa dos indicaddores no contexto nacional e internacional.
Justtificativa: Avaliar o resultado dos protoocolos e práticas asssistenciais e de seggurança clínica do RN. Analisar o deseempenho através ddo monitoramento dos
d indicadores.
Mettodologia: 1. Consstrução do Modelo Analítico: Desenvvolveu-se uma Gesstão Médica de Inddicadores em Neonnatologia: Indicadoores de Qualidade,, Desempenho e
Seguraança (GMIN – IQD
DS) para avaliar os resultados das prátticas assistenciais e organizar a demanda e volume de RN
R bem como a coomplexidade e ocupação dos leitos
(fatorees que influenciam na prática e assistêência)- Modelo Anaalítico - Figura 1.

Figura 1. G
GESTÃO MÉDICA DEE INDICADORES EM NEONATOLOGIA: Q
QUALIDADE, DESEM
MPENHO E SEGURAN
NÇA (GMIN/IQDS)- M
MODELO ANALÍTICO
O

2. Definição
D
e seleçãoo dos Indicadores de Qualidade para UTI
U neonatal: Os inndicadores foram definidos como itens mensuráveis relaccionados à estrutura (ex: ocupação,
complexidade e volumee), processo (assistêência ao RN) e evolução e resultadoo da assistência (m
morbi-mortalidade)1,9. Na seleção dee indicadores foram
m valorizadas as
seguinntes características: descrição não-ambígua, clareza na definição,
d
definiçãoo explícita da amosstragem, inter-relação entre as medidaas de processo e a evolução clínica
após os
o cuidados assistennciais1,12.
Paraa o processo de avvaliação da qualidaade da assistência analisou-se
a
aspectoos epidemiológicoss da UTIN no períoodo entre 2003 e 2 009. Total de 6.419 RN participou
do esttudo. A mortalidadee neonatal (RN entre 0 e 28 dias) foi analisada
a
para todoos os RN e estratificcada em função do período do óbito ((precoce ou tardio). Os aspectos da
morbidade (5 grandes m
morbidades) foram avaliados nos RN prematuros com ppeso ao nascimentto ≤ 1500g . Também analisamos a proporção de óbiitos entre os RN
premaaturos com peso aoo nascimento ≤ 15000g.
Com
mo a meta era deesenvolver uma Geestão Médica baseeada em resultadoss e obtermos umaa relação causa-efeeito analisou-se a inter-relação entree os indicadores
incluindo: sobrevida sem
m e com morbidadee dos prematuros com
c peso ao nascim
mento ≤ 1500g, peerfil da morbidade neonatal em RN prrematuros  1500gg e o impacto da
práticaa assistencial da pprematuridade sobrre o tempo de inteernação. Consideraamos as 5 grandes morbidades neonatais: a Displasiaa Broncopulmonar (DBP), isto é, a
depenndência de O2 maioor que 36 semanass de idade gestacionnal (IG) corrigida, a retinopatia da preematuridade (ROP) com laser, Enterocoolite Necrosante cirúrgica (ECNc) e
Hemoorragia Intracraniana (HIC) grau 1 e 2 e HIC grau 3 e 4 e Deficiência Auditivva.
Assim, estabeleceram--se como Indicadorres Assistenciais e Médico-Administrat
M
tivos:
N  28d/nascidos vivos)
v
e Neonatal PPrecoce (óbitos enttre 0-7d/nascidos vivos), neonatal tarddia (óbitos entre 8-28 dias/nascidos
1- a Mortalidade Neonnatal (óbitos em RN
vivos), Mortalidade Previista (chance de óbitto) pelo “Clinical Risk
R Index for Babiees” (CRIB): escore 0-5:
0 7%, 6-10: 37%; 11-15: 69%; > 166: 92%
a Morbidades: calcculadas como nº RN ≤ 1500g com ass morbidades especcíficas / nº de RN  1500g: 1. DBP ou uso de O2  36ss de IG corrigida: número
n
de RN ≤
2- as
1500gg com dependênciaa de O2 para IG corrigida > 36 semaanas/número de RN
N vivos com peso ao nascimento ≤ 1500g;
1
2. Hemorraagia Intracraniana (HIC)
(
I-II e III-IV:
número de RN ≤ 1500g com HIC I-II ouu III-IV/número de RN com peso ao nascimento ≤ 1500g; 3. ROP com laser: número dee RN ≤ 1500g com
m retinopatia da
premaaturidade/número dde RN com peso ao nascimento ≤ 15500g; 4. ECN cirúrrgica: número de RN
R ≤ 1500g com enterocolite
e
necrossante cirúrgica/núm
mero de RN com
peso ao
a nascimento ≤ 1500g; 5. Deficiênccia Auditiva – númeero de RN ≤ 15000g com deficiência auditiva /número de
d RN com peso aoo nascimento ≤ 15500g. Também a
sobrevvida com e sem moorbidade foi analisaada.
3- o Tempo de Internaação (TI), estratificaado por peso (RN ≤ 1000g; entre 100 1-1250g e entre 12251 e 1500g), temppo de ventilação me
mecânica (dias) e o tempo
t
de uso de
O2 noos prematuros  15500g (dias).
4- a Taxa de Ocupaçãão por complexidadde de perfil: UTIN e semi; número dee altas/dia; taxa de admissão de RN na UTIN/nascidos viivos; índice de trannsferência de RN
para UTIN/dia;
U
volume aanual da UTIN; freqqüência de prematuuros < 1500g / nasccidos vivos; freqüênncia de PT tardios (34-36s).
Em adição, baseado nnos dados da “Ageency for Healthcaree Research and Quuality” (AHRQ)4,8 desenvolveu-se algoritmo de indicad
adores de segurança – para fins de
controole clínico dos evenntos adversos e senntinelas no período neonatal. Estes forram delineados em
m 12 situações distinntas consideradas ccomo risco na seguurança clínica do
RN naa UTIN.
Os Indicadores de Seggurança (para proceedimentos médicos) avaliados entre 20003 e 2009 incluem
m:
n RN pré-termo taardio e termo (1) e no prematuro (2): definida como a não-reintubação
n
appós 48 h da extubaação programada
1 - Sucesso da extubaação programada no
com critérios:
c
FiO2< 40%
%, FR< 20, PIP < 200, PEEP< 5, sem sedação >12h, no peeríodo.
2 - Extubação acidentaal (EA) (3): nº de RN
N com saída não-inntencional da cânulla ET / número de RN
R intubados.
3 - Índice de pneumootórax/pneumomediastino iatrogênico na UTIN (4): Núm
mero de RN com pneumotórax
p
e/ou pneumomediastinoo/número de RN dee risco (RN com
O2, CPAP
C
ou VM), no peeríodo analisado.
4 - Índice de pneuumotórax/pneumom
mediastino iatrogênnico em RN de alto risco (com VM) (5): número de RN com pnneumotórax e pneumomediastino
iatrogêênico/número de RRN com ventilação mecânica, no períoodo analisado.
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5 - Erro do local de procedimento cirúrgico (6); Índice de perfuração de vísceras após punção ou drenagem (7); Índice de derrame pericárdico ou tamponamento
cardíaco após cateter artério-venoso umbilical (8); Índice de perfuração vascular após cateterismo art-ério-venoso umbilical (9); Freqüência de corpo estranho após
procedimento cirúrgico (10): calculados como nº de RN com o evento/número de RN submetidos ao procedimento, no período analisado
6 - Índice de hiperbilirrubinemia (icterícia) grave com Kernicterus (11): número de RN com kernicterus / total de nascidos vivos, no período analisado.
7 - Taxa de Infecção hospitalar (12): número de episódios de infecção hospitalar / número de saídas, no período analisado.
3- Medidas: A conformidade do modelo analítico desenvolvido baseou-se na “Agency for Healthcare Research and Quality” (AHRQ) para indicadores de segurança, no
“National Center Health Statistic” (NCHS), “National Institute of Child Health and Human Development” (NICHD) e “Vermont Oxford Network” (VON) para morbidades,
mortalidade e sobrevida de prematuros. “Joint Committion International (JCI)” para eventos adversos e sentinela como Kernicterus e indicadores de segurança. Os dados
foram comparados com a série histórica evolutiva e com os centros de referência.
4- Medidas principais: Avaliação dos indicadores e “benchmarking” com dados do NCHS para mortalidade, com NICHD e VON para morbidades e TI. Estabeleceu-se
para os indicadores médico-administrativos “série histórica” e em alguns deles o “perfil informativo”. Comparamos os dados dos indicadores de segurança com AHRQ e
com os dados nacionais (CQH) e internacionais de relevância publicados em periódicos da Academia Americana de Pediatria (AAP), uma vez que as publicações de
eventos adversos são escassas na literatura e não há dados de referência bem estabelecidos.
Resultados: A mortalidade neonatal apresentou-se estável no período analisado e não houve diferença estatística na proporção de óbitos entre 2003 e 2009 (Tabela 1).
Esse indicador não ultrapassou a meta estabelecida (5/mil). Perfil semelhante foi observado na mortalidade neonatal precoce e tardia, as quais não ultrapassaram a
referência, estabelecida em 5/mil e 4/mil (base: NCHS), respectivamente.
Observa-se que a mortalidade prevista pelo CRIB (chance de óbito), nos escores analisados: 0-5, 6-10, 11-15 e > 16, estão dentro dos parâmetros de referência, exceto
no escore >16 (entre 2003-2006) e escore 0-5 (2008 e 2009), nos quais a mortalidade obtida foi maior que a prevista (Tabela 1).
Quanto às morbidades, os resultados estão dentro das referências e observou-se redução da DBP definida como a dependência de O2 na idade > 36 semanas de IG
corrigida (Tabela 1). Observa-se redução da HIC grau III e IV e estabilidade da HIC grau I e II. Ambas apresentaram valores dentro da referência (dados: NICHD e VON).
As morbidades neuro-sensoriais como ROP com laser e deficiência auditiva também estiveram em conformidade com a meta e benchmark (NICHD e VON). Este perfil
também foi observado para a ECN cirúrgica. Houve aumento de 12% na sobrevida sem morbidade entre 2003 e 2009 (Tabela 1).
Observamos impacto da diminuição do TI nos RN prematuros extremos. A média do TI no grupo < 1000g em 2009 foi menor que a dos anos anteriores (2003, 2004,
2005). Houve conformidade para o tempo de internação em todas as faixas de peso estratificadas (Tabela 2). O tempo de ventilação mecânica e o uso de O2
apresentaram-se estáveis, com redução de 2 dias e 10 dias entre 2003 e 2009, respectivamente, e em conformidade com a meta (Tabela 2).
Os indicadores de segurança revelaram-se com resultados em conformidade com as referências. A Taxa de Infecção Hospitalar (TIH) permaneceu estável e em
conformidade com a referência. Não houve ocorrência de eventos adversos graves como presença de corpo estranho após procedimento, erro relacionado ao sítio do
procedimento cirúrgico, perfuração de vísceras e hiperbilirrubinemia com Kernicterus (Tabela 3). A perfuração vascular após cateterismo mostrou-se pouco freqüente e em
conformidade com a meta. Houve aumento do índice de derrame pericárdico após cateterismo umbilical e posterior redução (2006-2009) após implementação de
protocolo de controle de cateterismo.
Os indicadores de gestão administrativa, de caráter informativo, apresentaram comportamento estável e em adequação com a meta e a variação, ambas definidas por
série histórica. O índice de transferência, admissão, alta e ocupação em conformidade com a meta estabelecida. A taxa de admissão de RN na UTIN mostra incremento,
de 2%, no período analisado. Observa-se aumento da prematuridade tardia (Tabela 4).
Tabela 1. Indicadores de Performance/Epidemiológicos, meta, benchmark e série histórica entre 2003 e 2009: avaliação anual.
Indicadores de Qualidade

ano
03
3,4
2,8
0,6
3,6
10
70
100
72
55
45
44
12
8
3,7
3,5
3

Mortalidade Neonatal (por mil)
Mortalidade Neonatal Precoce (por mil)
Mortalidade Neonatal Tardia (por mil)
CRIB Escore 0-5
CRIB Escore 6-10
CRIB Escore 11-15
CRIB Escore > 16
Sobrevida RN ≤ 1500g
Sobrevida sem morbidade (RN ≤ 1500g)
Sobrevida com morbidade (RN ≤ 1500g)
Displasia Broncopulmonar
HIC I-II
HIC III-IV
Retinopatia + Laser
ECN cirúrgica
Deficiência Auditiva

ano
04
3,5
2,7
0,8
5,9
28
50
100
73
54
46
43
15
6
4
3
4,5

ano
05
3,7
2,6
1,1
1,2
17
62
100
75
58
42
42
8
10
3
3
1,2

ano
06
3,0
2,1
0,9
1,2
17
62
100
82
63
37
39
12
6
3,4
2,6
2,2

ano
07
2,9
2,4
0,5
4,4
37
50
91
85
62
38
46
10
11
4
3,8
2,5

ano
08
3,9
2,3
1,6
8,9
34
63
90
81
65
35
37
15
11
5,0
5,3
1,3

ano
09
4,1
2,9
1,2
13
29
60
0
80
67
33
34
16
4,5
4,7
4,7
2,2

Meta

Benchmarks
referência
Annual Statistic/US
Annual Statistic/US
Annual Statistic/US
CRIB
CRIB
CRIB
CRIB
Série hist. /VON
Série hist. NICHD/VON
Série hist. NICHD/VON
Série hist./ NICHD/VON
NICHD/VON
NICHD/VON
NICHD/VON
NICHD/VON
NICHD/VON

 5/mil
≤ 5/mil
≤ 4/mil
 7%
 37%
 69%
 92%
75%
≥ 50%
≤ 50%
 50%
 20%
 13%
 6%
 7%
≤ 7%

Abreviaturas: CRIB – Clinical Risk Index for Babies; VON: Vermont Oxford Network
NICHD: National Institute of Child Health and Human Development- Neonatal Network
HIC: hemorragia intracraniana ECN:Enterocolite necrosante; Serie hist.: serie histórica
Valores da mortalidade são calculados por mil. Os valores do CRIB e as morbidades são representados em percentual. As Morbidades foram calculadas para RN ≤ 1500g
Tabela 2. Indicadores de Performance/Epidemiológicos, meta, benchmark e série histórica, entre 2003 e 2009
Indicadores de Desempenho

ano
04
12
32
88

ano
05
10
30
86

ano
06
8
32,7
77

ano
07
7
32
82

ano
08
10
33
85

ano
09
10,2
31
78

Meta

Benchmark/ref

Tempo de VM (dias)
Tempo de uso de O2 (dias)
TI UTIN peso  1000g (d)

ano
03
12
41
88

 15d
 50d
 100d

TI UTIN peso 1001-1250g (d)

55

62

53

54

55

51

46

 60d

TI UTIN peso 1251-1500g (d)

38

39

32

37

37

40

36

 40d

Serie hist
Serie hist
NICHD/VON
Serie hist
NICHD/VON
Serie hist
NICHD/VON
Serie hist

Abreviaturas: CRIB – Clinical Risk Index for Babies; VON: Vermont Oxford Network; ref: referência;
NICHD: National Institute of Child Health and Human Development- Neonatal Network;
TI: tempo de Internação; VM: ventilação mecânica; Valores representam número absoluto em dias
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Tabela 3. Indicadores de Segurança, meta, série histórica entre 2003 e 2009
Indicadores de Segurança
Índice
de
Pneumotórax/Pneumomediastino em RN
de risco (CPAP, VM, capacete e O2)
Índice de Pneumotórax em RN ventilados
Índice de Derrame Pericárdico/ Pleural
após Cateter AV
Índice de perfuração vascular após
cateter AV umbilical
Índice de Extubação Acidental (EA)
Sucesso da Extubação Programada - PT
Sucesso da Extubação Programada - PT
tardio e Termo
Índice de corpo estranho após
procedimento
Índice de erro do local do procedimento
cirúrgico
Índice de perfuração de vísceras após
procedimento
Índice de hiperbilirrubinemia (icterícia)
grave com Kernicterus
Taxa de Infecção hospitalar

ano
03
5,4

ano
04
5,8

ano
05
4,2

ano
06
2,8

ano
07
3,7

ano
08
5,4

ano
09
5,8

Meta

Benchmark / Ref

≤8%

Série hist./AHRQ

9,4
2,7

5,3
5

6,9
5,5

7,7
9,5

6,4
6,8

9,4
2,7

5,3
5

≤10%
≤10%

Série hist./AHRQ
Série hist./AHRQ

0

0

2

0

3,4

0

0

≤10%

Série hist./AHRQ

2
-----

2,2
-----

2,9
82
94

2,9
80
94

2,1
81
98

1,2
93
96

2,7
90
89

≤4%
≥75%
≥80%

Série hist./CQH
NICHD /AAP
NICHD /AAP

0

0

0

0

0

0

0

≤1%

0

0

0

0

0

0

0

≤1%

0

0

0

0

0

0

0

≤1%

Série hist./
AHRQ
Série hist./
AHRQ
Série hist.

0

0

0

0

0

0

0

≤0,05%

21

23

23

17

21

23

 28%

23

Série hist./
AAP
Série hist.

Abreviaturas: CPAP: pressão positiva contínua nas vias aéreas VM: ventilação mecânica
PT: Prematuro AV: Arterio-venoso AHRQ: “Agency for Healthcare Research and Quality”
ref: referência hist.:histórica; Valores expressam a média anual percentual (%).
Tabela 4. Indicadores de Gestão Médica-Administrativa e metas entre 2003 e 2009
Indicadores de Gestão Administrativa
Taxa de Ocupação complexidade UTIN
Taxa de ocupação complexidade Semi
Número de altas/dia
Taxa de admissão de RN na UTIN/NV
Índice transferência RN para UTIN/dia
Volume anual UTIN
(RN)
Nº PT<1500g/NV
(%)
Freqüência de PT tardios (34-36s) (%)

ano
03
74
78
2
9,4
2,5
864

ano
04
78
77
2,3
9,7
2,3
786

ano
05
82
87
1,8
11,5
2,4
912

ano
06
78
90
2,1
11
2,5
949

ano
07
71
98
2,3
10
2,7
866

ano
08
81
95
2
10,8
2,3
1018

ano
09
77
90
2
11,4
3
992

Meta
setor
70-93%
70-93%
1-3/d
9-15%
2-3 RN/d
800-1000

Benchmark/
Ref.
Inform
Inform
Inform
Inform
Inform
Inform

112
(1,2)
7,2

117
(1,4)
7,6

113
(1,39)
8,2

115
(1,3)
8,6

103
(1,2)
8,7

139
(1,4)
8,8

125
(1,5)
8,7

inform

Inform

inform

inform

Abreviaturas: NV: nascidos vivos. PT: pretermo ref: referência inform.: informativo. Valores representam a média e estão expressos em percentual (entre parêntesis) e número absoluto.

Conclusões: A Gestão de Indicadores (GMIN/IQDS) permitiu a avaliação completa do perfil epidemiológico da UTIN e a obtenção de resultados baseados em
evidências. O conjunto dos indicadores selecionados reflete os processos assistenciais e administrativos da UTIN em várias de suas etapas.
O perfil temporal dos indicadores de morbi-mortalidade e de segurança refletiu a melhoria contínua na assistência ao RN. Em adição, os indicadores de morbidade
mostraram-se relevantes na análise da “performance” da UTIN refletida pelo aumento da sobrevida de prematuros sem morbidade. A adequada assistência ao RN
ventilado é refletida pela estabilidade dos índices de EA e de pneumotórax, aumento do sucesso da extubação programada e redução do tempo de ventilação e
oxigenioterapia. Contudo, estratégias de assistência ao prematuro extremo deverão ser implementadas para melhoria da mortalidade prevista no escore de menor (0-5)
gravidade. Os índices de transferência para UTIN (do centro obstétrico, berçário admissional e normal) e a admissão de RN estão relacionados aos índices de alta e
ocupação do setor. Estes indicadores mostraram-se estratégicos para o gerenciamento de leitos e medida de segurança de controle do volume de RN (ocupação da
UTIN:93%) e disponibilidade de vagas (3 leitos disponíveis/dia).
Os indicadores epidemiológicos incluindo a mortalidade, morbidade e os de segurança clínica se desenvolveram dentro de um cenário estrutural. Neste contexto, tornase imprescindível avaliar a inter-relação entre ambos os cenários: funcional e estrutural. Nossos resultados demonstram a importância da implementação e análise dos
indicadores assistenciais e não-assistenciais. O alinhamento entre os dois indicadores pode ser a base para o delineamento de futuras estratégias.
Em síntese, os indicadores selecionados refletiram o cenário da UTIN no contexto da gestão das práticas assistenciais e administrativas e mostraram-se eficaz como
modelo analítico da “performance” médica na UTIN.
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Qualidade e Seegurança
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ON:
INTRODUÇÃÃO/INTRODUCTIO
O suicídio é hoje um problemaa de saúde pública. Segundo a OMS, eestima-se que aproxximadamente um milhão
m
de pessoas ttenha cometido suiicídio em 2000 e ceerca de
s
entre as deez causas de mortee mais freqüentes em
e muitos países do
d mundo. Mas preesume-se que os números reais sejam
m ainda
900.000 em 20003, colocando o suicídio
mais elevados. Embora as taxas de suicídio variem de
d acordo com cattegorias demográficcas, elas aumentaraam aproximadamennte 60% nos últimoos 50 anos. A reduução da
p menos 10 tentam. O
perda de vidas devida a suicídioss tornou-se um objjetivo internacionaal essencial em saúúde mental. Para cada pessoa que coonclui o suicídio, pelo
mpo.
impacto emocioonal para a família e amigos afetados pelo suicídio tendee a durar muito tem
A taxa de m
mortalidade por suuicídio no Brasil encontra-se
e
em toorno de 5,7 por 100.000 habitantees/ano. Quando co
comparado com outros países considera-se
relativamente bbaixo, mas em razãão do tamanho da população, estamoos em nono lugar em
e números absolutos de suicídios. O suicídio é uma situação de morte viiolenta,
que pode ser pprevenível. A identiificação desses paccientes exige uma aatuação em rede de
d saúde. Após uma tentativa de suicíídio, na maior partte das vezes a proccura de
ajuda é feita attravés dos Pronto Atendimentos.
A
A identificação dos paacientes e o seguim
mento pós “dispensa” e/ou alta dos paacientes é justificaddo pela alta letaliddade da
condição e a evvidência de que ceerca de 70% dos suuicídios foram preccedidos de uma ou mais tentativas. Este trabalho tem porr finalidade divulgaar o modelo adotaddo pelo
Hospital Geral de Pirajussara paraa rastreamento de pacientes
p
após tenttativa de suicídio de forma a garantir a assistência integrral e multiprofissionnal durante a internnação e
após a alta hosppitalar.
METHODS:
MÉTODOS/M
A partir da reevisão sistemática diária de todas as fichas de atendimeento dos pacientes atendidos no Hospital Geral de Pirajjussara são identificados os casos de agravo
não-natural à saaúde, entre eles as tentativas de suicíddio, que são notificcados à vigilância epidemiológica
e
estaadual e do municíppio de origem do paaciente. Os pacienttes com
suspeita ou tenntativa de suicídio confirmada são avvaliados por médicco psiquiatra visanndo ao diagnósticoo e tratamento espe
pecífico de condiçõões mórbidas. O riisco de
suicídio é avaliado segundo protocolo clínico institucional. São acionaddos os familiares, para
p orientações e informações pertineentes. Quando ocoorre a indicação de alta ou
liberação do paaciente, propõe-se o tratamento ambuulatorial especializaado, sendo acionada a rede municipaal de saúde mentall. O paciente é enccaminhado para o serviço
especializado: AAmbulatório, CAPSS, UBS, onde será feito o seguimentoo extra-hospitalar. O fluxo da comunicação e a forma dde encaminhamento aos serviços munnicipais
ganharam espaaço de discussão peeriódica com a vigilância epidemiológgica dos municípioos da referência, aléém da coordenaçãoo municipal de saúúde mental. Nesta ocasião
o
mento de estratégias e elaboração de pprotocolo regional de atenção ao suiccídio.
são apresentadoos os dados hospitaalares e municipais, de forma estratificcada, para planejam
OS/RESULTS:
RESULTADO
No período dde janeiro a dezem
mbro de 2010 foram
m atendidos 87 paciientes, 49 sexo fem
minino e 38 do masculino. Observa-see o predomínio do sexo feminino, senndo que
as tentativas noo sexo masculino foram
f
na maioria em
e jovens. Observoou-se que a maiorr parte das tentativaas de suicídio foi ppor intoxicação exógena, por agentess como
medicamentos, pesticidas e substtâncias de uso dom
méstico. Observou--se que os homenss utilizaram mais métodos
m
violentos eem comparação àss mulheres. Nas mulheres
m
mais violentos: ferimento porr arma branca, enfforcamento, ferimento por
82% foi por inttoxicação exógenaa, no masculino 49%. No sexo mascuulino há 47% de métodos
arma de fogo, eetc.
Idade x Sexo
10-14 anos
15-24 anos
25-34 anos
35-44 anos
45-54 anos
55-64 anos
≥ 65 anos
Total
%

Fem
4
16
12
5
9
3
0
49
56%
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Masc
2
14
13
9
0
0
0
38
44%

Total
6
30
25
14
9
3
0
87
100%

PAPERS

CONCLUSÕES/CONCCLUSIONS:
O olhar
o para o paciennte inteiro exige um
m crescimento do prrocesso de qualidadde do atendimentoo hospitalar. A impoortância da informaação e da comunicação interna dos
serviços de saúde e da coonstrução de uma rede
r de atenção peermite saltar em direeção da construçãoo real da assistênciaa e prevenção de uum problema tão im
mportante quanto
o suiccídio. O tratamentoo adequado dos paccientes após tentativa de suicídio connstitui-se importantee método de prevenção, pois cerca dee 97% dos pacientes que cometem
suicídio apresentam alguma doença menttal. Entende-se quee essa melhoria doos processos de attenção tem impacto direto na necesssidade de construução da rede de
prevennção da violência aauto-imposta.

Qualidade e Segurança

P_2
205_2011 - Programa de
d Devolução Espontâânea de Medicamentos
Mayarra Araujo Dias, Renaata Ferreira, Vanusaa Barbosa Pinto, So
onia Lucena Ciprianno, Marcia de Lúcia de Mário Marin, Ric
cardo Paranhos Pire
res Moreira, Carlos Alberto
A
Suslik

Resumo: A assistência farmaacêutica vem introduzindo novos processoos de trabalho para deesafios de saúde pública. A preocupação com
c a segurança do ppaciente, a padronizaação dos processos
envolvvidos e a responsabiliddade socioambiental tornaram-se prioridadde. Neste sentido, impplantar um programa de devolução de medicamentos pode gerrar economia, combater o desperdício e
o impaacto desse resíduo ao meio ambiente. Baseeado na literatura e em
m ferramentas de gesttão para qualidade fooi elaborado o Program
ma de Devolução Esppontânea de Medicam
mentos na farmácia
ambulaatorial de um hospittal de grande porte. Nossos resultados evidenciaram
e
grande economia gerada com a reintegração destes
d
medicamentos,s, bem como as resppectivas causas da
devoluução.
Palavraas-chave: uso racionaal, devolução de medicamento, segurança do paciente e econom
mia em saúde.

Introdução
A assistência
a
farmacêêutica vem introduuzindo novos processos de trabalho em correspondênccia aos desafios que afligem a saúdde pública. A preoocupação com a
seguraança do paciente, a padronização doss processos envolvidos e a responsabillidade socioambienntal tornaram-se prioridade, uma vez qque essas questões estão colocadas
e muitto presentes no usoo de medicamentoss como um dos insuumos estratégicos dda atenção à saúde (FALQUETO et al.,, 2008; COMA et aal., 2008).
O gerenciamento
g
de rresíduos de origem farmacêutica é tem
ma relevante para a saúde, devido às diferentes
d
propriedades farmacológicaas dos medicamenttos. Essa atenção
se justtifica pelo fato de qque, medicamentos em suas formas intactas podem ser usados indevidam
mente e ao serem dispersos no ambiennte podem se tornaar disponíveis ao
homem
m por meio da águua, solo e do ar, caausando conseqüenntemente impactoss ao meio ambientee e a saúde pública (Mackridg et al., 2005) . Além de contribuir
c
para o
meio ambiente, o gerenciamento destes reesíduos pode trazerr ainda economia para o hospital, coom a reintegração de itens devolvidoos à instituição, redduzir o consumo
mentos e auxiliar no processo de farm
macovigilância.
inaproopriado de medicam
Justtificativa
A im
mplantação de um
m programa de devvolução de medicaamentos, na área da assistência farm
macêutica, visa gerrar economia no aatendimento à saúde, combatendo
principalmente o desperddício e o impacto desse
d
resíduo ao meeio ambiente.
Estees medicamentos ddevolvidos, analisaados conforme critéérios de qualidadee e segurança podeem ser reintegrados ao estoque, de fforma segura, geraando redução de
gastoss.
Objjetivos
Estee trabalho teve poor objetivo promovver ações para redduzir o impacto soocioambiental e ecconômico, na áreaa da assistência faarmacêutica, com a devolução de
mediccamentos dispensaados à pacientes em
e tratamento am
mbulatorial. Adicioonalmente, foram avaliados os motivos das devoluçõões dos medicameentos, visando a
identifficação dos possíveeis eventos adversoos, falta de adesão ao
a tratamento ou eerro de medicação, garantindo assim o descarte correto, o uso racional de medicamentos e
a seguurança do paciente..
Méttodos
Loccal do estudo
O estudo
e
foi desenvollvido na farmácia hospitalar
h
de um hoospital público, dee grande porte, geraal com especialidaddes e de atenção teerciária. O estudo teve duração de
três annos, sendo seu iniciio em janeiro de 20008, e término em dezembro de 20100.
Na elaboração do plannejamento estratégico da farmácia hoospitalar acrescentoou-se o plano de açção – “Promover açções para reduzir oss impactos ambientais de produtos,
processsos e instalações”,, que se reporta a reesponsabilidade socioambiental.
Paraa o desenvolvimento do plano de açãão utilizou-se as ferrramentas de gestãoo para qualidade:
- 5W2H (o que, com
mo, com quem, porr que, quando, ondde e quanto custa),, que é instrumento importante para a sistematização dda execução de um
m plano de ação
(CIPRIIANO et al 2009). EEsta ferramenta foi utilizada para definnir as etapas do proocesso com prazos e valores estabeleccidos;
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- Ciclo PDCA (do inglês: plan, do, check e action), o qual é utilizado para o controle do processo, com o objetivo de planejar, executar, verificar e atuar corretamente
(MATA-LIMA, 2007). Neste trabalho, esta ferramenta foi utilizada para estabelecer metas, procedimentos e avaliação do Programa de Devolução Espontânea de
Medicamentos.
Etapas do estudo
- Realizou-se o levantamento e análise de experiências semelhantes;
- Estabeleceram-se os critérios e a sistemática para inspeção visual da estabilidade dos medicamentos;
- Elaborou-se o formulário para o registro da devolução, identificando os motivos, com especial preocupação em caracterizar as ocorrências de erros na dispensação, de
não adesão ao tratamento e de efeitos adversos;
- Definiram-se os indicadores de desempenho para monitoramento dos resultados, de acordo com o proposto por Cipriano (2009).
- Capacitou-se da equipe técnica para análise do medicamento e entrevista com o paciente.
Os itens aprovados na inspeção visual foram registrados em planilha eletrônica no Microsoft Excel, onde foram alimentadas mensalmente as informações:
- Nome genérico;
- Nome comercial;
- Quantidade em unidades;
- Valor unitário (Segundo valor de compra da planilha orçamentária – em reais R$);
- Valor total.
Motivos da devolução
Os motivos da devolução dos medicamentos foram avaliados por meio de entrevista com o paciente no ato da devolução, utilizando o formulário descrito no Quadro 1,
constando os seguintes dados:
- Identificação do paciente;
- Motivos da devolução;
- Condições de armazenamento;
- Identificação do responsável pelo preenchimento;
- Data do preenchimento.
Quadro 1: Formulário de Devolução de Medicamentos
Nº:
FORMÚLÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS
1. Identificação do Paciente
Nome:

Sexo

RG:
2. Motivo da Devolução dos Medicamentos
( ) Óbito
( ) Erro de Dispensação
( ) Digitação / Conferência
( ) Separação / Conferência

( )F ( )M

Telefone:
( ) Medicamento vencido

( ) Alteração da prescrição

Medicamento prescrito: __________________________
Medicamento dispensado: _________________________

( ) Queixa técnica
Preencher o “Formulário de Notificação de Evento Adverso aos Medicamentos”
( ) Evento Adverso
3. Condições de Armazenamento
Local: _________________________________________________________________
Presença de calor?
( ) Sim ( ) Não

Presença de luz?
( ) Sim ( ) Não

4. Identificação do Responsável pelo Preenchimento

Presença de umidade?
( ) Sim ( ) Não
5. Data

Os dados foram registrados mensalmente em planilha Excel, onde foi efetuada a somatória das causas da devolução e dos valores dos medicamentos reintegrados ao
estoque.
Resultados
Após a implantação do procedimento de Devolução Espontânea de Medicamentos pelos pacientes, os seguintes resultados abaixo descritos foram obtidos.
Durante o período de estudo, foram devolvidos ao estoque 1.883.559 unidades de medicamentos, conforme descrito na Figura 1. O total de itens devolvidos durante
este período gerou uma economia para assistência farmacêutica de R$ 1.484.468,24 (Figura 2).
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Figura 1: Total de Unidades dee Medicamentos Reinntegradas ao Estoque
Figura 2: Vaalor Total de Medicam
mentos Reintegrados ao
a Estoque

Figura 3: Causas dass devoluções de medicamentos

Figuura 4: Devolução por alteração na prescriçção

As principais
p
causas dde devolução de meedicamentos observvadas neste estudo foram; a alteraçãoo da prescrição (28%
%), o término do trratamento (22%) e a queixa técnica
(18%), respectivamente ((Figuras 3, 4, 5 e 6)).

Figura 6. Devolução por queeixa técnica

Figuraa 5: Devolução porr término de tratam
mento
Connclusões

A estruturação do Proggrama de Devoluçãão Espontânea de Medicamentos
M
trouxxe como base três vertentes fundamenntais da assistênciaa farmacêutica: a farmacovigilância,
a farm
macoeconomia e o ggerenciamento de resíduos.
r
Nosssos resultados evidenciaram uma grrande economia geerada para o hosp ital com a reintegrração ao estoque dos
d medicamentoss devolvidos, os quuais foram, após
análise de qualidade, novamente disponibilizados aos pacienttes.
As três
t principais caussas de devolução de medicamentos iddentificadas neste trrabalho foram relaccionadas à prescrição (término e altera
ração de tratamentoo) e ao desvio de
qualiddade dos medicameentos (queixa técnicca). Além disso, estte programa contribbuiu para monitoraar os processos envoolvidos, demonstraado pela alta taxa de
d devolução por
queixaa técnica ou relacioonados à prescriçãoo médica.
Porttanto, a implantaçção do Programa de Devolução Esppontânea de Medi camentos pode diiminuir a quantidaade de medicamenntos com o paciente, reduzir por
conseqüência a automeddicação, seu consum
mo inapropriado, bem
b como contribuuir para o descarte adequado
a
desses reesíduos.
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P_206_2011 - Programa de Redução da Média de Permanência Hospitalar na Santa Casa de Montes
Claros-MG
Polyanna Freitas de Oliveira Azevedo, Kátia Cristiane da Soledade Dias, Mirela Lopes de Figueiredo, Shirley Ribeiro Santos Lima

Resumo: Este artigo objetivou identificar o resultado que o Programa de Controle de Permanência proporcionou à Santa Casa de Montes Claros em relação à Média de Permanência Hospitalar.
A metodologia utilizada associou-se entre a pesquisa descritiva, documental e bibliográfica. O resultado demonstrou uma redução da média de permanência de 6,40 para 5,42 dias; aumento
de 10,17% nas internações/mês, e um crescimento de 11% no número de altas/mês, além de apresentar uma redução de 2.537 diárias excedentes ao longo dos 4 meses. Evidenciou-se que, o
programa impactou significativamente na redução da permanência e, que há possibilidades de se obter resultados ainda melhores.
Palavras-chave: Média de permanência hospitalar; programa de redução; controle de permanência.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, com a expansão tecnológica e a globalização, o mundo tem se apresentado dinâmico e com transformações profundas, especialmente, no contexto
organizacional, fazendo com que todas as atividades busquem por diferenciais para serem competitivas, especialmente, quando a atividade está voltada para
disponibilização de produtos e/ou serviços.
Acrescenta-se que além do contexto dinâmico advindo do avanço tecnológico e globalização é necessário apontar que o aprimoramento científico da medicina trouxe
uma mudança no perfil etário, aumentando a expectativa de vida da população. Esse fator interfere sobremaneira no desempenho das instituições de saúde, especialmente
as instituições hospitalares credenciadas ao Sistema Único de Saúde – SUS, que atendem um público com extremas carências sociais. O envelhecimento populacional
acrescido do aumento de incidência de doenças crônicas e de deficiências sócio culturais, interferem diretamente na performance do indicador de resultado institucional
média de permanência hospitalar.
Esse fato, ao longo do tempo, tem gerado complexidades, ampliando as filas de pacientes e dificuldades de alocação para internações daqueles que realmente
necessitam, em razão do que se pode chamar de desperdícios em internações, tais como: internações desnecessárias e extrapolação do tempo de internação autorizado
pelo SUS e, consequentemente, sobrecarga dos leitos disponíveis e prejuízos financeiros para a instituição hospitalar, que não recebe do órgão conveniado, valores além
daqueles autorizados.
Assim, ciente de que a Administração, também, significativamente evoluída, vem criando novos mecanismos inseridos nos seus princípios fundamentais que são:
planejar, organizar, dirigir e controlar, a direção da Santa Casa de Montes Claros, procurou lançar mão e associar alguns desses mecanismos como Sistema Lean, cultura
corporativa e valores adjacentes, no sentido de reduzir a média de permanência hospitalar, com o intuito de ampliar com qualidade e resolubilidade a taxa de ocupação
hospitalar e rotatividade do leito.
Nessa perspectiva a Santa Casa de Montes Claros, a partir de um projeto de pesquisa e um estudo exaustivo, implantou a partir de setembro de 2010 o Programa de
Controle de Permanência. Assim, o objetivo do estudo é identificar e apresentar o resultado que o Programa proporcionou para a Santa Casa de Montes em relação ao
desempenho desse indicador.
2 MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo constituiu-se a partir de dois fundamentos, ou seja, quanto ao objetivo proposto e quanto aos
procedimentos desenvolvidos. Quanto ao objetivo o método foi a pesquisa descritiva, que buscou descrever os fenômenos ocorridos a partir da implantação do Programa
de Controle de Permanência na Santa Casa de Montes Claros. Quanto aos procedimentos, a metodologia teve a associação da pesquisa documental e a pesquisa
bibliográfica (LAKATOS; MARCONI, 1995). A primeira fundada na utilização de materiais (documentos) de primeira mão que não receberam ainda um tratamento
analítico e a segunda, em uma revisão de literatura, associando alguns autores em razão dos temas estudados como: Werkema (2006) sobre a filosofia Lean abordando a
eliminação de desperdícios e consecução de velocidade na empresa; Johann (2004) abordando a importância dos valores adjacentes; entre outros.
O presente trabalho foi elaborado a partir do levantamento diagnóstico das diárias extrapoladas à autorização da Tabela SUS, pelo Hospital Santa Casa de Montes
Claros, resultantes da longa permanência dos pacientes internados, e das possíveis causas que podem agravar essa situação.
A idéia foi de associar em um mesmo estudo, alguns mecanismos, princípios e filosofias administrativas, no sentido de garantir, com utilização dos recursos existentes,
melhoria nas funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, otimizando os resultados operacionais.
3 DESEMPENHO COM BASE NA PERMANÊNCIA HOSPITALAR
De acordo com Silva et al. (2002), um dos indicadores não-financeiros que pode ser utilizado para avaliar o desempenho dos hospitais sob aspectos qualitativos e
quantitativos, é o tempo médio de permanência que, segundo definição do Ministério da Saúde (2002) é a relação entre o número de pacientes-dia durante determinado
período e o de pacientes saídos (altas + óbitos) durante o mesmo período.
O tempo médio de permanência tem como consequência o impacto direto tanto na receita hospitalar, quanto nos custos. Na receita porque a tabela unificada de
procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece limites de diárias (permanência) para cada procedimento e caso esse limite seja ultrapassado, o hospital não
recebe a compensação financeira equivalente pelas diárias excedidas. Nos custos, porque para cada dia de internação a mais do que o número autorizado pela tabela do
SUS, tem-se um custo de paciente-dia, que é o valor correspondente a todos os gastos com o paciente em um dia de internação. Ressalta-se, que esse valor não é
integralmente recuperado, uma vez que não há pagamento integral pelo sistema, em casos de permanências a maior (SILVA FILHO; COSTA, 2002).
Conforme o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar, a permanência a maior é a designação do sistema para os casos em que o paciente
necessite permanecer internado, após o período definido no SIGTAP, para a média de permanência do procedimento principal que determinou a internação. O registro de
permanência a maior é feito quando o período de internação ultrapassa o dobro dos dias previstos na tabela SIGTAP (BRASIL, 2009).
Nesse aspecto, os dias superiores àqueles pactuados, além de gerar impactos nos custos e na receita hospitalar, gera também “gargalo” na demanda de internações,
produzindo o que se pode chamar de “fila de espera” e consequentes aglomerações de pacientes, inclusive nos serviços de Urgência/Emergência dos estabelecimentos de
assistência à saúde. Isso, certamente, impõe às instituições a necessidade de reformular o gerenciamento da taxa de ocupação hospitalar e da demanda reprimida, com
emprego de métodos administrativos já testados.
4 ASSOCIAÇÃO ENTRE O LEAN E OS NOVOS VALORES ADJACENTES
Ao longo do tempo, a centralidade do sistema de controle gerencial foi de prover os gestores de informações com maiores consistências formais, com o intuito de
auxiliá-los nas tomadas de decisões. No entanto, um segmento que sempre esteve sob a mira das análises trata-se das dimensões comportamentais, que, de alguma forma
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acaba por influenciar e interferir no desempenho desse sistema nas organizações. Até porque, toda organização é constituída de pessoas e, nesse caso, o comportamento
dessas pessoas interfere nas metas estabelecidas (FERREIRA; OLIVEIRA; GOMES, 2011).
Desde então, a literatura abordando o sistema de controle gerencial, vem implementando reflexões no que diz respeito ao contexto humano, cultural e social, cujos
temas permeiam os aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos, entre outros e, que, segundo Ferreira; Oliveira; Gomes (2009) autores como Flamholtz (1996);
Gomes e Sallas (2001), Hofstede (1981 e; Nixo e Burns (2005), explicam os fatos, a partir da importância do sistema de controle gerencial; da integração lógica de técnicas
para tomada de decisões; da promoção de uma identidade entre os objetivos dos membros da organização e os da organização como um todo.
Daí o surgimento do Lean, formalizando em seu aspecto conceitual os métodos de melhoria da velocidade de processo e da complexidade (GEORGE, 2004).
Originariamente, Werkema (2006), esclarece o Lean, como sendo uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, excluindo aquilo que não tem valor para o cliente e
garantir velocidade à empresa. O lean tem como característica fundamental o fato de poder ser aplicado a todo tipo de trabalho, portanto uma denominação mais
apropriada seria Lean Operations (Operações Enxutas) ou Lean Enterprise (Empresa Enxuta).
O fato de que os setores produtivos das organizações tomaram a produtividade como uma palavra de ordem, no sentido de manter a competitividade no mercado é
inquestionável. Todavia a otimização dos processos que era vista como um requisito de liderança organizacional, passou a ser uma questão de sobrevivência
mercadológica. Em função disso Beppu (2011) esclarece que o fazer certo foi substituído pelo fazer certo da primeira vez e este, suplantado pelo fazer certo da primeira
vez com o menor custo possível.
Com essa perspectiva, nas últimas décadas, ampliaram-se, em muito, tanto os programas de qualidade e produtividade, quanto as ferramentas destinadas a esse mesmo
fim.
O método Lean Operations ou Lean Enterprise, representa a necessidade de se utilizar de medidas que quantifiquem os resultados e, subseqüentemente, classifique-os
no contexto da velocidade e da eficiência. Na verdade é muito importante, por reunir em um mesmo mecanismo instrumentos administrativos. Segundo Werkema (2006)
os principais tipos de métricas, são diversificados como: Tempo de ciclo; Lead Time; Tempo de Agregação de Valor (TAV – Value Added Time); Eficiência do Ciclo de
Processo (PCE – Process Cycle Efficiency); Trabalho em Processo (WIP – Work in Process); Taxa de Saída, entre diversos outros.
O método lean possibilita a interação de outros métodos como: Kaizen (reproduzindo cada vez mais e melhor a satisfação do cliente), Kamban (solicitando
componentes necessários para o processo produtivo, de outras equipes da mesma linha de produção), padronização (o método usado para indicar os procedimentos para
execução das tarefas de um processo), 5S (método cujo objetivo é promover e manter a limpeza e a organização das áreas de trabalho), redução de Setup (procura
disponibilizar alternativas para o alcance da capacidade produtiva ideal); manutenção produtiva total (conjunto de procedimentos que objetivam garantir que os
equipamentos de um processo produtivo estejam capazes para executar as tarefas necessárias) e poka-yoke (conjunto de procedimentos e/ou dispositivos cujo objetivo é
detectar e corrigir erros em um processo antes que esses erros se transformem em defeitos (WERKEMA (2006).
Reportando-se aos valores adjacentes da cultura empresarial, que é ponto central deste trabalho, Johann (2004, p. 14), sugere um conceito que se traduz no significado
de que tais valores são:
[...] valores culturais que vão sendo agregados à cultura da empresa, no decorrer de sua trajetória e evolução, são denominados
valores adjacentes. Sua função, em princípio, é fornecer respostas às mudanças que a empresa enfrenta no seu ambiente macroorganizacional, possibilitando-lhe um reposicionamento cultural frente a novas situações e desafios.
Pode-se dizer, com base na citação, que novas situações e desafios empresariais são fenômenos que não faltam em qualquer empresa. É certo que alguns têm maiores e
outros menores impactos.
Consoante ao objetivo preconizado, às filosofias citadas e considerando-se, que a alta permanência hospitalar é um fator crítico para qualquer hospital, faz-se necessária
uma intervenção efetiva capaz de envolver todos os setores da Instituição que impactam na média de permanência dos pacientes. Envolvimento este que busquem além
da otimização dos recursos, critérios de eficácia, eficiência, e efetividade.

5 RESULTADOS
Na Santa Casa de Montes Claros, a qualidade dos serviços é prioridade, sendo impulsionada por diversos fatores como o elevado custo da assistência à saúde, e a
conseqüente necessidade de redução dos gastos, e a permanência hospitalar tem influência direta com essa problemática. Então, a partir da necessidade de melhoria da
qualidade, e da busca pela auto-sustentabilidade, o Hospital optou por trabalhar a redução da média de permanência hospitalar, e o primeiro passo a ser seguido foi o
levantamento histórico do número de diárias excedentes, que a Tabela do SUS não cobre, e que acabam se transformando em prejuízo para o Hospital.
Posteriormente, levantou-se algumas causas que poderiam ter como conseqüência o aumento da permanência hospitalar:
- Ausência de protocolos clínicos e adesão aos mesmos, ocasionando divergências de condutas terapêuticas;
- Ausência de planejamento entre internação, atendimento cirúrgico e ambulatoriais;
- Ausência de sistemática para programação da alta hospitalar;
- Suspensão e adiamento dos procedimentos cirúrgicos, por diversos motivos;
- Ausência de um sistema de auditoria ativa para avaliação do tempo de internação;
- Demora na realização e/ou entrega de resultados de exames diagnósticos;
- Ausência de avaliação entre o tempo de solicitação e execução de exames;
- Ausência de sistematização pontual do gerenciamento de leitos;
- Remarcação de exames e demora na realização de interconsultas;
- Infecção Hospitalar;
- Agravamento na evolução do paciente.
5.1 Realidade apresentada pela Santa Casa
Para que fosse possível estabelecer metas para as Unidades de Internação, foi realizado um levantamento Histórico, das diárias extrapoladas na Santa Casa no período
de janeiro de 2009 a abril de 2010, obtendo-se como média mensal 3.632 diárias extrapoladas, como apresentado a seguir na tabela 1:
Tabela 1 – Distribuição das diárias extrapoladas por Unidade de Internação – jan/2009 – abr/2010
Unidade de Internação

Diárias excedentes

Pediatria
Enfermaria Dr. Carlos Versiani
Antiga Enfermaria Masculina II
Enfermaria de Homens
Clínica Cirúrgica Feminina

10120
9365
7688
7387
5913
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Maternidadee Enfermaria
Enfermara IInterm. Virtual
Enfermaria Convênios/ C. Plásticca
CTI Neonattal
Enfermaria Masculina II
CTI Geral
Ala de Aparrtamentos III
Ala de Aparrtamentos Maternidadde
Enfermaria São José
Berçário
CTI Coronaariano
Maternidadee II
Ala Apartam
mentos I
Total de Diáárias
Média Geraal

4427
2797
2541
2192
1609
1202
689
643
615
524
330
59
18
58119
3632

Fonte: Sisttema MV 2000i – Hosspital Santa Casa de Montes
M
Claros

A partir dessse levantamento, esstabeleceu-se comoo meta a redução dde 70% dessas diáárias para cada Unidade de Internaçãão, assim a meta seeria não ultrapassar 1.090
diárias/mês. Paara tanto, foram deefinidos alguns proccedimentos. Iniciallmente, para que se
s pudesse apurar, controlar e diminnuir a média de peermanência de inteernação
hospitalar, implantou-se uma com
missão de controle interno, para deseenvolver diversas açções discutidas enttre o grupo de faci litadores, criando-sse a rotina de trabaalho. A
u Médico Auditoor, uma
comissão foi composta por: um coordenador (Direetor do Hospital), um supervisor (Ennfermeira responsávvel pelo Escritórioo da Qualidade), um
e oito
Enfermeira e uma Analista. Essa comissão formulouu diversos fluxograamas de atividadess que deveriam serr seguidas por todaa equipe de saúde, fundamentados em
me Quadro 1:
etapas, conform
Quadro 1 – Etapas diretrizes de pplanejamento, organização e controle da permanência
p
hospitalaar.
Etaapas

Propostta

1ª

Controle de permanência

2ª
3ª
4ª

5ª

Detecçãão dos pacientes com
permannência limite
Detecçãão dos problemass e
dificuldaades encontradas
Equipe de Enfermagem como
c
ponto
central
de
acompaanhamento
da
permannência
Estabellecer prioridades e teempo
máximoo
previsto
para
procedimentos

6ª

Divulgaação da previsão de alta

7ª

Notificaar pendências

8ª
9ª

Metodoologia
de
acompaanhamento diário do
“Painel de Controle”
Controle e acompanhamentoo dos
resultaddos

Ação
Relatório dissponibilizado pelo Sisstema de Informação
o, com dados individuuais, para acompanhaamento pontual
de pacientees internados, por unidade,
u
contendo além
a
do período dee internação, o núm
mero de diárias
autorizadas pelo SUS.
Trabalho prro ativo identificandoo pendências relacionadas ao paciente ((resultados de exam
mes, avaliações
médicas enttre outros) evitando o extrapolamento da permanência.
Discussão eentre membros da equipe
e
de enfermage
em sobre os problem
mas encontrados, levvantando novas
sugestões e elaboração de novass metodologias efetiva
as.
Estabelecim
mento de sistemática de análise diária em três momentos espeecíficos para intervennção e controle
das pendên cias.
Interação enntre setores, para redução do impacto da permanência
p
hospitalaar.
Informação prévia de alta a toodos os setores envvolvidos, para o plaanejamento da mesm
ma, evitando o
extrapolameento da permanência dos pacientes.
Acompanhaamento do fluxogramaa de pendências, obsservando os casos nnão resolvidos dentro de 24 horas e
informar aoss diretores técnicos e clínicos para devidass soluções.
Sistematizaçção de um painel de controle, contendo o número de diárias utiilizadas por cada paciente internado,
para acomppanhamento e interveenção, com objetivo de evitar o extrapolaamento das diárias autorizadas pelo
SUS.
Ao final dee cada mês apura-see e analisa-se os resultados alcançados,, discutindo-os em relação
r
à meta
proposta.

Com base naas determinações e centrando-se na meta estabelecida,, verificou-se que a implantação do Programa de Conttrole de Permanência trouxe efeito positivo,
conforme mostrra o Gráfico 1.
Gráfico 1 – Média de Permanênncia Hospitalar - 20100

Fonte: SAM
ME – Hospital Santa Casa
C de Montes Claroos

m
de permanênncia geral da Santaa Casa de Montes Claros
C
a partir do m
mês de Setembro, quando
q
iniciaram as ações
O Gráfico 1 demonstra uma reddução gradual da média
pontuadas no Q
Quadro 1. Percebee-se que houve um
ma redução de um
ma média históricaa de 6,40 para 5,42 dias na média dde permanência, o que demonstra resultado
favorável da meetodologia de trabaalho apresentada.
Ressalta-se que outros dados, taambém impactadoss, foram relevantess e que ora passam a ser informados. Pois a partir da impplantação do progrrama evidenciou-see que o
m 10,17%, ou sejaa, houve um cresciimento de aproxim
madamente 110 inteernações/mês. Essee resultado demonsstra um
número de inteernações/mês aumeentou em média em
crescimento daas internações/dia a partir de Setembroo, de 35,58 para 399,06, o que significaa aumento de 3,48 internações por diaa, com a mesma caapacidade instaladaa.
p
implantaddo, pôde-se eviden ciar ainda um crescimento em média de 11% no número
ro de altas/ mês no mesmo período.
Confirmandoo os resultados do programa

Gráfico 2 – Com
mparativo entre as méédias de diárias exceddentes
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Fonte: Sistema MV 2000i / Programa Controle de Permanência Hospitalar

Corroborando com os dados anteriores, o gráfico 2, ainda revela que ao longo dos quatro meses de implementação do Programa, o Hospital se encontra a 4 diárias
apenas, para o atingimento da meta, o que demonstra o sucesso das ações efetivadas.
5 CONCLUSÃO
Os dados apresentados, demonstram que, conforme a essência do proposto percebe-se um impacto significante na redução da permanência hospitalar. Levando-se em
consideração o curto período de tempo de implementação das ações, evidencia-se que após um período maior de aplicabilidade do programa, há grandes possibilidades
de se obter um resultado ainda mais significativo do que o encontrado até então.
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Qualidade e Segurança

P_207_2011 - Auditoria de Enfermagem na Busca da Acessibilidade entre o Custo e a Excelencia da
Qualidade: Uma Revisão Integrativa
Polyanna Freitas de Oliveira Azevedo, Cléa Márcia Athayde Silva

Resumo: A auditoria em enfermagem representa a avaliação sistemática da assistência prestada ao cliente pela análise dos registros dos prontuários. O presente estudo objetivou identificar e
analisar opiniões de especialistas acerca da auditoria de enfermagem e a qualidade da assistência à saúde. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foram analisados oito artigos,
interpretados com base na Analise de Conteúdo. Os resultados revelaram que a efetivação da auditoria de enfermagem além de trazer benefícios financeiros-gerenciais, subsidia a avaliação da
qualidade da assistência oferecida ao cliente, uma vez que o enfermeiro pode atuar sugerindo mudanças de rotinas organizacionais, levando em consideração as transformações ocorridas nas
organizações de saúde de um modo geral, focando sempre suas metas e objetivos.
Descritores: Auditoria; Assistência de Enfermagem; QualidadeOuviLer foneticamente

1 INTRODUÇÃO
Atualmente no setor de saúde, a qualidade dos serviços passou a ser prioridade, sendo impulsionada por diversos fatores como o elevado custo da assistência à saúde, a
conseqüente necessidade de redução dos gastos, o aumento dos processos judiciais, a maior exigência de qualidade por parte dos usuários e a precisão de melhor
organização dos serviços1.
Para garantir a qualidade dos serviços prestados aos clientes, grandes empresas têm se preocupado em utilizar a auditoria de forma contínua em suas organizações, visto
que os clientes estão cada vez mais convictos de seus direitos2.
Considera-se a auditoria importante, para subsidiar o planejamento das ações de saúde, sua execução, gerenciamento e avaliação qualitativa dos resultados. No
contexto brasileiro, o Ministério da Saúde validou essa atividade em 1990 com a Lei nº 8080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que estabeleceu a necessidade de
criação do Sistema Nacional de Auditoria – SNA. E em 1993, a Lei nº 8689, de 27 de julho de 1993, criou o SNA e estabeleceu como sua competência, o
acompanhamento, a fiscalização, o controle e a avaliação técnico cientifica, contábil, financeira e patrimonial das ações dos serviços de saúde3.
Historicamente, a atividade de auditoria foi introduzida pelos administradores de indústrias como auditoria contábil. No entanto, no setor de saúde, a primeira auditoria
foi realizada em 1918 com o objetivo de avaliar a prática médica. Inicialmente, essa atividade se caracterizava como uma ação policialesca, mas aos poucos, foi
recebendo nova conotação4.
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Percebe-se que existe no Brasil, uma idéia equivocada sobre a finalidade da auditoria em saúde, onde se pensa ser essa uma atividade contábil/financeira, estritamente
burocrática. No entanto, embora essa percepção seja a mais encontrada, existem profissionais que se preocupam em analisar a qualidade da assistência prestada aos
pacientes e os processos internos das instituições 16.
Algo importante que vem ocorrendo nas organizações de saúde é a incorporação da gestão da qualidade em seus serviços, a partir do surgimento de sistemas avaliativos
como o da acreditação hospitalar, que é um sistema de avaliação externa que avalia se o serviço contempla padrões previamente estabelecidos para segurança e
qualidade dos usuários 16. O sistema de acreditação hospitalar é um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, realizado de forma voluntária, periódica e
reservada, que visa garantir a qualidade da assistência prestada por meio de padrões em grau e complexidade crescente, previamente aceitos que orientam esta
avaliação18. Diante do exposto, a escolha do tema se deu em virtude do interesse em buscar aptidão na área pesquisada, aliada à relevância da temática, que serve de
subsidio para a busca da excelência da qualidade dos serviços prestados.
Segundo a concepção de Santos5 (2004, p. 5), auditoria “é a atividade de exame e avaliação de procedimentos, processos, sistemas, registros e documentos, com o
objetivo de aferir o cumprimento dos planos, metas, objetivos e políticas da organização”. No âmbito da saúde, o objetivo da auditoria é a garantia da qualidade da
assistência prestada e o respeito às normas técnicas, éticas e administrativas, previamente estabelecidas pela Instituição. Portanto, atribui-se ao auditor as tarefas de:
analisar prontuários, observando os exames, medicação prescrita e a evolução do caso; analisar a necessidade de permanência do paciente em regime de internação;
manter contato com o médico assistente para maior conhecimento do caso; apoiar o médico assistente nas suas diversas necessidades em relação a pareceres, exames
especializados; adequar, quando necessário, a melhor unidade hospitalar ao tipo de assistência que o paciente necessite6.
Conforme esclarecimento de Santos5 (p. 62), são três as modalidades de auditoria:
1. Pré-auditoria ou Auditoria Prospectiva: trata-se da avaliação dos procedimentos médicos antes de sua realização. Exemplo: emissão de um parecer, pelo médico
auditor da operadora de plano de saúde, sobre um determinado tratamento ou procedimento, sendo que cabe a ele por meio de conhecimento dos contratos e legislação,
mais perícia, recomendar ou não o procedimento.
2. Auditoria Concorrente ou Pró-ativa ou Supervisão: trata-se da análise pericial ligada ao evento no qual o cliente está envolvido. Exemplo: acompanhar o processo de
atendimento ao cliente ainda internado.
3. Auditoria de Contas Hospitalares ou Retrospectiva ou Revisão de Contas: trata-se da análise pericial dos procedimentos médicos realizados, com ou sem a análise do
prontuário médico. Exemplo: análise de contas interna ou externamente após seu fechamento, ou seja, alta do paciente.
De acordo com a Lei, nº 7948/86 de diretrizes profissionais, o decreto nº 94406/87 que regulamenta essa lei, e a resolução 266 de 05 de outubro de 2001, do Conselho
Federal de Enfermagem – COFEN, cabe ao enfermeiro, enquanto auditor no exercício de suas atividades, organizar, dirigir, planejar, coordenar e avaliar, prestar
consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre os serviços de enfermagem; devendo ainda ter uma visão holística, como qualidade de gestão, qualidade de assistência e
quântico – econômico – financeira, visando sempre o bem estar do ser humano7.
A auditoria em enfermagem representa a avaliação sistemática da assistência prestada ao cliente pela análise dos registros dos prontuários, acompanhamento do cliente
desde o momento da internação, e verificação da compatibilidade entre os procedimentos realizados e os itens cobrados na conta hospitalar, garantindo justa cobrança e
pagamento adequado à Instituição5. Essa auditoria propõe a avaliação e a revisão detalhada de registros clínicos selecionados por profissionais qualificados para
verificação da qualidade da assistência, tornando-se uma atividade dedicada à eficácia de serviços8.
Sabe-se que para a auditoria, o prontuário é a principal fonte de dados, pois reflete a assistência prestada ao cliente, com aplicabilidade científica, jurídica e
educacional, por isso, faz-se necessária a atuação do enfermeiro auditor na análise dos registros, focando os pontos críticos identificados. Com base nessa identificação,
ele pode direcionar toda a equipe multiprofissional, através da educação continuada, garantindo desta forma, qualidade na assistência e melhor desenvolvimento da
instituição1.
Seguindo o objetivo da pesquisa, faz-se um comparativo entre auditoria de cuidados e auditoria de custos. Entende-se como auditoria de cuidados, a avaliação
sistemática da qualidade da assistência de enfermagem verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente. A partir dos dados fornecidos pela
Auditoria à equipe de enfermagem, pode-se avaliar a assistência prestada aos clientes, favorecendo o processo educativo dos envolvidos. Já a auditoria de custos, como
afirma Rodrigues et al (2005, p.3), “têm como finalidade conferir e controlar o faturamento, verificar exames e procedimentos realizados, efetuar visitas de rotina a
pacientes internados cruzando as informações recebidas com as que constam no prontuário do paciente”; além de analisar estatísticas, indicadores, conferir os sistemas de
faturamento das contas, e elaborar processos de glosas contratuais e administrativas 19.
Portanto, este estudo justifica-se pela necessidade de fundamentar a importância da auditoria de enfermagem no ambiente hospitalar, bem como instigar uma reflexão
dos profissionais enfermeiros acerca da necessidade de conhecer o seu papel no processo de auditoria. E seu objetivo é identificar e analisar as opiniões de especialistas
acerca da auditoria de enfermagem e a qualidade da assistência à saúde no ambiente hospitalar.
2 METODOLOGIA
Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que pode ser entendida como um processo que envolve as seguintes etapas: escolha do tema,
levantamento bibliográfico, formulação do problema, elaboração do plano provisório de assunto, busca de fontes, leitura do material, tomada de apontamentos, confecção
de fichas, construção lógica do trabalho e redação do relatório. A vantagem deste tipo de estudo reside no fato de permitir investigar uma ampla gama de fenômenos por
meio de pesquisa em materiais já elaborados, possibilitando o aprimoramento de idéias e conceitos, sendo constituídos de livros de leitura corrente, artigos científicos,
teses e dissertações, periódicos de indexação, e anais de encontros científicos de bases de dados digitais9.
Este estudo baseou-se na pesquisa de artigos publicados no período de 2003 a 2010, em periódicos científicos nacionais disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), que apresentam periódicos nacionais com
artigos pertinentes ao tema, sendo eles: Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Nursing, Acta Paulista de Enfermagem, Revista Texto & Contexto – Enfermagem, Revista
da Escola de Enfermagem da USP e Revista RENE.
Para estabelecer a amostra do estudo foram selecionados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DECS): Auditoria, assistência de enfermagem, e qualidade. E
para a coleta de dados, foram analisadas publicações entre o período de 2003 a 2010 sendo realizado esse levantamento de referências no mês de outubro de 2010.
Durante a coleta foi elaborado pelas autoras um instrumento com tópicos como: ano da publicação, periódico, objetivos e resultados encontrados que permitiram
selecionar de forma adequada os artigos que respondessem ao objetivo proposto. Em um primeiro momento da coleta, foram identificados 16 artigos dos quais foram
selecionados 8 que respondiam ao objetivo deste estudo e também atendiam os critérios de inclusão: estar disponível gratuitamente; texto completo; estar em português .
Posteriormente, foram realizadas leituras cuidadosas do material selecionado extraindo conceitos abordados, de acordo com o objeto do estudo, comparando-os e
agrupando-os sob a forma de categorias empíricas tendo como referência a análise de conteúdo mediante correlação com a revisão de literatura utilizada, através dos
passos de: ordenação de dados, classificação dos dados e análise interpretativa10.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos periódicos no período delimitado nos permitiu a identificação de oito artigos. O maior número deles foi encontrado na Revista Brasileira de Enfermagem,
conforme apresentado no Quadro 1.
Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados e analisados sobre a temática de auditoria de enfermagem, no período de 2003 a 2010.
PERIÓDICOS / NÚMERO DE ARTIGOS
Revista Texto & Contexto – Enfermagem
1 Artigo
Revista da Escola de Enfermagem da USP
1 Artigo
Revista Brasileira de Enfermagem
3 Artigos

Acta Paulista de Enfermagem
1 Artigo
Revista Eletrônica de Enfermagem
1 Artigo
Revista RENE
1 Artigo

AUTORES
Scarparo et al.

ANO

Pinto e Melo

2010

Costa et al.
Faraco e Albuquerque

2004

Scarparo e Ferraz

2008

Setz e D’Innocenzo
Camelo et al.

2009

Scarparo et al.

2009

2010

2004

2009

TÍTULO
Tendências da função do enfermeiro auditor no mercado em saúde.
A prática da enfermeira em auditoria em saúde
Auditoria em enfermagem como estratégia de um marketing
profissional
Auditoria do método de assistência de enfermagem
Auditoria em Enfermagem: identificando sua concepção e métodos
Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem no prontuário por
meio da auditoria
Auditoria de enfermagem e a qualidade da assistência à saúde: uma
revisão da literatura
Abordagem conceitual de métodos e finalidade da auditoria de
enfermagem

Fonte: Pesquisa bibliográfica – Revista Eletrônica de Enfermagem, outubro/2010.

A análise dos artigos referentes à temática, possibilitou o agrupamento dos dados em quatro categorias: “auditoria em enfermagem - contribuindo para assistência e
custo”, “auditoria - subsídio para excelência da qualidade de assistência”, “desafios para a efetivação da auditoria em enfermagem” e “o trabalho do enfermeiro auditor”.
3.1 Auditoria em enfermagem - contribuindo para assistência e custo
Um dos artigos elaborados por Scarparo et al. (2009), enfatiza que a partir da década de 20, com a criação dos primeiros Cursos de Enfermagem, os enfermeiros
passaram a assumir posições administrativas no contexto hospitalar. E esse papel acabou se fortalecendo ao longo dos anos com a forte atuação do enfermeiro em
atividades relacionadas à área administrativa. Contudo, nos dias de hoje, apesar de se ter aumentado a preocupação com o papel do enfermeiro na sociedade atual, tendo
em vista a garantia da qualidade da assistência prestada aos cidadãos, pode-se dizer que esse cenário ainda não foi alterado11.
No entanto, ao analisar os resultados de suas pesquisas, a respeito do assunto, percebe-se que a visão que se tinha anteriormente sobre os enfermeiros auditores têm
mudado, em virtude do novo enfoque que se atribui a auditoria de enfermagem, além do controle contábil12.
Outra publicação de Scarparo et al. (2009), revelou que a exigência por parte das instituições de saúde, da atuação dos enfermeiros e de outros profissionais da saúde
na área contábil e financeira, tem o intuito de adequar os custos e otimizar recursos mediante o enfoque empresarial. Sendo que, quando a assistência ao paciente é de má
qualidade, os custos da internação aumentam, portanto, cria-se a necessidade de habilitação do enfermeiro auditor para realizar a auditoria agregando à vertente contábil
a de qualidade13. Costa et al. (2004) ainda acrescentam que essa é uma forte tendência a ser implementada nos próximos anos, uma vez que instituições de saúde com
custos otimizados, passam a ter subsídios financeiros para investimentos em sua estrutura, oferecendo assim, suporte para as ações de melhoria da qualidade4.
3.2 Auditoria - subsídio para excelência da qualidade de assistência
Para Pinto e Melo (2010), a prática da auditoria de enfermagem pode se constituir em uma intervenção de relevância, que vá além da função de servir apenas aos
interesses das organizações onde atuam, estando inserida em uma política de saúde e num contexto de organização de saúde cuja finalidade explicite o que se espera
desta prática, tal como a contribuição para a qualidade da assistência de enfermagem e a atenção à saúde da população de um modo geral14.
Para Faraco e Albuquerque (2004), a auditoria de enfermagem pode ser considerada como um elemento essencial para mensurar a qualidade da assistência de
Enfermagem, oferecendo subsídios aos profissionais para (re) orientar suas atividades, estimulando a reflexão individual e coletiva e nortear o processo de educação
permanente15.
E por fim, outros dois artigos escritos por Scarparo et al. (2009; 2010)11- 12,colocam que, à medida que a auditoria de enfermagem incorporar à sua prática a avaliação
da qualidade da assistência prestada ao paciente, conforme tendência apontada para os próximos anos, os métodos para sua realização se modificarão, agregando
diferentes maneiras para sustentar a nova realidade. Elas ressaltam que a escolha do método a ser utilizado para a realização da auditoria de enfermagem deverá estar
pautada no objetivo da avaliação a que se destina e, nessa perspectiva a função do enfermeiro auditor poderá ser enriquecida e guiada não somente pelas necessidades
financeiras da instituição, mas, principalmente, pelas necessidades de saúde dos clientes16.
3.3 Desafios para a efetivação da auditoria em enfermagem
Camelo et al. (2009), compreendem que para realizar a auditoria de enfermagem, nos dias de hoje, é preciso que se reconheçam as transformações, no plano
econômico, político e tecnológicos que vêm passando as organizações de um modo geral, o que não é tarefa fácil e faz com que o campo da auditoria vivencie uma crise
profunda. Tendo em vista que a enfermagem passa por uma reforma curricular, entendemos que é momento para reflexão sobre a responsabilidade que as instituições de
ensino têm em formar e lançar no mercado de trabalho, profissionais para desempenhar a função de auditor nos serviços de enfermagem e de saúde, que sejam
comprometidos com o desenvolvimento de pessoas como forma de fortalecer os objetivos das organizações2.
Setz e D’Innocenzo (2009), enfocam que o registro da assistência no prontuário do paciente, abrange diversos aspectos e respalda ética e legalmente o profissional
responsável pelo cuidado, assim como o paciente. Quando esse registro é escasso e inadequado compromete a assistência prestada ao paciente assim como a instituição e
a equipe de enfermagem. Há um comprometimento da segurança e da perspectiva de cuidado do paciente, além da dificuldade para mensurar os resultados assistenciais
advindos da pratica do enfermeiro17.
3.4 O trabalho do enfermeiro auditor
Conforme abordado por Camelo (2009), a auditoria tornou-se um campo de atuação desafiador para os enfermeiros por ser uma variante ainda pouco explorada num
setor em constante evolução e aprimoramento. Seu papel está intimamente ligado à necessidade de uniformizar os registros das equipes multiprofissionais, das instituições
de saúde, respeitando as diretrizes definidas pela instituição para o preenchimento de documentos2.
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Suas atribuições objetivam evitar desperdícios, reduzir custos e garantir que todos os procedimentos e equipamentos reembolsáveis utilizados, sejam cobrados nas
contas. Sendo esta uma prática condicionada a atender os interesses financeiros de seus contratantes, que pouco se relacionam com a equipe de Enfermagem e com as
necessidades do usuário2.
Ainda para Camelo (2009, p. 6), “o trabalho do enfermeiro auditor apresenta-se como uma tendência de mercado, sendo um ramo em ascensão com vertentes de
enfoques diversos, como auditor de contas, qualidade da assistência na pesquisa e processos”. Portanto, a valorização do enfermeiro auditor torna-se uma realidade nas
instituições hospitalares que confiam neste profissional à consolidação do atendimento prestado por suas equipes2.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou identificar os artigos científicos nacionais sobre o processo de auditoria de enfermagem, publicados no período de 2003 a 2010, analisando na
produção científica, a relevância da auditoria de enfermagem para a qualidade da assistência com vistas a subsidiar o papel do enfermeiro nesta área.
Embora a temática que envolva a questão da auditoria de enfermagem seja ampla, acredita-se que esse estudo deixa pontos importantes para reflexão. A análise dos
artigos mostrou que a efetivação da auditoria de enfermagem além de trazer benefícios financeiros- gerenciais, embasa a avaliação da qualidade da assistência oferecida
ao cliente.
Percebe-se que, nesta área o enfermeiro pode atuar sugerindo mudanças de rotinas organizacionais e subsidiar a educação continuada com o enfoque na prestação de
serviços de qualidade. Portanto, compreende-se que, para realizar a auditoria de enfermagem, nos dias de hoje, é preciso que se reconheçam as transformações ocorridas
nas organizações de um modo geral, buscando trabalhar sempre de acordo com seus objetivos e metas.
Levando em consideração que a enfermagem passa por uma reforma curricular, entende-se que esse é um momento para reflexão sobre a responsabilidade que as
instituições de ensino têm em formar e lançar no mercado de trabalho, profissionais para desempenhar a função de auditor nos serviços de enfermagem e de saúde, para
que se tornem comprometidos com o desenvolvimento de pessoas como forma de fortalecer ainda mais os objetivos das organizações de saúde.
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P_208_2011 - Monitoramento Telefônico de Mulheres no Ciclo Gravídico-Puerperal em um Plano
de Saúde Localizado na Cidade de São Paulo
Ana Paula Lanetzki

Resumo: Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. O objetivo desta pesquisa foi descrever a estrutura de um programa de
monitoramento telefônico de mulheres no ciclo gravídico-puerperal em um plano de saúde na cidade de São Paulo. Trata-se de um estudo descritivo e bibliográfico. As pesquisas sobre
monitoramento telefônico às gestantes são realizadas para a população com risco para determinado desfecho, não sendo avaliado essa abordagem na população geral. Revisões bibliográficas
sobre esta estratégia de suporte são otimistas quanto aos resultados apresentados.
Palavras-chave: Monitoramento telefônico; Gestação; Pré-natal; Saúde Suplementar
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INTRODUÇÃO
O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, ao fim da gestação, o nascimento de uma criança
saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal (BRASIL, 2005).
Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. A atenção à mulher na gravidez e no pós-parto deve
incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período (BRASIL, 2005).
Atualmente, intervenções via telefone envolvendo diversos problemas de saúde têm aumentado significativamente, com algumas pesquisas sugerindo que o telefone é
um dos recursos mais subutilizados nos serviços de saúde (ODA, HEIBRON, TAYLOR, 1995). Intervenções telefônicas não são apenas flexíveis, privativas e nãoestigmatizantes, mas também reduzem diferenças relacionadas ao status socioeconômico e barreiras tradicionais dos serviços de saúde como dificuldades de acesso
devido ao transporte ou geográficas (GALINSK, SCHOPLER, ABELL, 1997).
Apesar de na década passada os avanços tecnológicos como a utilização de e-mail e internet, terem aumentado a gama de opções disponíveis para suporte
“domiciliar”, o telefone permaneceu o canal mais acessível à maior parte dos indivíduos (HORTON et al, 1997).
Intervenções telefônicas foram utilizadas para fornecer uma gama de serviços, incluindo o fornecimento de informações sobre saúde, orientação preventiva, intervenção
de crise, avaliação da saúde e screening, monitoramento de doenças e adesão ao tratamento (ANDREWS, ARMSTRONG, FRASER, 2002; ODA, HEIBRON, TAYLOR,
1995). Eles também têm sido usados para impactar os resultados diversos, incluindo a cessação do tabagismo (LUMLEY et al, 2004).
Existem muitas evidências empíricas no mundo, em diversos países desenvolvidos, de que nenhuma sociedade consegue dar conta dos elevados custos dos serviços de
saúde articulados na perspectiva hegemônica biomédica, da alta tecnologia e dos medicamentos.
Um dos enfoques de maior destaque para superação da crise da saúde é a proposta da Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças.
Segundo Ferreira (2004, p. 653), o termo prevenir tem o significado de preparar; chegar antes de; dispor de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize. Já a
prevenção em saúde, de acordo com Leavell e Clark (1976, p.17), exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o
progresso posterior da doença. As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas para evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e
prevalência. A base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno; os objetivos da prevenção são o controle da transmissão de doenças infecciosas e
a redução do risco de doenças degenerativas ou outros agravos específicos. De acordo com Czeresnia e Freitas (2003), os projetos de prevenção e de educação em saúde
estruturam-se mediante a divulgação de informação científica e de recomendações normativas de mudanças de hábitos.
De acordo com o mesmo autor, o termo “promover” tem o significado de dar impulso a; fomentar; originar; gerar. Promoção de saúde define-se, tradicionalmente, de
maneira bem mais ampla que prevenção, pois, conforme Leavell e Clark (1976), refere-se a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas
servem para aumentar a saúde e o bem-estar gerais.
OBJETIVO
Descrever a estrutura de um programa de monitoramento telefônico de mulheres no ciclo gravídico-puerperal em um plano de saúde na cidade de São Paulo.
MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Tipo de Estudo
Pesquisa descritiva e bibliográfica.
3.2 Revisão da literatura
Bases de dados eletrônicas, Scielo, Lilacs, Medline, Sites de interesse na área, opinião de especialista.
3.3 Palavras chave
Monitoramento telefônico; pré-natal; pré-natal de risco; gestação; Saúde Suplementar
3.4 Período de busca
De 1966 à 2010.
RESULTADOS
Fatores de risco na gestação
A maioria das mulheres procura atendimento pré-natal em um período posterior àquele no qual o feto pode ter seu desenvolvimento mais afetado por eventos adversos
(AUMANN; BAIRD,1996), sendo importante lembrar que a maioria dos fatores que interferem no desenvolvimento da gestação já está presente antes da concepção. Estes
autores reforçam a necessidade de avaliar a existência de riscos e procurar intervenções adequadas e em tempo oportuno para se conseguir a prevenção de condições
incapacitantes.
Ao discorrerem sobre a avaliação do risco em gestantes, Aumann e Baird (1996) categorizam os fatores de risco como socioeconômicos, demográficos, e médicos, e,
dentro dessa última categoria, avalia-se a história obstétrica pregressa e a atual, a situação clínica e os hábitos.
Schirmer, Sumita e Fustinoni (2002) afirmam que
“a gestação não é doença, mas um fenômeno fisiológico que acontece no corpo da mulher que está inserida em um contexto
sociocultural, pautado pela desigualdade de gênero que determina menos poder de decisão às mulheres”.
As autoras reforçam que, em geral, a gravidez ocorre sem intercorrências, com um grande número obtendo resultados favoráveis. A parcela de mulheres que
apresentam determinadas características ou sofrem de algumas doenças tem maior probabilidade de uma evolução desfavorável, assim, “uma gravidez é considerada de
alto risco na presença de algum fator de risco materno ou fetal que afetará adversamente seu resultado”.
O Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) classifica os riscos da seguinte forma:
- características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis tais como idade menor que 17 e maior que 35 anos;
- ocupação que requer esforço físico, com carga horária exagerada e exposição a agentes físicos, químicos e biológicos;
- situação conjugal insegura; baixa escolaridade; condições ambientais desfavoráveis; altura menor que 1,45 m;
- peso menor que 45 e maior que 75 kg; dependência de drogas lícitas ou ilícitas;
- história reprodutiva anterior que verifique casos de morte perinatal explicada ou inexplicada;
- recém-nascido com restrição de crescimento intra-uterino, malformado ou pré-termo;
- abortamento habitual; esterilidade ou infertilidade; intervalo entre partos menor que 2 ou maior que 5 anos;
- nuliparidade ou multiparidade, histórico de hemorragia ou hipertensão na gestação/parto/puerpério;
- cirurgia uterina anterior;
- doença obstétrica na gestação atual, entre elas alteração da curva de crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido amniótico;
- trabalho de parto prematuro ou pós-maturidade;
- ganho ponderal inadequado;
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- pré-eclâmsia/eclampsia;
- amniorrexe prematura;
- hemorragias na gestação;
- isoimunização; óbito fetal;
- intercorrências clínicas tais como cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, endocrinopatias, hemopatias, hipertensão arterial, epilepsia, doenças infecciosas, doenças
auto-imunes, ginecopatias.
Mortalidade materna
A Organização Mundial de Saúde estima que anualmente 20 milhões de mulheres apresentem complicações decorrentes da gestação, nos países em desenvolvimento,
ocasionando 529 mil óbitos (WHO, 2003).
No Brasil, a morbidade e a mortalidade materna continuam sendo um importante agravo obstétrico e um agravo de saúde pública, e não mostram redução nos seus
índices há mais de duas décadas (PARENTE; NETO, 2000).
Uma mulher em cada 16 pode morrer, no Brasil, comparado a uma em 2.800 mulheres em países desenvolvidos (WHO, 2004).
A compreensão de fenômenos relacionados à fisiologia obstétrica e os progressos alcançados no campo assistencial possibilitaram uma diminuição das intercorrências
no ciclo gravídico-puerperal e com isso uma redução nos índices de morbidade e mortalidade materna. Apesar desta redução, persiste, nos países em desenvolvimento, a
preocupação com a assistência voltada às necessidades de saúde da mulher, com atenção especial para as mulheres que apresentam morbidade grave durante a gestação,
parto e puerpério, uma vez que para cada óbito materno ocorrido, um considerável número de mulheres desenvolve morbidade grave e apresenta seqüelas permanentes
(SOUZA, CECATTI, PARPINELLI, 2006).
Cecatti (2005) afirma que além de um componente genérico de saúde geral e das condições sociais das mulheres, o adequado atendimento profissional à mulher
durante a gestação e o parto desempenham papel importante na determinação de bons resultados de saúde.
Existe uma aceitação universal de que as principais causas desencadeantes do óbito materno podem ser classificadas como: obstétricas diretas, quando resultantes de
complicações exclusivas à gestação; obstétricas indiretas, quando resultantes de complicações pré-existentes, mas agravadas pela gestação; e não obstétricas e não
relacionadas, quando resultantes de outras causas acidentais ou incidentais que aconteceram durante a gravidez, mas sem relação com ela. Em termos gerais, as causas
diretas de morte materna correspondem a aproximadamente 80% do total de eventos e, portanto, são consideradas passíveis de serem evitadas (GLOBAL FORUM FOR
HEALTH RESEARCH, 2002).
As principais causas diretas são a hemorragia, com aproximadamente 25% do total de casos, seguida pela infecção com 15%, as complicações de aborto inseguro com
13% e a eclâmpsia com 12%. (WHO, 1999).
Essas proporções variam de país a país e entre regiões, com uma tendência de diminuição de causas hemorrágicas e aumento de causas por hipertensão à medida que
aumenta o desenvolvimento.
Uma análise dos principais indicadores da saúde materna mostra que, apesar do incremento no número de consultas no pré-natal e do melhor desempenho dos outros
indicadores, não houve impacto positivo na razão de morte materna. Para a mudança desse quadro é necessário articulação entre os diferentes níveis da atenção, com
indispensável hierarquização, além da implementação de medidas já largamente recomendadas por todos os programas de saúde materna (SERRUYA, LAGO, CECATTI,
2004).
Assim como ocorre no mundo, as causas diretas de morte materna também se constituem na maioria dos eventos no Brasil e, portanto, são passíveis de serem evitadas
em sua quase totalidade (CECCATI et al, 1998).
CONCLUSÃO
O vínculo dos pacientes ao serviço é estreitado devido ao monitoramento telefônico. A gestante sente-se acolhida ao ter um profissional que escuta suas queixas,
preocupações e angústias. Para o plano de saúde que tem como foco a satisfação e a fidelização dos clientes este resultado é bastante importante.
A assistência à gestante tem sido reorganizada buscando garantir assistência integral e humanizada; redirecionando o modelo vigente, curativo e intervencionalista no
sentido de fortalecer as ações preventivas e de promoção à saúde.
Há poucos trabalhos que avaliam o monitoramento telefônico em uma população generalizada como foi o caso desta pesquisa descritiva. Geralmente os pesquisadores
monitoram grupos de risco para determinado desfecho.
Enquanto a abordagem telefônica durante a gestação e puerpério aumentou significativamente na última década, limitadas pesquisas tem avaliado a efetividade desta
estratégia de suporte.
São necessárias pesquisas adicionais para avaliar a melhora no desfecho da gestação de pacientes monitoradas via telefone neste período.
Houve melhora de indicadores como Taxa de Prematuridade; Parto Cesáreo e Mortalidade Materna e Neonatal.
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Acreditação

P_209_2011 - Avaliação dos Indicadores de Governo, Liderança e Direção do HCPA sob as diretrizes
da Joint Comission International
Samanta Daiana De Rossi, Lisiane Treis, Cassio Eccker Silva, Thomas Ce de Oliveira, Mariza Machado Kluck

Resumo: Análise fundamentada no Manual para Acreditação Internacional da Joint Commission International (JCI), do Capítulo “Governo, Liderança e Direção” da Avaliação Diagnóstica para
a Acreditação, realizada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação no dia 23/11/2010, na etapa de preparação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para a Acreditação Internacional.
Dos padrões avaliados, 80,2% encontravam-se em conformidade com as exigências da JCI, 8,8% parcialmente conforme e apenas 9,9% não estavam em conformidade. Os resultados revelam
uma boa situação do HCPA nesse item que, com alguns ajustes, poderá chegar a excelência.

Introdução
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) desfruta de estrutura invejável, conta com recurso humano, aproximado: 4.499 funcionários, 290 professores da UFRGS,
344 médicos residentes. Os quais foram responsáveis por realizar, no ano de 2009, 562.507 consultas, 41.281 cirurgias, 30.031 internações, 2.811.277 exames, 244.935
procedimentos em consultórios, 3.443 partos e 411 transplantes. (7) O HCPA trata-se de uma maquinaria complexa, que tenta trabalhar no limite de seus recursos, a fim
de atender a todos os seus usuários com o máximo de qualidade e de pessoalidade. Exatamente, é essa peculiaridade que faz da administração hospitalar um desafio. A
hierarquia é extremamente necessária; já que em um universo de 4.499 funcionários nem todos podem ter igual poder de decisão.
A comunicação entre os diferentes extratos, tanto no sentido horizontal, quanto no vertical da hierarquização deve seguir os princípios da boa comunicação. Desde a
existências de todos o elementos necessário para a comunicação - emissor, receptor, mensagem e feedback -, até a qualidade desta, a qual deve ser objetiva e sem
margem para ambigüidades. Dessa forma, o atendimento, por exemplo, que inicia no acolhimento da emergência (térreo) possa chegar, o mais rápido o possível, ao bloco
cirúrgico (13º andar) em caso de necessidade.
Algumas características a respeito de governo, liderança e direção são entendidas como minimamente necessárias para uma administração hospitalar. O governo é
realizado por grupo de pessoas responsáveis pela supervisão da operação da instituição e pela prestação de contas relativas à oferta de serviços de assistência à saúde. (1)
Diferentemente da liderança, habilidade humana de governar através de boa argumentação e de exemplo. A liderança não surge com o cargo ou com a função, não
estando relacionada com autoridade. Por isso, pessoas de lideranças são chamadas a cargos de autoridade; identificar e valorizar de tais pessoas nos diferentes extratos do
funcionamento do hospital é importante característica para uma boa engrenagem. Tais líderes são engajados nas diferentes diretorias dos departamentos, colaborando para
determinar formato e conteúdo uniformes para o planejamento específicos de cada departamento. (1)
Foi realizada, em 2010, a Avaliação Diagnóstica da Acreditação Internacional no HCPA, com vistas à futura aprovação do hospital no processo de Acreditação
Internacional da Joint Commission International (JCI). O atual estudo pretende analisar os resultados dessa avaliação no que diz respeito aos processos relacionados ao
Governo, à Liderança e às Direções de Departamentos da Instituição e à Ética Institucional, levando em conta o capítulo “Governo, Liderança e Direção” do Manual de
Acreditação Hospitalar da JCI e o contexto diferenciado de gestão praticado pelo HCPA.
Objetivo
Analisar o Capítulo “Governo, Liderança e Direção” da Avaliação Diagnóstica da Acreditação Internacional do HCPA, bem como propor planos de ação para correção
das não conformidades.
Justificativa:
A análise do desempenho do HCPA em cada um dos capítulos é uma ferramenta importante para o processo de desenvolvimento de soluções e meios para realizar as
melhoria necessárias ao alcance do título da Acreditação Internacional. Além disso, essa análise pode auxiliar outras instituições no desenvolvimento de estratégias de
melhoria para a conquista do título da Acreditação, por permitir compartilhar experiências.
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Material e Métodos
Análise fundamentada no Manual para Acreditaçção Internacional dda Joint Commissioon International (JCI), do Capítulo “Gooverno, Liderança e Direção” da Avaliação
Diagnóstica da Acreditação realizzada pelo Consórcioo Brasileiro de Acreeditação (CBA) na etapa de preparaçãão do HCPA para a Acreditação Internnacional, realizadaa no dia
23/11/2010.
Resultados
A análise geeral do Capítulo permite
p
ver que 80,2% dos 91 paddrões exigidos foraam classificados coomo “Conforme”, 9,9% estão “Nãoo Conforme”, 8,8%
% estão
“Parcialmente CConforme” e 1,1% “Não se Aplica” (Figura 1).
Em relação aao indicador “Govverno da Instituiçãão”, dois padrões nnão estão conform
me o que é estabelecido pela JCI. UUm deles é o Padrão GDL -1, a sabber: “As
responsabilidaddes e a prestação de contas do govverno estão descriitas em estatutos, políticas e proceddimentos ou outros
os documentos sim
milares, que orientaam sua
execução”, essee padrão não está conforme porque não
n foi observada aavaliação formal soobre o desempenhoo do governo e daa liderança, nem doocumentos descritivvos dos
critérios da avaaliação de desempeenho do governo e dos administradorees. Ainda em relaçãão a esse indicadorr, outro padrão quee não está conforme é o Padrão GLD – 1.4 –
“Os responsáveeis pelo governo nomeiam
n
o(s) diriggentes sênior(es) ouu diretor(es)”, tendo em vista não haaver política de gooverno que trate da
d avaliação perióddica da
liderança.

Figura 8:
8 representação gráficca dos parâmetros coonforme (C), não confoorme (NC), parcialmeente conforme (PC) e nnão avaliados (NA).

Dois padrõess não estão de acorrdo com os referenciais da JCI em relaação ao indicador “Liderança da Instituição”. Um deles é o GLD – 3.3 “Oss líderes supervisionam os
contratos refereentes aos serviços clínicos ou administrativos”, pois nãão há política e proocedimento para supervisão
s
de conttratos clínicos e/ouu administrativos; não
n são
evidenciadas annálises críticas sobrre a qualidade e eficácia dos serviçoss terceiros com focoo nas necessidades dos pacientes; e nnão foram observaddos relatórios direcionados
aos diretores, citando aspectos da qualidade das instituições contratadaas.
Outro padrãoo que não está totaalmente de acordo com o Manual é o GLD – 3.4: “Os líderes médicos, de enfermagem e ouutros líderes são edducados nos conceeitos de
melhoria de qualidade” porque nãão há registros de participação
p
das equuipes de médicos e enfermagem para a melhoria da quaalidade e segurançaa do paciente.
Quanto à Diireção, faltaram evidências documenttais que garantam a participação de todos os profissionnais da instituição nnos treinamentos e não foram evidennciados
d Padrões não foram cumpridos em
m sua totalidade, o GLD
G 5.4 e o 5.5.
relatórios remettidos à Direção, coom os parâmetros reequeridos pelo pad rão, por isso, dois dos
Em relação à Ética Institucional, todos os Padrões estão
e completamennte de acordo com os parâmetros exiggidos no Manual dee Acreditação da JC
CI.
Discussão
A Acreditaçãão é uma das ferram
mentas disponíveis para avaliação e ppadronização da qualidade da assistência prestada por oorganizações de saaúde. Caracterizadaa como
um processo de avaliação externna dos sistemas asssistenciais, estruturaas organizacionais e resultados, ela utiliza
u
padrões preeviamente estabelecidos, com o objeetivo de
garantir desemppenho de alta qualiidade e atendimentto às expectativas dde grupos da socieddade interessados em boas práticas. (66)
O Hospital dde Clínicas de Portoo Alegre (HCPA) é o único hospital unniversitário federal que se estabeleceu desde sua criaçãoo como Empresa Púública, o que permiitiu que
fosse instituído um modelo de gesstão jurídico instituucional que garantee autonomia de gestão, flexibilidade na contratação doss recursos humanos e certa liberdadee para a
celebração de contratos e convênnios, assim como para
p a gestão de prrocessos de compraa e financiamento. Contudo, como eempresa pública, o HCPA tem que suubmeter
suas contas de ccada exercício à suupervisão do MEC e ao Tribunal de Coontas da União (TC
CU). (5)
Essa estruturaação particular de gestão
g
permite maiior liberdade ao Gooverno e à Liderança Institucionais, promovendo uma oorganização otimizaada, com possibiliddade de
adequação aos padrões internacioonais de qualidade, sem gestão direta de órgãos públicoss externos que, muitas vezes, atrasa prrocessos.
A análise geeral do Capítulo permite
p
ver que 80,2% dos 91 paddrões exigidos foraam classificados coomo “Conforme”, 9,9% estão “Nãoo Conforme”, 8,8%
% estão
“Parcialmente CConforme” e 1,1% “Não se Aplica”. Esse
E foi o Capítulo que apresentou maaior porcentagem de
d padrões “Conforrme”, o que indica uma situação prom
missora,
que, aliada ao bbom senso na utilizzação da liberdade de gestão mencionnada, pode levar o HCPA a conquistar 100% de conform
midade nesse Capítuulo de Padrões.
Para melhoria da prestação de contas
c
ao Governoo Institucional e perrmitir a nomeação de dirigentes sênior ou diretores peloo governo, é necessários que o HCPA institua
processo de avvaliação de liderannça, a qual deveráá realizar-se de acoordo com critérioss definidos e registtrados em documeentação escrita oficial. Esse feedbackk é um
processo fundamental na construçção e no desenvolvimento de qualqueer instituição, e é suurpreendente que o HCPA ainda não o faça.
A padronizaçção do item “superrvisão de contratos referentes a serviçoos clínicos e adminnistrativos contrataddos” exige que o apparato burocrático seja incrementado,, com a
alocação de reccursos humanos (a serem contratados,, possivelmente) paara as funções de análises contratuais e para a confecçãoo de relatórios de qualidade
q
de atendiimento.
Esse é um padrãão que merece especial atenção dos gestores
g
pois é o únnico que não possui nenhum dos seus cinco elementos dde mensuração conforme.
Para que o processo de acreditaação tenha êxito, é necessário que toddo o corpo funcionnal seja envolvido e sinta-se responsávvel por essa conquista, por isso, é neccessário
instituir de form
ma concreta atividades de educação nos conceitos de meelhoria da qualidadde do atendimento e melhoria da seguurança do paciente, a serem disponibiilizadas
para os líderes médicos e de enfeermagem, que serãão os responsáveiss por envolver as pessoas
p
que estão sob
s sua liderança. Além disso, aindaa em relação aos reecursos
humanos, é neccessário haver proccessos de educaçãoo continuada que seejam formalizados e abranjam o corpoo de funcionários eem sua integralidade.
Por fim, a addequação aos Padrrões de Acreditaçãoo Internacional exiige que sejam feitoos relatórios de cadda Setor remetido à Direção, que forneçam informaçõees sobre
profissionais, foornecedores e recurrsos materiais necessários com vistas a adequada prestaçção do cuidado ao paciente. É necesssária instituição de processo que norm
matize e
padronize a coleta e registro das informações para faacilitar o planejameento do cuidado e da
d assistência.
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Conclusão
O Capítulo “Governo, Liderança e Direção” foi o que apresentou melhor porcentagem de padrões dentro da conformidade, dentre os capítulos que compõem o Manual
para Acreditação Internacional da JCI. Essa característica deve-se, em parte, à Gestão peculiar adotada pelo HCPA, que é o único hospital universitário brasileiro com
modelo de gestão de empresa pública, o que permite maior agilidade e efetividade na aprovação de decisões e na prática dos planos de ações.
O fato do indicador “Ética Institucional” encontrar-se conforme na totalidade dos padrões exigidos é uma grande vitória para o Hospital e reflete a competência dos
gestores e liderança, assim como a grande qualidade organizacional da Instituição.
Pequenos ajustes são necessários no que diz respeito principalmente à formalização e registro de processos de avaliação de liderança, à supervisão dos contratos
referentes a serviços contratados, à garantia de maior participação do corpo profissional no programa de incremento da qualidade institucional e à monitoria do
desempenho de Serviços e Departamentos através de relatórios. Esse conjunto de melhorias possibilitariam a adequação do HCPA aos padrões do capítulo analisado, com
vistas à Acreditação Internacional.
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P_210_2011 - Protocolo institucional para prevenção da infecção de corrente sanguínea associada
ao cateter venoso central em unidade de terapia intensiva
Luciana Bierrenbach de Morais, Paulo Roberto Abrão Ferreira, Carla Morales Guerra, Milton Alves Monteiro Junior, Mario Lucio Alves Baptista Filho, Claudio Nazareno
Prazer da Conceição, Roberta Agraso Verdullas, Djanira Cristina Mastrandea, Ana Paula Olievira

Resumo: A infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter (ICS-CVC) representa aumento dos custos hospitalares e elevada mortalidade. Com o objetivo de diminuir as taxas de ICS-CVC
em uma unidade de terapia intensiva foi desenvolvido um projeto institucional para a padronização da inserção e manipulação dos cateteres na unidade. A adesão ao protocolo foi realizada
através de auditorias diárias na unidade. Os dados coletados foram apresentados mensalmente a equipe assistencial para discussão e realização de melhorias. Ao final do período do estudo
observamos queda da taxa de ICS-CVC de forma sustentada.
Palavras chaves: prevenção de infecções, cateteres, educação.

Introdução
A infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central (ICS-CVC) é uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde, resultando em
aumento da morbi-mortalidade, prolongamento do tempo de internação e, conseqüentemente, aumento dos custos hospitalares.
A ICS-CVC deve-se a contaminação da pele durante a inserção do cateter ou a contaminação da corrente sanguínea durante a manipulação do cateter para infusão de
medicações. Dentre as medidas mais eficazes para prevenção dessas infecções considera-se a educação da equipe assistencial sobre cuidados no momento da passagem e
durante a manipulação do cateter e a vigilância da taxa das infecções.
Justificativa
A ICS-CVC aumenta a morbi-mortalidade, tempo e custo da internação hospitalar. Foram identificados pontos passíveis de melhoria relacionadas à passagem e à
manutenção de cateteres venosos centrais na unidade de terapia intensiva (UTI) que poderiam interferir no resultado da taxa de ICS-CVC.
Objetivo
Diminuição das taxas de ICS-CVC na UTI.
Métodos
O estudo foi realizado no período de junho a dezembro de 2010, na UTI de um hospital terciário, privado, de alta complexidade, situado na cidade de São Paulo. A
elaboração e execução do protocolo foram realizadas utilizando-se a ferramenta de qualidade conhecida como PDCA (plan–do–check–act).
O protocolo para prevenção de ICS-CVC foi elaborado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e coordenadores da UTI. Todas as recomendações
foram baseadas no guia de orientações do Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)-Atlanta-EUA. O protocolo incluiu: 1- padronização de um kit com os
materiais necessários para inserção do cateter; 2- orientações seguras para o momento de sua inserção; 3- cuidados necessários durante a realização do curativo e a
manipulação dos cateteres. A divulgação do protocolo foi realizada através de orientações no local de trabalho, entrega de material escrito (folder) e via e-mail.
A auditoria do projeto foi realizada em duas etapas: o momento da inserção foi auditado pelas enfermeiras do setor que utilizavam um check-list para verificar o
cumprimento das etapas de inserção e tinham autonomia para interromper a continuidade do processo caso não fossem cumpridas as normas técnicas estabelecidas. A
auditoria da manipulação do cateter foi realizada pela equipe do SCIH durante suas visitas diárias à UTI. Neste momento, além de observar o procedimento, os
enfermeiros do SCIH corrigiam as inadequações re-orientando os profissionais. Todos os dados coletados foram analisados e os resultados discutidos com toda a equipe da
UTI mensalmente.
Resultados
Como podemos observar nos gráficos abaixo, houve aumento progressivo na adesão de todos os itens do protocolo e ao mesmo tempo houve queda da taxa de ICSCVC.
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Figuura 01: Check list utillizado para auditoria no momento de inserrção do cateter.

C ole a qu i a e tiq ueta do pa cien
n te o u p r een ch a a ba ix
xo
N o m e d o pac iente : __ ___ _ _ __ ___ __ __ ___ __ __
_ ___ __ __ __ ___ __ __
_ ___ __ __ ___ __ __
a : __ __ ___ __ __ _
L e ito : _ __ __ ___ __ _ U nid ade
D ata : _ _ __ _ / _ __ _ _ / __ _ _ _
In íc io d o pr o c e d im en to (m a r c ar a pa r tir da p a ra m e n taç ã o c o m ple ta ) : _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
In d ic a ç ã o :

i n s ta b il ida d e h em o d in
n â m ic a

P r ofis s ion a l q u e p a s s o u c ate te r :

NPP

T ér m in o : _ _ _ _ __
______

i m p os s i bi lid ad e d e ac e s s o p er ifé r ic o

_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __
_ _ _ _ __ _ _ _ _ __

C ate te r e m s ítio
o no v o :

S im

U rg ê n c ia / E m e rg ê n c ia:

S im

T ip o d e c a te ter :

d u p l o l úm e n

In tr ac ath

N ã o ( tr o c a po r fio gu ia )
_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __
_ _ _ _ __ _
t r i p lo lú m e n

N ão
S wan ganz

S h i lle y

O u tr o s _ _ __
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
_ _ _ _ __ _
Lo c a l in s e rç ã o :

j u g u la r (D ) ( E )

s u b c l áv i a ( D ) ( E )

H ig ien e d a s m ã o s a nte s d o p ro c e d im
m en to :
P r od u to uti liz ad
do:

s a b ã o c o m c lo r ex i din a

P a ra m e n ta ç ã o p/ in s e r ç ão :

G o rr o

á l c o o l- g e l
S im

S im

Não

S im

S im

L u v a pr o c e d im en to

S im

N ão

L u v a e s té r il
M á s c a r a c ir ú r gic a

S im

P V P I d e g e rm a n te
P V P I a lc o ól i c o

N ã o h o u ve

N ã o ho u ve

C o b r e 2 /3 o u m a is d a s u pe r fíc ie c or p o ra l

S im : _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __
______

C o b r e m e n os
s q u e 2 /3

N .º te n ta tiv a s n o m e s m o s ítio :

01

02

 03

N .º te n ta tiv a s o utr o s íti o:

01

02

 03

S i m : _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __
_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __
_____

H ig ien e d a s m ã o s a pó s :

G a z e e s té r il
S im

N ã o fo i re a liz
za do

O u t ro : _ __ _ _ _ _ __ _ _

O u tro : _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _

C on ta m in aç ã o :

C ur a tiv o ap ó s i n s e rç ão :

Não

N ão

C am p o e s tér il:

C om p lic a ç ã o :

Não

N ão

C l o r ex id in a d e g e r m a nte
C l o r ex i din a a lc o ó lic a

s a b ã o co m u m

N ã o A v e n ta l es té r il m a ng a lo
o n ga

P a ra m e n ta ç ã o A u x /T éc n ic o : G o rr o

A n ti-s e p s ia p e l e:

O u tr o s _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

N ão

S im

M á s c a r a c ir ú r gic a

D eg e r m aç ã o p el e:

f e m o ra l ( D ) (E )

S im

N ã o u so u
N ão

N ão

Q u e m fe z : _ __
_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _
N ão

P r ee n c h id o p o r : __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __
_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _

Conclusão
mostrou que a interração multiprofissioonal de forma coorddenada durante a implantação de um protocolo pode seer a chave para alcaançarmos bons resuultados.
Esse estudo m
Nosso maior deesafio é a manutennção dos resultadoss alcançados. A eduucação continuadaa dos profissionais, o treinamento de nnovos profissionaiss admitidos (enferm
meiros e
médicos) e a divulgação mensal dos
d resultados na unnidade serão mantiddos como forma dee incentivo e perpetuação das melhoriias.
Referências
Centers for Dissease Control and Preevention. Guideline foor the Prevention of Inntravascular Catheter--Related Infections.MMWR 2002;51(RR-100):1-29.
infection
Institute
foor
Healthcare
Improvement.
How
to
guide
Prevent
Centtral
line-associated
bloodstream
http://www.ihi.orrg/IHI/Programs/Camppaign/CentralLineInfecction.htm
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P_211_20
011 - Anállise da dem
manda porr transporte de pacie
entes em uum hospita
al de cuidaados
intermed
diários, com
mo base pa
ara a organ
nização de
e padrões de
d trabalhoo e estrutu
uração de uma
u
Central d
de Transporrtes.
Felipe Berg

Resumo: O presente estudo foi realizado em um hospital público prestador de cuidados interm
mediários para pacienntes internados. Probblemas administrativoos e assistenciais reccorrentes
relacionados ao ttransporte externo dee pacientes motivaram
m levantamento biblioográfico e estudo de demanda por transporte no hospital. Crioou-se uma Central dee Transportes, além de
d novos
ma nova ferramenta de
padrões de traballho envolvendo as am
mbulâncias do hospitaal, e incorporou-se um
d comunicação à rootina de trabalho. Essaas iniciativas proporcionaram maior racionnalidade
no atendimento à demanda por transpporte.
Palavras chave: trransporte, demanda, pacientes, central de transportes.
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Introdução
O hospital
h
do presente estudo está locallizado no municípiio de São Paulo. AAtua como um presstador de assistência à saúde aos paciientes que necessittam de cuidados
interm
mediários, provenientes de outras uniddades de um Compplexo Hospitalar púúblico de nível tercciário. Caracteriza--se também como uum hospital de méédio porte, conta
com 121 leitos instalados, e realiza atendim
mento somente de pacientes
p
internadoos em enfermaria.
e
estão ddivididas em 5 Alass, sendo elas Pediatria geral, Pediatria cardiológica, Neurrologia, Cardiologiaa adultos masculinoo e Cardiologia aduultos feminino.
As enfermarias
No organograma funcional do hospital não existia um setor de transportes form
malmente constituíddo. Os motoristas estavam
e
subordinaddos ao Gerente Adm
ministrativo.
p ser simplificadda pelo modelo da Tabela 1.
A descrição dos transpportes no hospital pode
Havvia um total de 6 m
motoristas, contrataddos em regime de 40
4 horas semanais. A escala de trabalho ocorria em planntões de 12 horas ccom descanso de 36 horas, sendo 4
motorristas escalados parra o trabalho durannte o dia e 2 motorristas escalados parra o trabalho durannte a noite. Assim, o hospital contavaa diariamente com 2 motoristas no
períoddo diurno por 12 hooras, e 1 motorista no período noturnoo por 12 horas, excceto nos períodos de folgas e férias.

Tabela 9. Dimensões para representação das atividades relacioonadas a transportes no
n hospital.
Recursos Fisicos
Recursos Humanos
Gestão
Demanda

2 ambulâncias, 1 carro tipo Van
6 motoristas, 3 auxiliares de enfe
ermagem, 1 atendennte de enfermagem, 1
eiro)
auxiliar de servviços gerais (mensage
Gerente Administrativo
Transporte dee pacientes, transpo
orte de auxiliares de enfermagem paara
marcação de exames
e
e consultas externos,
e
transporte dde exames laboratoriaais
coletados, servviços administrativos

A demanda por transpportes tinha 4 eixos principais (Figura 1):
1
- Deemandas relacionaadas a pacientes: coonsultas em outras unidades,
u
exames dde imagem e transfeerências.
- Marcação
M
de consulltas e exames de imagem: auxiliares de enfermagem p recisavam marcar consultas e examees em outras unidaades, sempre que eram
e necessários
recurssos não disponíveis no hospital.
- Exxames laboratoriais: todas as etapas erram realizadas fora do hospital, excetoo coleta.
- Seerviços administrativvos: transporte de materiais
m
e medicam
mentos entre unidaades, prontuários, documentos
d
em geral.
Figura 9. Esquema ilustrativo da confluência entre recurssos físicos, recursos humanos
h
e demanda de
d transportes no hosppital.

mas estavam relacionados a:
Os principais problem
mação de demandass
- Auusência de program
- Attraso de pacientes a consultas e examees
- Coonflito entre demanndas administrativas e assistenciais
- Dificuldades de com
municação entre os motoristas
m
e as áreaas solicitantes de traansportes
A revisão
r
de literaturra trouxe evidênciaas que suportavam a centralização ddas atividades de trransportes através da criação de umaa Central de Transsportes. Segundo
Schall (1988), "o desenvvolvimento de umaa Central de Transsportes...é um métoodo para reduzir custos
c
trabalhistas e aumentar a capaacidade da organizzação de prover
qualiddade no cuidado". M
McGinty e Ghiz (19993) descrevem 5 objetivos
o
justificanddo a criação de um
ma Central de Transportes: aumentar teempo de enfermeiroos e técnicos nas
enferm
marias ao invés de utilizarem tempo de serviço transpoortando pessoas, d iminuir mão-de-obbra necessária no transporte, diminui r tempo de esperaa para pacientes,
aumenntar eficiência na uutilização de pessoaas e equipamentos, aumentar controlee sobre o sistema dee transporte.
Tayylor (1991) descrevve um plano de 10 pontos para organização de uma central de transpoortes de pacientes: definição de paddrões de desempennho, aumentar a
responnsabilização dos m
motoristas por meioo do desenvolvimento de planilhas dde atividades diáriaas, busca pela reduução na aleatoriedaade dos pedidos (eevitando picos e
momeentos ociosos), conhhecimento profunddo e alocação aproppriada dos equipam
mentos, conhecimeento da rotina de traansporte dos pacienntes (tempos de duração das etapas
do processo), criação dde turnos diferenciados de trabalho adaptados às neccessidades do servviço, contratação de indivíduos respponsáveis e compprometidos (com
forneccimento a eles de ccapacitação constaante), comunicaçãoo do motorista com
m a central sempre que alcançado o local
l
de destino, m
melhoria na aparência do motorista
com uniformes
u
próprios, ferramentas de com
municação eficienttes com as áreas quue mais solicitam os serviços.
Schhall (1988) afirma qque “informação é essencial” para um
m serviço de transpportes, e deve estarr disponível para o colaborador com a função de dispatcher, ou seja, o
responnsável pela centraliização de toda a deemanda e organização racional, alocaando-a de acordo com
c recursos humanos e físicos disponníveis.
McG
Ginty e Ghiz (19993) relatam as com
mpetências necessáárias ao dispatcherr: capacidade de organização,
o
deleggação e priorizaçãão, já que as princcipais atividades
descritas são “... receber pedidos, organizarr a demanda, deleggar atividades aos m
motoristas e realizarr registros estatísticoos”.
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Justificativa
O hospital em estudo apresentava problemas relacionados ao transporte de pacientes, o que provavelmente causava impacto na qualidade da assistência prestada. A
análise dos recursos disponíveis para a realização de transportes, assim como de sua utilização para tal fim, tem como propósito a busca por soluções dos problemas
recorrentes, e visa à melhoria na qualidade dos serviços prestados ao usuário.
Objetivos
Diagnosticar os problemas relacionados a transporte no hospital analisado, e eventualmente propor melhorias, com foco na organização do serviço.
Métodos
A metodologia pode ser explicitada em 3 etapas:
- Levantamento dos recursos disponíveis para transporte no hospital, diagnóstico de funcionamento e levantamento bibliográfico.
- Análise de informações gerenciais disponíveis.
- Proposta e implantação de novos padrões de trabalho na organização dos transportes.
Resultados
Os dados utilizados referem-se ao período disponível nos sistemas de informações, ou seja, a partir de agosto de 2009 teve início o registro dos dados utilizados, e a
análise foi realizada em fevereiro de 2010.
A demanda assistencial é composta por encaminhamentos (transporte de pacientes para realização de exames ou consultas em outras unidades, e posterior retorno ao
hospital) e transferências (transporte de paciente para permanecer em outras unidades).
Tabela 10. Número absoluto de demandas assistenciais no transporte, no período diurno, considerando desde as 7 horas até as 19 horas, de agosto de 2009 a janeiro de 2010.
Em dias úteis
Em finais de semana e feriados
Total

Número absoluto
1057
45
1102

Percentual
95,9%
4,1%
100%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital
Tabela 3. Distribuição dos encaminhamentos no transporte, separados segundo programação prévia do procedimento, no período diurno, considerando desde às 7 horas até as 19 horas, de
agosto de 2009 a janeiro de 2010.
Tipo de encaminhamento
Agendado
Encaixe
Não informado
Total

Número absoluto
592
305
6
903

Distribuição Percentual
65,6%
33,8%
0,7%
100,0%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital

O termo “encaixe” (Tabela 3) significa que a demanda é relatada à equipe que realizará o transporte no mesmo dia da necessidade de transporte, ou seja, sem a
previsão de pelo menos 24 horas, o que representava um desafio para a organização do serviço.
Tabela 4. Distribuição das demandas assistenciais no transporte, separadas segundo intervalo de tempo de ocorrência diária de 1 em 1 hora, de agosto de 2009 a janeiro de 2010.
Observação: excluídas demandas assistenciais ocorridas antes das 5 horas e após as 20 horas.
Distribuição dos intervalos dos horários agendados (em horas do dia)
05|-06
06|-07
07|-08
08|-09
09|-10
10|-11
11|-12
12|-13
13|-14
14|-15
15|-16
16|-17
17|-18
18|-19
19|-20
Total

Número absoluto
1
15
94
129
46
67
19
42
64
22
19
115
24
3
1
661

Distribuição percentual
0,2%
2,3%
14,2%
19,5%
7,0%
10,1%
2,9%
6,4%
9,7%
3,3%
2,9%
17,4%
3,6%
0,5%
0,2%
100%

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital

A Tabela 4 mostra distribuição das demandas em intervalos horários esparsos, com pouca concentração em intervalos horários bem definidos, o que representava um
grande desafio para o atendimento de toda a demanda com apenas 2 ambulâncias.
A Tabela 5 mostra a distribuição da média diária de demandas assistenciais, segundo intervalos horários de 2 horas longo de um dia útil, o que irá embasar adiante a
organização de novos padrões de trabalho.
A análise das informações gerenciais conferiu embasamento técnico para a proposta de modificações.

Tabela 5. Distribuição da média diária de demandas assistenciais, segundo intervalos horários de 2 horas, em dias úteis, no período diurno, considerando desde as 5 horas até as 19 horas, com
base em dados de agosto de 2009 a janeiro de 2010.
Intervalo horário
5|-7
7|-9
9|-11
11|-13
13|-15

Média de demandas assistenciais
0,2
2,9
1,5
0,8
1,1
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15|-17
17|-19
Total diário

11,7
00,3
88,5

Fonte: Serviço de Arquiivo Médico e Estatísticco do Hospital

Connstituiu-se um Centtral de Transportes no hospital (Figuraa 2). Para isso foi seelecionado um colaborador para assuumir a função de d ispatcher, além de uma enfermeira
para alinhar
a
a comunicaçção e as decisões relacionadas a priorrizações de transpoortes com as equipees assistenciais das Alas.
A comunicação
c
entree motoristas e o dispatcher foi otimizzada por meio de contratação de seerviço de telefonia móvel por rádio, que demonstrou relação bastante
favoráável entre custos e bbenefícios para as necessidades
n
de traansporte.
Incoorporou-se também
m um motorista ao serviço,
s
em escala de
d trabalho de 40 hhoras semanais, com 8 horas diárias.
O transporte de pacieentes e demais dem
mandas relacionadaas à assistência foi restrito às ambulâncias, e o transporte de itens adminisstrativos foi restritoo à Van. O novo
motorrista foi designado ppara o trabalho diárrio com a Van e os outros 4 motoristaas do período diurnoo foram designadoss para o trabalho diiário com as 2 ambbulâncias.
Figura 2. Esquem
ma ilustrativo da conffluência entre recursos físicos, recursos hum
manos e demanda poor transportes no hospital, após estruturaçãoo da Central de Transsportes.

Estaabeleceram-se horáários fixos de saídaa para as 2 ambulââncias ao longo doo dia (Figura 3), com
m proposta de novvo padrão de trabaalho, visando a atender à demanda
assisteencial média por intervalos horários (TTabela 5).
Figura 3. Padrão de trabalho propoosto para as 2 ambulââncias no período diurno.
Observação: Intervalo horárioo agendado – intervalo horário dentro do qqual se localiza o horáário em que foi agenddado o procedimentoo externo ao hospital.
AMBULÂNCIA 1
Horário de saídda
da ambulância
06:00
06:30

Intervalo horário
agendado

Paciente saindo

AMBULÂ
ÂNCIA 2
Paciente
retornando

Enntrada do motorista 1
1A
07:00 às 08:00

Pacientee saindo

Pacientee
retornando

08:000 às 09:00

Entrada do motorista
m
2
2
2A

‐

10:000 às 11:00

2
2B

2A

12:000 às 13:00

2
2C

2B

Intervvalo horário
aggendado

‐

07:00
07:30
08:00
08:30

09:00 às 10:00

1A

1B

09:00
09:30
10:00
10:30

11:00 às 12:00

1B

1C

11:00
11:30
12:00
12:30

Almoço do motorista 1
13:00 às 14:00

1C

1D

Almoço do motorista
m
2

13:00
13:30

14:000 às 15:00

2D

2C

16:000 às 17:00

2
2E

2D

14:00
14:30

15:00 às 16:00

1D

1E

15:00
15:30
16:00
16:30

17:00 às 18:00

1E

1F

17:00
17:30
18:00

2E
Encerrramento do motoristaa 1

18:30

1F

19:00

d motorista 2
Encerramento do
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Exemplo prático:
O paciente 1A tem exame agendado fora do hospital às 7:30h. O paciente 1A será transportado pela ambulância 1, saindo do hospital às 06:30h. A mesma ambulância
irá buscá-lo por volta das 9:00h, depois de deixar o paciente 1B em seu local de destino.
Conclusões
O serviço de transportes no hospital apresentava problemas recorrentes. O diagnóstico dos problemas e a proposta de soluções foram embasados em referencial
bibliográfico e estudo técnico de demanda, por meio da análise de dados disponíveis em sistemas de informações. Isso propiciou racionalidade na organização dos
padrões de trabalho necessários para atender à demanda, o que incluiu a criação de uma Central de Transportes.
Referências
Creating a First-Class Centralized Patient Transportation Department: A 10-point plan. Taylor, Timothy A. Hospital Materiel Management Quarterly; May 1991; 12, 4 ABI/INFORM Global pg.
39
Increased Productivity Through a Central Transportation System. Schall, Richard T. Hospital Materiel Management Quarterly; May 1988; 9, 4; ABI/INFORM Global pg. 77
Developing a nursing managed central transportation service. McGinty, Betty, Ghiz, John. Nursing Management. Chicago: Nov 1993. Vol. 24, Iss. 11; pg. 62, 4 pgs

Qualidade e Segurança

P_212_2011 - Revisão da metodologia aplicada à redação de procedimentos assistenciais com foco
na segurança do paciente, colaborador
Getulio Albuquerque da Silva, Cristina Satoko Mizoi, Selma Tavares Valerio, Sandra Yoko Yagiu da Silva, Paola Bruno de Araujo Andreoli, Marcos Tucherman, Adriana da
Silva Pereira, Carla Bernardes Ledo, Neilor Cardoso Guilherme

Resumo: O estudo analisa o impacto de um novo método de redação de procedimentos assistenciais, incorporando aspectos de segurança relacionados aos pacientes, colaboradores e ao
ambiente. Dois grupos de 38 profissionais de enfermagem passaram por processo de validação da técnica de punção venosa periférica, sendo que o grupo intervenção foi treinado com o
procedimento novo. Os dois grupos apresentaram mais erros nos itens de segurança do colaborador; o grupo intervenção apresentou menor número de erros (16%) quando comparado ao
grupo controle (25%). A visão ampliada destes itens melhora a eficácia das barreiras físicas e comportamentais prevenindo eventos adversos.

Introdução:
A descrição do procedimento operacional é um recurso dos programas de qualidade, no qual é descrito o passo a passo das tarefas e atividades dos processos
produtivos ou da prestação de serviço, com o objetivo de padronizar a melhor prática dentro do contexto onde foi desenvolvido e garantir o mesmo padrão de execução
por todos os profissionais.
Nos serviços de assistência a saúde, os procedimentos operacionais ligados a atividades assistenciais, determinam a forma de operação e execução dos cuidados
prestados aos pacientes, conforme recomendado pela instituição, focando o uso de boas práticas e a organização da assistência a beira leito.
Todos os procedimentos operacionais embasam os treinamentos dos profissionais, desde a admissão, as revisões e validações periódicas de desempenho profissional.
Recentemente novos conceitos e requisitos para uma prática segura ao paciente, ao colaborador e ao ambiente foram incorporados nos serviços de saúde.
Os requisitos de segurança do paciente determinam uma prática segura de assistência ao paciente dentro do ambiente hospitalar.
Os requisitos de segurança e saúde ocupacional têm como objetivo alertar o profissional para o reconhecimento dos perigos e riscos presentes no ambiente e nas
atividades assistenciais, orientando-o na adoção de medidas preventivas e de proteção, contribuindo assim para a redução de acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais;
Os requisitos de sustentabilidade e meio ambiente focam os aspectos e impactos relacionados ao desempenho das atividades globais de cada área com a padronização
de boas práticas de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente;
Na descrição dos procedimentos operacionais observou-se a falta de integração entre os requisitos de segurança considerando as boas práticas em relação aos
procedimentos técnicos; a segurança do paciente; a segurança do colaborador e a segurança do meio ambiente, influenciando os profissionais de saúde a entenderem que
a execução de um procedimento operacional estava dissociada de uma prática segura e de uma visão integral de segurança.
Objetivos:
Analisar o impacto do uso de um novo método e modelo de descrição e treinamento para realização de procedimentos assistenciais, direcionando o profissional para a
correta aplicação de barreiras e técnicas de segurança assistencial.
Justificativa:
Os procedimentos operacionais assistenciais focam apenas a forma de operação e execução dos cuidados assistenciais, isto é, está centrado no uso de boas práticas
técnicas e da organização do cuidado assistencial.
Atualmente este formato ou modelo não é compatível com os modernos sistemas de gestão integrada de segurança, pois apesar de contemplar os avanços tecnológicos
e científicos (boas práticas), permanece a carência de informações que reforcem a segurança e proteção do paciente, colaborador e meio ambiente.
Metodologia:
Delineamento do estudo
O estudo é do tipo caso-controle cuja variável de estudo utilizada foi a verificação, por meio de um check-list estruturado, da correta aplicação de técnicas para
garantia da segurança dos procedimentos assistenciais.
Local do estudo
O estudo foi realizado em um hospital privado, filantrópico, de grande porte no município de São Paulo, com 574 leitos e 9.000 colaboradores.
População e amostra
A amostra foi constituída de profissionais de enfermagem que prestam assistência aos pacientes internados. Considerando que nas unidades de internação de Clinica
Médica Cirúrgica temos 607 profissionais que ocupam cargos elegíveis para a amostra (204 enfermeiros plenos e 403 técnicos de enfermagem); média de 42
colaboradores por unidade e com base no erro amostral tolerável de 5%, o cálculo corrigido para a população definiu a amostra final em 38 profissionais (13 enfermeiros
plenos e 25 técnicos de enfermagem) para o grupo controle e 38 profissionais (13 enfermeiros plenos e 25 técnicos de enfermagem) para o grupo intervenção. O critério
de elegibilidade foi ser enfermeiro pleno ou técnico de enfermagem alocados nas unidades de clinica medica cirúrgica com mais de 01 ano de atuação na assistência
direta aos pacientes dentro da Instituição.
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Insttrumento de coleta de dados
O grupo
g
controle e grrupo intervenção fooram submetidos a uma avaliação dee conhecimento prático por meio de um check list elabborado a partir do novo modelo de
descrição do procedimennto de punção venoosa periférica.
Procedimento de coletta de dados
O grupo
g
controle foi constituído por proofissionais que nãoo leram previamentte a descrição do procedimento, uma vez que é um p rocedimento da prrática diária e, o
grupo intervenção, compposto por profissionnais que receberam e leram previamennte o novo modelo de descrição do prrocedimento de puunção venosa periféérica.
Os dados foram coletaados por avaliadorees treinados, sendoo explicados a cadaa um dos profissionnais de enfermagem
m, seus objetivos e em que consistia sua
s participação.
Após concordarem em participar da pesqquisa, foi entregue o Termo de Con sentimento Livre e Esclarecido, elabborado segundo ass recomendações estabelecidas
e
na
Resoluução 196/96 referente às normas éticaas de pesquisa envoolvendo seres humaanos.
A coleta de dados foi rrealizada por meio da observação doss avaliadores durannte a realização do procedimento de punção
p
venosa periiférica.
O procedimento
p
foi reealizado em um am
mbiente simulado doo quarto do pacientte, utilizando maneequins de procedim
mentos, bem como,, todos os materiaiss e equipamentos
disponníveis para a execução desse procedim
mento conforme deescrição em docum
mentação.
Em seguida, foi solicittado aos sujeitos que
q selecionassem o material para a realização da técnnica e após entrasse na sala para a eexecução desse prrocedimento. Os
avaliaadores por meio doo check list acompaanhavam a realizaçção da técnica peloos sujeitos por meioo da observação diireta, sem qualquerr interferência duraante a realização
deste. Checando assim, passo a passo da técnica, registranddo sim ou não de acordo com o dessempenho desse procedimento por pparte dos sujeitos. Os dados foram
d com o grupo dee intervenção.
coletaados em dois dias, uum dia com o grupoo controle e outro dia
Resultados:
Anáálise dos dados
Os dados foram analissados quantitativam
mente e apresentadoos sob forma de tabbelas e gráficos.
Gráficco 1: Distribuição doss itens de maior erro ddo grupo controle e do
d grupo intervenção. São Paulo, 2010.

O gráfico
g
1 mostra que os erros tanto do
d grupo controle quanto do grupo intervenção apareecem mais freqüentemente relacionaddos a segurança do colaborador e
ambieente.
Obsserva-se, também qque o grupo controle apresentou maioor freqüência de errros nos itens observvados.
Os itens de maior expressão no grupo coontrole e grupo intervenção e considerrados como críticoss na descrição do procedimento
p
estãoo apresentados na taabela 1.
Tabela 1: Distribuiçãão dos itens de maiorr erro e maior acerto do
d grupo controle e ggrupo intervenção connsiderados como críticcos na documentaçãoo institucional. São Paaulo, 2010.
Retiradda de óculos
Colocaação dos óculos
Posturaa adequada
Preparro da área de trabalhoo
Descarrte de perfurocortantee
Posicioonamento do dedo noo local a ser puncionaddo
Remoçção do fio guia
Calçar luvas de procedimennto
Higieniizar as mãos

Gruppo Controle
Erro (%)
60
62
62
42
0
16
16

Acerto (%)
40
38
38
48
100
84
84

Grupo Intervenção
Erro (%)

Acerto (%)

38
8
42
2
4
8
8
12
2
12
2

62
58
96
92
92
88
88

Os maiores acertos doo grupo controle esttão relacionados aoo procedimento téccnico (itens 6 e 7) e os maiores erros reelacionados aos iteens de segurança doo colaborador.
Os acertos do grupo inntervenção estão reelacionados aos proocedimentos técnicco (itens 6 e 7), seguurança do colaboraador (itens 8 e 9) e ssegurança do ambiente (item 5).
O grupo
g
intervenção aapresentou o menor número de erros (16%)
(
quando com
mparados ao grupo controle (25%).
Connclusões:
O estudo
e
mostrou quee a cultura de segurança do paciente, colaborador e am
mbiente ainda não estão
e presentes na execução
e
do cuidaado ao paciente e que
q a introdução
dessess requisitos na desccrição dos procedim
mentos assistenciaiss trará benefícios, ddesde que haja esforços para que a leittura do procedimennto seja realizada.
Refeerências
Joint Commission Internaational Center for Patient Safety - www.jcippatientsafety.org/
Joint Commission Internaational Accreditation Standards
S
for Hospitals: Facility Managemeent and Safety standards (FMS)
Mannuais de legislação – SSegurança e Medicina do Trabalho. 60ª edd. São Paulo: Atlas, 22007.
BSI (BRITSH STANDARD
DS INSTITUITION). Occupational
O
health and safety assessmeent series - OHSAS 18001:
1
Specification for Occupational Heealth and Safety mannagement systems.
Londrees: BSI, 2007.
ABN
NT NBR ISO 14001:2004 - Sistemas de Geestão Ambiental
Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de
d Projetos PMBOK. 3ª
3 Ed. São Paulo: Projeect Management Instiitute, 2005.
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P_213_2011 - Erros de Medicação: uma revisão bibliográfica para construção da diretriz assistencial
Valeria Lee

Resumo: Erros relacionados á medicação ocorrem em todo o mundo, por isso estudos têm sido desenvolvidos a fim de reduzir a ocorrência dos erros e de aumentar a segurança dos clientes
quando inseridos no ambiente hospitalar. Este estudo teve como objetivo identificar as ações de prevenção do erro de medicação, nas instituições hospitalares, descritas na literatura nos anos
de 2006 e 2007. Por meio de pesquisa bibliográfica na base de dados Med Line, foi possível evidenciar que os erros de medicação acontecem em todas as etapas : prescrição, dispensação,
distribuição, preparo e administração dos medicamentos; desta forma as pesquisas sugerem entre outros: a informatização do sistema de prescrição médica ou a prescrição médica impressa; a
inserção do farmacêutico na revisão da prescrição médica; local adequado para o preparo de medicações ou um armário com fechadura exclusivo para o preparo de medicação dentro do
quarto dos pacientes; padronização dos equipamentos utilizados no hospital; treinamento dos colaboradores sobre as drogas. Concluiu-se, nesta pesquisa, que existem muitas variáveis que
interferem no processo de medicação que podem levar ao erro, sendo que para haver sucesso na diminuição das ocorrências de erro, todas as medidas preventivas devem ser tomadas, em
todas as etapas, revelando que falhas deste processo podem levar ao dano ou morte de uma pessoa.

Introduçao
A segurança dos clientes quando inseridos em uma instituição de saúde se tornou uma prioridade no Brasil e no exterior nos últimos anos1,2,3,4. Nesse sentido,
assegurar o máximo de qualidade e o mínimo de riscos durante o período de sua internação é o caminho lógico a ser trilhado.
A prática de administração de medicamentos, por ser um sistema complexo, com vários processos interligados, independentes e constituído por diferentes profissionais
da área do conhecimento5, apresenta características que facilitam o aumento desses riscos, podendo comprometer a segurança dos pacientes.
O processo de administração de medicação inicia-se no momento da prescrição pelo médico, seguido pela dispensação e distribuição dos medicamentos pela equipe
da farmácia (auxiliares e técnicos de farmácia e farmacêuticos) até a preparação dos medicamentos e administração pela equipe de enfermagem (auxiliares, técnicos de
enfermagem e enfermeiros). Existem ainda hospitais que possuem um quadro maior de funcionários participantes deste processo, como escriturários, atendentes de
farmácia, residentes médicos, de enfermagem, de farmácia, e estagiários.
Segundo a National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC-MERP) erro de medicação é definido como
...qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso inapropriado do medicamento ou a danos no paciente, enquanto o
medicamento está sob controle de profissionais da saúde, paciente ou consumidor. Tais eventos podem estar relacionados à pratica
profissional, aos produtos da saúde, aos procedimentos e sistemas, incluindo a prescrição, comunicação da prescrição, rótulo dos
produtos, embalagem e nomenclatura, à composição, à dispensação, à distribuição, à administração, à educação, à supervisão e ao
uso.6
Os erros de medicação podem ser classificados em: erros de omissão; erro na administração de medicamento não autorizado ou não prescrito pelo médico; erro em
dose extra; erro referente à via de administração; erro com a dosagem; erro devido ao horário incorreto; erro devido ao preparo incorreto do medicamento e/ou
incorretamente formulado ou manipulado; erro devido à utilização de técnicas incorretas na administração; erro com medicamentos deteriorados; erro de prescrição; erro
de distribuição; erro potencial: são aqueles que ocorreram na prescrição, distribuição ou administração dos medicamentos, mas que não causaram dano ao paciente7,14 .
Além disso, a NCC MERP8, em 2001, categorizou os erros de medicação de A a I segundo o dano, a monitorização e as intervenções necessárias para suporte de vida:
Categoria A: não ocorreu o erro;
Categoria B: ocorreu erro, porém não atingiu o paciente;
Categoria C: ocorreu erro, atingiu o paciente, porém não houve dano;
Categoria D: ocorreu o erro, atingiu o paciente e houve a necessidade de monitorá-lo para confirmar se houve dano ou não e/ou foi necessária uma intervenção para
evitar o dano;
Categoria E: ocorreu um erro que contribuiu ou resultou em um dano temporário para o paciente e foi necessária intervenção;
Categoria F: ocorreu um erro que contribuiu ou resultou em um dano temporário para o paciente e foi preciso iniciar ou aumentar o período de hospitalização;
Categoria G: ocorreu um erro que contribuiu ou resultou em um dano permanente ao paciente.
Categoria H: ocorreu um erro que necessitou de intervenção para o suporte de vida (como suporte cardiovascular e respiratório);
Categoria I: ocorreu um erro que contribuiu ou resultou na morte do paciente.
Os EUA, em 1993, estimaram 7.391 mortes devido a erros de medicação, sendo que de 2% a 14% dessas mortes ocorreram em pacientes hospitalizados5. Outros
estudos mostraram que este mesmo país gasta, por ano, em torno de US$ 76,6 bilhões com a morbi-mortalidade referente a erros de medicação9. O Reino Unido gastou
ao redor de dois bilhões de euros com o prolongamento das internações 10.
No Brasil, as estatísticas referentes a erros de medicação são escassas, apesar dos esforços da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que criou em 2001,
uma rede de hospitais sentinelas para tratar desse assunto11.
A realidade é que existem muitos fatores que levam ao erro de medicação, e este assunto vem sendo amplamente estudado pela comunidade científica.
Não obstante, sabendo-se da importância do tema, esta pesquisa está direcionada a identificar as ações que têm sido eficazes na prevenção de erros de medicação,
relatadas na literatura, a fim de aumentar a segurança do paciente durante o seu período de internação.
2. OBJETIVOS
Conhecer a produção científica sobre erros de medicação.
Identificar as ações de prevenção de erro de medicação no ambiente hospitalar, descritas na literatura nos anos de 2006 e 2007.
Propor uma diretriz assistencial de enfermagem.
3. MÉTODO
O método utilizado para esta pesquisa foi a revisão bibliográfica da literatura. Para isto foi utilizada a palavra-chave ‘erros de medicação na base de dados Medline, nos
anos de 2002 a 2007.
Foi escolhida apenas a base de dados Medline por possuir um dos maiores acervos de publicações disponíveis pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).
Nesta primeira etapa da busca foram encontrados 1230 textos, destes foram excluídos 864 pesquisas: 489 por não possuírem resumo; 42 por se tratarem, diretamente,
de eventos adversos; cinco de erros com nutrição parenteral, 39 estudos fora do ambiente hospitalar; 38 considerados estudos de drogas específicas; 274 por não
possuírem título e resumo significante ao tema, e 21 por erros de cálculos matemáticos (que não se aplica à realidade brasileira), restando 365 artigos.
Optou-se por analisar os artigos mais atuais sobre erros de medicação, desta forma, destes 365 artigos foram incluídos apenas os de publicação nos últimos dois anos
(2006 e 2007), totalizando 57 textos. A partir destes 57 artigos, ainda, foram excluídos 23 por não estarem disponíveis em meio eletrônico ou em meio físico na cidade de
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São Paulo, quatro por não possuírem metodologia não caracterizada como pesquisa, um por tratar-se apenas de pacientes fora do ambiente hospitalar, sete por não
responderem a pergunta desta pesquisa e um por ser um estudo de caso. Foram analisados, no final da etapa de busca e seleção 21 textos.
4. RESULTADOS
Destacam-se, nessa revisão bibliográfica, as seguintes sugestões para diminuição da incidência do erro:
- Educação continuada: formação de grupos de discussão; importância do conhecimento e reconhecimento dos erros de medicação;
- Reestruturação do quadro de pessoal;
- Informatização da prescrição médica e sistema on-line de notificação de erros, sigilosa e próximo da hora que ocorreu;
- Processo de trabalho: melhorias no ambiente de trabalho como, iluminação, ventilação, isolamento; utilização da prescrição médica durante o preparo das
medicações; pulseiras de identificação de pacientes; presença efetiva do enfermeiro no processo de preparo da medicação; farmacovigilância;
- Planta física: quartos individuais; utilização de armários de medicação dentro dos quartos;
- Sistema de etiquetagem das embalagens: com a identificação do medicamento e etiquetas coloridas para cada classe de drogas ou para diferenciação de nomes
semelhantes;
- Padronização dos equipamentos na instituição e uniformizar equipamentos em uso.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta revisão bibliográfica evidenciou que este assunto tem sido amplamente estudado e discutido mundialmente. Há o consenso entre os autores de que há necessidade
de maior discussão dentro das instituições hospitalares a fim de clarificar e sedimentar o conceito de erros de medicação. Além disso, dentro do processo de medicação
existem várias etapas que sofrem influencia de variáveis internas e externas que aumentam a probabilidade da ocorrência do erro. Relacionado a isto está a dificuldade de
se controlar a incidência dos erros. Os estudos atuais têm mostrado as ocorrências, tipos e causas de erros e mais estudos estão sendo realizados. Por isso, existem poucos
dados concretos e abrangentes que atuem diretamente nas etapas do processo de medicação. Foram encontradas recomendações e ações gerenciais que não estão no
âmbito de resolução dos profissionais que estão na assistência finalizando a administração de medicamento.
Recomenda-se que seja aprofundada a análise do que foi encontrado na literatura e feita uma comparação com os dados existentes dos indicadores da Instituição.
Este trabalho pode configurar-se como uma contribuição para que os profissionais envolvidos neste processo possam verificar a importância e o impacto deste tema nas
suas ações diárias no que se refere à terapia medicamentosa. Também apresenta uma proposta de Diretriz Assistencial para Prevenção de Erros de Medicação, alinhada à
realidade da Instituição tendo como base esta revisão da Literatura.
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6-Fluxograma do processo de administração do medicam
mento
I - Farmácia saatélite
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Fluxograma do processoo de administração doo medicamento
II. Faarmácia central para ssatélite (medicamentoos padronizados)
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Fluxograma ddo processo de adminnistração do medicamento
III. Farmáccia central aos setoress sem farmácia satélitee
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P_214_2011 - Avaliação de Pacientes em Hospital-Escola Terciário
Gabriela Scholer Trindade, Thielle Maria Vaske, Ana Laura Bueno, Michele Finkler, Mariza Machado Kluck

Resumo: Introdução: A qualidade assistencial é avaliada e padronizada pela Acreditação Hospitalar. Objetivo: identificar os elementos que não preenchem os requisitos da Acreditação
Internacional na Avaliação de pacientes e propor planos de ação para resolução dos problemas identificados. Métodos: análise de dados obtidos no Relatório da Avaliação Diagnóstica e
estratificar por padrões. Resultados: mais de metade dos elementos de mensuração estão conforme e 9,2% estão não conforme. Discussão: existem problemas nas avaliações iniciais dos
pacientes, devendo-se implementar modelos de avaliação e conscientizar os profissionais. Conclusão: A análise de dados sobre qualidade do atendimento é de grande importância, permitindo
melhor gestão hospitalar.

Introdução
A qualidade assistencial é o objetivo central tanto das instituições que trabalham com a saúde, como é o caso dos hospitais, quanto dos que usufruem dos serviços
prestados pelas instituições. A nossa sociedade é cada vez mais exigente quanto à qualidade destes serviços. Com um conceito complexo, que difere conforme a formação
profissional, a ética e os interesses envolvidos, a qualidade assistencial é basicamente a soma dos componentes necessários para se obter satisfação dos pacientes
atendidos por uma instituição: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade.
Uma das formas de avaliar e padronizar a qualidade da assistência prestada por organizações de saúde é a Acreditação Hospitalar. Esta ferramenta se caracteriza por
um processo de avaliação externa dos recursos institucionais voluntário, periódico e reservado, realizado por meio da utilização de padrões previamente definidos. A
Acreditação é um sistema de avaliação por pares e externa para determinar a adesão a um grupo de padrões; é um método de incentivo, avaliação e certificação da
qualidade de serviços de saúde.
A Acreditação teve início nos Estados Unidos há mais de 80 anos e passou a ser utilizada nos países latino-americanos há 15 anos e no Brasil há 10 anos. Esta
ferramenta de avaliação hospitalar é coordenada nacionalmente pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e
internacionalmente pela Joint Commission International (JCI), braço da Joint Commission on Accreditation of Helthcare Organizations (JCAHO) e representada no Brasil
pela CBA.
A Acreditação Internacional por intermédio da JCI, que já acreditou cerca de 70 hospitais em 15 países, sendo 14 deles no Brasil tem trabalhado com organizações de
saúde públicas e privadas, ministérios da saúde, e organizações globais, auxiliando-os na identificação de problemas existentes e na criação de mecanismos para alcançar
a excelência na prestação de cuidados, de forma segura, eficaz e custo-efetiva para os cidadãos, através da prestação de serviços de certificação e Acreditação, bem como
através de consultoria e serviços educativos com o objetivo. Para ser acreditada e manter um selo de qualidade, a instituição de saúde deve ser submetida, pelo menos a
cada três anos, a uma vistoria no local por uma equipe de pesquisa da JCAHO e implementar as recomendações dos avaliadores para corrigir eventuais não
conformidades aos padrões exigidos. Durante a avaliação, a estrutura, os processos e os resultados são avaliados e comparados com padrões pré-estabelecidos por um
manual, o qual é composto por padrões focados nos pacientes e na organização e por elementos de mensuração.
O nosso Hospital, nacionalmente reconhecido como referência em saúde, é atualmente uma instituição pública de direito privado, vinculado academicamente à
Universidade Federal, que atende prioritariamente ao Sistema Único de Saúde (95% dos atendimentos), oferecendo assistência de excelência com 60 especialidades. O
Hospital realiza por ano cerca de 552 mil consultas, 29,2 mil internações, 40,6 mil procedimentos cirúrgicos, 370 transplantes e 3,9 mil partos, mantendo constantemente
o objetivo de ser um referencial público de alta confiabilidade em saúde.
Considerando a Acreditação Hospitalar como uma forma de motivação e de consolidação dos princípios da gestão de qualidade assistencial, desde 1997, o nosso
Hospital tem sido avaliado pelos instrumentos de Acreditação no Brasil. De 2000 a 2006, participou do Programa de Brasileiro de Acreditação Hospitalar e tornou-se o
primeiro hospital público, de grande porte e gaúcho e a ser acreditado. Em 2008, tomou a decisão de adotar a Acreditação Internacional, objetivando alcançar através
desta ferramenta implementações importantes para o Hospital como a busca autônoma de soluções, motivação das equipes e setores, instrumento de gestão e
aprimoramento do sistema de informações com ênfase no desenvolvimento de indicadores. Em março de 2009, ingressou na terceira etapa para a obtenção do certificado
de Acreditação, sendo esta focada na reparação de planos de ação para correção das não conformidades que foram identificadas através da realização de um relatório de
não conformidades confeccionado após avaliação externa da instituição. Este relatório, composto de capítulos divididos entre as seções assistenciais e administração, é
formado por padrões e elementos de mensuração, comentando estes em cada um dos 1214 padrões descritos e avaliados.
Nosso grupo analisou a situação do hospital na questão de Avaliação dos Pacientes, que conta com 173 padrões avaliados e é alocado na seção assistencial do
relatório.
Objetivos
O objetivo desse estudo é analisar a avaliação dos pacientes no Hospital Terciário, de acordo com os padrões de Acreditação Internacional, identificando os elementos
que não preenchem os requisitos e propondo planos de ação para uma melhor gestão.
Justificativa
O hospital se encontra em fase final para a Acreditação Internacional, prevista para 2012. A identificação dos padrões não conforme e programar um plano de ação
para a correção desses itens é essencial para que o Hospital esteja preparado para a avaliação final. Este trabalho auxiliará na auto-avaliação e educação dos gestores e
profissionais que trabalham na instituição, o que é indispensável ao longo do processo de Acreditação.
Métodos
Foi realizada uma revisão bibliográfica baseada em artigos sobre qualidade assistencial e Acreditação Hospitalar. Foi avaliado o capítulo do Manual de Acreditação
Internacional, identificando os padrões e elementos de mensuração para a avaliação do paciente, podendo, assim compreender de forma ampla os quesitos necessários
para preencher o capítulo.
Após essa etapa, os dados obtidos no Relatório da Avaliação Diagnóstica, realizada pelo CBA, na etapa de preparação do Hospital para a Acreditação Internacional,
foram analisados, sendo identificados os elementos de mensuração que se apresentavam não conforme. Foram estratificados de acordo com os padrões de forma a se
reconhecer quais padrões apresentam mais não conformidades.
Resultados
O processo de avaliação do paciente consiste em três processos básicos: a coleta de informações, a análise de dados e o desenvolvimento de um plano que atenda às
necessidades identificadas no processo de obtenção de dados. Como se trata de um processo contínuo e dinâmico, em que há necessidade de integração de diversas
áreas, a padronização representa uma importante ferramenta na avaliação dos pacientes. Esses processos são detalhados por padrões e elementos de mensuração muito
claros e com capacidade real de avaliação dos pacientes. Na tabela 1, vemos o resumo dos serviços analisados por cada padrão.
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Tabela 1
Padrão

DESCRIÇÃO DO
O PADRÃO

AOP.1

Necessidades dee todos pacientes atenndidos identificadas at
através de processo de avaliação bem estabelecido

AOP.2

Pacientes reavaliiados em intervalos apropriados para deterrminar resposta ao traatamento e planejar continuidade ou alta

AOP.3

Profissionais quaalificados realizam as avaliações e reavaliaações

AOP.4

Profissionais ressponsáveis pelo cuidaado do paciente colabooram para analisar e integrar as avaliaçõess

AOP.5

Serviços de laborratório estão disponívveis para atender as nnecessidades do pacieente e atendem aos padrões
p
e às leis e reggulamentos locais e nacionais
n

AOP.6

Serviços de radioologia e diagnóstico por
p imagem estão dissponíveis para atendeer às necessidades do
d paciente e atendem
m aos padrões e às leis e regulamentos locais e
nacionais

OP 1 contempla toddos os quesitos parra um bom atendim
mento inicial, comoo, por exemplo, exigência de processoo de avaliação e coonteúdo pré-determ
minado,
O Padrão AO
avaliação de faatores físicos, psicollógicos, sociais; avaaliação médica e dde enfermagem com
mpletas em prazo estabelecido
e
pela innstituição, rastream
mento quanto às conndições
nutricionais, avvaliação inicial inddividualizada para pacientes com conndições especiais, planejamento de alta, rastreamento para dor. O padrãão AOP 2 relacionna-se à
reavaliação doss pacientes em inteervalos apropriadoss para determinar ssua resposta ao trattamento e planejar a continuidade doo tratamento ou da alta, sendo compoosto por
6 elementos dee mensuração. Os padrões AOP 3 e 4 analisam se exisstem profissionais qualificados para avaliação
a
dos paciientes e se todos colaboram
c
para analisar e
integrar essa avvaliação. Estes itenss são obrigatórios para um atendimentto de qualidade do paciente e são relaativamente fácil dee aferir através dos elementos
e
de menssuração
destes padrões.. Por fim, os padrrões AOP 5 e 6, os
o quais referem-see aos serviços labooratoriais e serviçoos de radiologia e diagnóstico por imagem, respectivaamente,
contemplam programas de seguurança, disponibiliddade do laboratórrio para atender às necessidades do
d paciente, prazoo para resultado de
d exames, inspeçção de
equipamentos laboratoriais, estabeelecimento de proggrama de qualidadee para laboratório, programa de seguraança para radiaçõees.
Gráfico 1

Através do RRelatório de Avaliaçção Diagnóstica, oss dados referentes aao desempenho doo Hospital no proceesso de avaliação ddo paciente são exaaminados. Observa-se que
m, mais de metade dos elementos dee mensuração estãão conforme o manual, e
diversos elemeentos de mensuraçãão não se adequam aos critérios esttabelecidos. Porém
somente 9,2% eestão não conformee, estando o restantte parcialmente connforme (gráfico 1).
O gráfico 2 revela a proporçãoo de elementos conforme, parcialmennte conforme e nãão conforme em caada padrão. Feita ssua análise, notamoos que somente o padrão
AOP. 3 tem toddos os seus elementtos de mensuração conforme os critérrios do manual. Em relação ao AOP. 1, 50% dos element
ntos de mensuraçãoo se apresentam connforme,
sendo, todavia, o padrão com mais elementos não coonforme (21,28%).. O AOP. 2 não posssui nenhum elemeentos não conformee, tendo 66% confoorme. Já o AOP. 4 e 6 tem
cerca de 40% dde elementos confoorme e parcialmentee conforme. O AO P. 6 apresenta 4% de elementos não conforme,
c
enquanto
to o AOP. 4 tem 200%.
Gráfico 2

O padrão AO
OP.1.1 tem todos os
o seus elementos de
d mensuração nãoo conforme, assim como
c
o padrão AO
OP. 1.7. O primeiroo padrão avalia se a instituição determ
minou o
escopo e o connteúdo das avaliaçõões, com base nas leis e regulamentoos aplicáveis. O seegundo avalia se a instituição realiza avaliações iniciaiss individualizadas para
p os
pacientes em condições especiaiss por ela atendidos. O padrão AOP. 11.8 que determina se a avaliação iniccial inclui a determ
minação da necessidade do planejameento da
alta, também nãão apresenta nenhuuma conformidade.
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Discussão
A instituição preenche mais de metade dos requisitos para a Acreditação Hospitalar no Capítulo de Avaliação de Pacientes, sendo menos de 10% dos elementos de
mensuração não conforme ao manual de Acreditação Internacional. Os padrões que não se apresentam conforme são facilmente identificáveis.
Quanto ao processo de avaliação inicial, há um déficit na identificação das necessidades de todos os pacientes, já que não há uma política institucional definindo as
informações a serem obtidas nas avaliações dos pacientes externos (AOP 1-2) e também de definição das informações e características da avaliação de forma
sistematizada, como é exigência do padrão (AOP 1-3). Também não foram apresentadas políticas definindo o conteúdo das avaliações em cada disciplina (AOP 1.1-1),
além do conteúdo das avaliações dos pacientes externos e internados (AOP 1.1-2), demonstrando uma deficiência na sistematização e implementação das políticas de
avaliação dos pacientes.
À medida que a avaliação inicial é imprescindível para identificar as necessidades de cada paciente, podendo então proporcionar os devidos cuidados, a análise através
do exame físico e história clínica permitem avaliar fatores físicos, psicológicos, sociais e econômicos, no entanto, o escopo dessa avaliação não está definido por política
institucional (AOP 1.2-2). Além disso, a avaliação inicial, que deve ter como conseqüência um diagnóstico inicial é apenas parcialmente cumprida no Hospital.
As necessidades de cuidados médicos e de enfermagem são também identificadas na avaliação inicial do paciente, contudo, nestes quesitos, o Hospital não apresenta
política adequada para definir essa avaliação (AOP 1.3-2 e 4).
Já em uma situação de emergência, as avaliações iniciais podem se limitar a uma breve nota sobre o diagnóstico pré-operatório do paciente, no entanto, houve setores
do Hospital que encaminharam pacientes para cirurgia sem nenhum registro da decisão cirúrgica no prontuário, evidenciando uma falha no processo de sistematização
(AOP 1.3.1-3)
Em relação ao cumprimento de prazos para as avaliações também há discordâncias, já que em todos os prontuários houve avaliação inicial imediatamente após a
internação, demonstrando eficácia nesse sentido, no entanto, não há prazos estabelecidos pela instituição para início e conclusão das avaliações nos diferentes serviços do
Hospital (AOP 1.4). Ainda em relação aos prontuários, as informações dos pacientes devem estar prontamente disponíveis para os cuidadores das mais diversas áreas e,
embora os resultados das avaliações sejam registrados no prontuário dentro de 24h da internação, algumas informações, principalmente quanto a questões de nutrição e
fisioterapia, não são completamente relatadas no prontuário. Apesar de os profissionais referirem integração das rotinas e condutas em relação aos pacientes, estas nem
sempre são lançadas no prontuário, representando uma ineficiência nesse quesito (AOP 1.5-2).
Cada hospital identifica populações e situações especiais apresentadas pelos seus pacientes e altera adequadamente o processo de avaliação, na tentativa de adequar e
tornar individualizado o atendimento de diferentes grupos populacionais, tais como pacientes muito jovens ou idosos, mulheres em trabalho de parto, pacientes terminais
ou dependentes químicos, dentro outros possíveis grupos de pacientes. A modificação no processo de avaliação dos pacientes baseia-se nas características de cada grupo
e tem por objetivo responder de maneira mais eficaz a suas necessidades. Essa individualização não se aplica ao Hospital, onde não foi apresentado processo de
identificação de grupos de pacientes ou situações especiais para que a avaliação fosse feita de maneira particular (AOP 1.7-1 e 2).
Além da avaliação dos cuidados iniciais necessários, é relevante o planejamento da continuidade do manejo do paciente, o que envolve preparação e a necessidade de
um plano de alta. Há mecanismos para a avaliação da alta, que incluem idade, morbidade e a necessidade de cuidados de enfermagem continuados, que facilitam a
programação e iniciam logo após a internação do paciente. Contudo, esse planejamento do Hospital não se apresentou conforme a padronização desejada, evidenciando
uma falha na condução de ações que visem a alta logo que possível após a internação (AOP 1.8.1-1 e 2).
Faz parte do processo de avaliação inicial o rastreamento da dor, e quando esta é identificada, é fundamental identificar intensidade e atributos da dor, tais como
freqüência, caráter e localização. Essa padronização da mensuração da dor é um instrumento muito útil no registro para reavaliação e seguimento, de modo que os
critérios sejam correntes em toda a instituição e facilitem o alívio do paciente. Essa triagem para a evidência e graduação da dor é parcialmente atingida no Hospital, já
que embora haja materiais didáticos orientado sobre o registro e manejo da dor, nem sempre há documentação da mesma (AOP 1.8.2-1 e 2).
A reavaliação dos pacientes em intervalos programados é fundamental para determinar a sua resposta ao tratamento. Apesar de haver essa reavaliação padronizada no
hospital, há deficiência de documentação em inúmeros prontuários quanto ao registro de ações dos fármacos prescritos (AOP 2-1).
Embora os dados dos pacientes sejam analisados e integrados, no dia da avaliação da instituição, foram encontrados registros de análise e integração de dados médicos,
da enfermagem e demais áreas da saúde responsáveis pelo cuidado dos pacientes, promovendo uma avaliação negativa quanto a esse quesito (AOP 4).
A inclusão do paciente e seus familiares no processo de decisão a cerca seu tratamento e condutas hospitalares é uma iniciativa adequada, que associada à integração
dos profissionais responsáveis e a coordenação dos cuidados se traduz em facilidade no estabelecimento de decisões clínicas. Durante a avaliação do Hospital, não houve
conformidade na apresentação da informação ao paciente e sua família sobre os planos de cuidado, tratamento e decisões terapêuticas (AOP 4.1-2 e 3).
Os serviços laboratoriais são parte importante do diagnóstico e manejo clínico, portanto estão disponíveis para atender às necessidades dos pacientes. Todos esses
serviços complementares necessitam estar de acordo com padrões, leis e regulamentos locais e nacionais, para que possam oferecer segurança e embasamento tanto para
médicos quanto pacientes. Embora tenha sido demonstrado que há preocupação quanto à biossegurança, riscos, treinamentos e equipamentos de proteção, não foi
apresentado um programa de segurança do laboratório que contemplasse políticas de procedimentos, manipulação e descarte de materiais do laboratório ou infectados
(AOP 5.1-1,2 e 3). Associado a isso, não foram apresentados prazos definidos pela instituição para a expedição do resultado dos exames, ainda que em todas as entrevistas
com profissionais do hospital fosse informado que os prazos de expedição são adequados (AOP 5.3-1).
Também não foi encontrado um programa padronizado de gestão de equipamentos laboratoriais, bem como monitoramento e calibração desses equipamentos (AOP
5.4). Os equipamentos de diagnóstico por imagem obtiveram esse mesmo desempenho na avaliação (AOP 6.5).
A necessidade de um profissional responsável por gerenciar os serviços de exames laboratoriais ou de patologia clínica é evidente, já que a adequação aos padrões
aplicáveis é atingida sob a supervisão de um profissional qualificado e com especialização e treinamento documentados. Os laboratórios do Hospital estão sob a
supervisão de profissionais qualificados, entretanto, não foi apresentado durante a avaliação um programa de definição das responsabilidades da direção do laboratório
(AOP 5.8).
Associados aos exames laboratoriais, os métodos de imagem constituem importante ferramenta diagnóstica, portanto, a disponibilidade de um serviço de radiologia é
fundamental para atender as necessidades dos pacientes. Assim como os demais serviços hospitalares, esse serviço é creditado de acordo com padrões nacionais e
internacionais. O serviço de diagnóstico por imagem do Hospital apresenta-se de acordo com essas normas, contudo, não foi apresentado um programa de segurança do
serviço de radiologia e imagem, tampouco políticas apoiando o cumprimento dessas regulamentações (AOP 6.2).
Um profissional especializado deve assumir a responsabilidade acerca das instalações de radiologia, bem como pelos serviços oferecidos. A instituição analisada
apresenta-se sob a direção de profissionais qualificados, no entanto, não há a implementação de políticas quanto às suas responsabilidades (AOP 6.7). Além disso, não há
procedimentos de controle de qualidade estabelecidos para validação de métodos de exames e documentação das ações corretivas no serviço de radiologia e diagnóstico
por imagem (AOP 6.8).
Para obter o certificado de Acreditação Hospitalar Internacional, a gestão do nosso Hospital deve tomar medidas para resolver os quesitos que não se apresentam
conforme os padrões internacionais. Entre os problemas que devem ser solucionados rapidamente são os que se apresentam em não conformidade em todos os seus
elementos de mensuração do padrão AOP. Os principais problemas podem ser resolvidos com a implementação de modelos de avaliação de pacientes, que permitam
padronizar as avaliações de todas as disciplinas e identificar pacientes especiais ou com alta crítica.
O Hospital precisa desenvolver e executar políticas que determinem o escopo e o conteúdo das avaliações dos pacientes para cada disciplina. Podem ser desenvolvidos
modelos de avaliações para cada disciplina, que servem como referência para todas as avaliações, padronizando os atendimentos. Contudo, os modelos devem incluir as
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diferenças das avaliações de cada disciplina, dando o devido enfoque especializado de cada área que atua com o paciente. Nesse mesmo modelo de avaliação devem ser
incluídos itens que permitam identificar grupos de pacientes em condições especiais, como uma avaliação inicial. Assim, mesmo que padronizado, o atendimento se
individualiza, principalmente, quando for reconhecido um paciente com necessidades especiais. Ao se encaixar em uma das condições especiais, o protocolo de
atendimento deve ser modificado, aprimorando o atendimento do paciente. Dessa forma, ao desenvolver um modelo de avaliação para cada grupo, o profissional estaria
orientado a suprir as necessidades e particularidades de cada paciente.
Ainda seguindo modelo de padronização, os problemas encontrados no planejamento da alta podem ser resolvidos. O protocolo de atendimento pode incluir a
identificação de pacientes em que o planejamento de alta é critico. Assim, ao se reconhecer os critérios de dificuldade de alta hospitalar, já se pode planejar e tomar
condutas que permitam isso. Ao se fazer arranjos necessários para a alta desde o inicio da internação, o tempo de permanência hospital é diminuído, permitindo uma
redução de gastos desnecessários.
Porém, todas essas medidas só são possíveis com a conscientização dos profissionais do Hospital. Para isso, é necessário que se realizem reuniões nos serviços e com
cada disciplina, orientando sobre os modelos de avaliação, sobre a sua importância e as melhorias que trazem.
Conclusão
O estudo revela que o nosso Hospital possui um bom desempenho na avaliação dos pacientes, porém existem mudanças que precisam ser implementadas. O principal
problema identificado foi nas avaliações iniciais dos pacientes, pois não existem modelos de atendimento para cada disciplina, além de não existirem protocolos para o
reconhecimento de pacientes com necessidades especiais e alta crítica. A orientação dos profissionais auxiliaria a colocar em práticas esses modelos, de modo que fossem
efetivos.
O exame dos dados sobre qualidade do atendimento é de grande importância, pois permite que sejam norteadores da gestão hospitalar. A análise crítica indica onde
devem ser feitas as melhorias e qual a melhor medida para que se resolva o problema com um bom custo-benefício. Assim, o Hospital poderá atingir a Acreditação
Internacional, prevista para 2012.
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Resumo: Esse artigo aborda a qualidade e a recuperação dos serviços odontológicos. Através de uma pesquisa bibliográfica, são levantados aspectos que devem ser observados pelos
odontólogos, face à intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade dos serviços que ofertam. Verificou-se que a qualidade dos serviços odontológicos relaciona-se as
habilidades interpessoais e as formas de comunicação que favorecem o desenvolvimento e a manutenção da confiança entre o prestador de serviços e o paciente. Na recuperação e qualidade
dos serviços odontológicos devem ser realizadas ações tangíveis e intangíveis, sendo necessário que os odontólogos desenvolvam competências que os permitam combinar os fatores
desempenho, atendimento e custo.
Palavras-chave: Serviços odontológicos; Qualidade; Recuperação de serviços.

1. Introdução
A área de saúde vivencia uma quebra de paradigmas oriunda dos efeitos produzidos pela chamada “Era do Cliente”, surgida na década de 80 e introduzida no Brasil
com a Abertura de Mercado a partir de 1990 (CAPRONI, 2006). Nesse contexto, a satisfação da clientela é valorizada e expressões como marketing, comunicação,
relacionamento interpessoal, qualidade em serviços e atendimento personalizado se configuram como elementos importantes a serem analisados por todos os que militam
no campo da saúde, considerando que a relação doutor/paciente foi gradativamente substituída pela profissional/cliente (ASSADA, 2006).
Assim, observa-se que o sucesso efetivo na prestação de serviços de saúde requer dos seus profissionais habilidades não restritas apenas ao seu campo de atuação, mas
que abranjam domínios diversos do conhecimento como, por exemplo, saberes relativos ao âmbito da Administração. Isso, tendo em vista que essa área engloba fatores
como definições de estratégias e planejamento, gestão de recursos mercadológicos, materiais, humanos e financeiros, indicadores de qualidade, dentre outros. Na
verdade, componentes fundamentais para o estabelecimento da diferenciação necessária ao êxito dos profissionais de qualquer especialidade da saúde, face à conjuntura
atual caracterizada por ampla concorrência de profissionais, tratamentos e clínicas, especializações, preços diferenciados, dentre outros fatores.
Também, é relevante o fato de que mesmo estando inserida no setor de serviços, a área da saúde tem características particulares que a diferencia dos demais serviços
em virtude das suas atividades estar diretamente relacionadas a preservação da vida. Segundo Garvin (1990) apud Souza, Griebeler e Godoy (2007) três distinções
assinalam as organizações de saúde, a saber: não há clareza entre a relação entradas e saídas, em grande parte, devido ao tempo essencial para os resultados sejam
observados; além disso, é possível que os pacientes tenham dificuldades na avaliação dos aspectos técnicos; outro fator refere-se ao fato de que nas organizações de saúde
de maior porte (como os grandes hospitais) existem linhas de autoridades distintas referentes ao pessoal administrativo e os médicos, o que é contrário a autoridade única
predominante nos outros tipos de organizações.
Outro aspecto importante diz respeito a possibilidade da qualidade apresentar duas dimensões diferenciadas: a qualidade técnica, relativa ao que é oferecido ao cliente
visando a sua satisfação; e a qualidade funcional, referente a como o serviço é prestado (GRÖNROOS, 2003). Sabe-se que na área da saúde há avanços significativos na
qualidade técnica, o que é pontuado pelo número expressivo de produções científicas cuja abordagem recaem sobre a etiologia e o tratamento das doenças. Entretanto, os
estudos sobre a qualidade funcional da prestação de serviços de saúde ainda são restritos, denotando a necessidade de mais conhecimentos nesse campo de estudos, pois,
quando do julgamento da qualidade na prestação de serviços de saúde, geralmente, os pacientes referenciam as suas percepções tendo como base os aspectos em que se
sentem mais qualificados para avaliar. Nesse sentido, estando em uma posição em que não seja possível (ou não esteja apto) avaliar serviços de maior complexidade
técnica, os consumidores usam outras dimensões para efetivar as suas avaliações (SANTOS, 2004). Essas considerações demonstram que conhecer a visão dos clientes
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quanto à qualidade funcional dos serviços de saúde torna-se um diferencial para a satisfação e fidelização dos mesmos, visto que entender o que a clientela espera é o
princípio fundamental da qualidade (DEMING, 1990; PALADINI, 1995).
Partindo desses pressupostos, esse artigo tem como objetivo efetuar considerações sobre os aspectos da qualidade e da recuperação de serviços em saúde, enfocando os
serviços odontológicos. Para tanto, concebe que o enfoque em torno de uma categoria profissional permitirá uma discussão mais particularizada, pois apesar das
semelhanças entre os serviços ofertados pelos profissionais da saúde, uma vez que todos atuam com a prevenção, profilaxia e manutenção do bem-estar dos indivíduos,
existem diferenças concernentes ao tipo de serviço de saúde realizado. Na verdade, entende-se que existam semelhanças pelo fato de todos lidarem com o mesmo objeto,
a saúde, que é detentora de características que favorecem a subjetividade quando os pacientes analisam a qualidade dos serviços recebidos.
2. Considerações gerais sobre a recuperação de serviços no campo da saúde
O setor de prestação de serviços configura-se como um dos líderes da nova onda de expansão econômica tornando-se importante componente no processo de
crescimento global. De acordo com Lovelock e Wright (2006), “os serviços constituem o grosso da economia de hoje, não só no Brasil, onde respondem por 56,7% do
Produto Interno Bruto (PIB), mas também no mundo”.
A prestação de serviços tem se caracterizado como o foco das atividades econômicas do mundo moderno, sendo essencial para o desenvolvimento das sociedades
atuais. Todavia, como as operações de serviços possuem maior complexidade, dado que se baseiam no relacionamento entre consumidores e os funcionários da linha de
frente, os erros e as falhas ocorrem com freqüência exigindo que as organizações estabeleçam procedimentos que promovam a recuperação do serviço, posto que nessa
conjuntura, a satisfação dos clientes é fundamental para a sobrevivência das organizações.
A recuperação de serviços é caracterizada pelos esforços sistematizados de uma organização após a ocorrência de uma falha para a correção do problema e a retenção
da boa vontade do cliente. Portanto, recuperar serviços consiste em desenvolver ações para solucionar problemas com o intuito de alterar as atitudes negativas de
consumidores insatisfeitos, visando mantê-los na organização (LOVELOCK e WRIGHT, 2006).
Nesse sentido, os prestadores de serviços devem ter como meta proporcionar ao cliente uma experiência positiva já no seu primeiro contato com a organização.
Todavia, em função dos imperativos ambientais, da multiplicidade de fatores e expectativas variadas da clientela, além das formas de envolvimento dos funcionários na
realização das suas tarefas, os erros ocorrem com frequencia. É uma falha no serviço que oferece a oportunidade de recuperar o erro e uma segunda chance para
proporcionar uma experiência positiva de serviço (MILLER, CRAIGHEAD e KARWAN, 2000).
Várias pesquisas têm sido empreendidas para conhecer de quais modos o consumidor se comporta frente a situações de erros ocorridas no momento da prestação do
serviço. Do mesmo modo, é enfocada a atuação das organizações quando da ocorrência dos erros ou no ato da clientela apresentar reclamações. Os resultados mostraram
que as situações de insatisfação desencadeiam propagandas negativas, disseminadas através dos contatos de um cliente com outro. No entanto, essas problemáticas
podem ser evitadas, caso a organização esteja voltada para o cliente, ouvindo suas reclamações e programando resoluções que tragam satisfações e repercutam na
credibilidade organizacional.
Conforme assinalam Reichheld e Sasser (1990) apud Santos e Fernandes, (2007) custa de três a cinco vezes mais a obtenção de novos clientes do que manter os atuais
da carteira. Ademais, a clientela atual da organização recebe os seus esforços mercadológicos com mais impacto, pois já estão habituados com a organização em todos os
seus aspectos (procedimentos, colaboradores, etc.) sendo menos atraídos pelos preços praticados nas empresas competidoras. Esses aspectos denotam a importância de se
manter a qualidade no serviço ofertado como meio de fidelização da clientela da organização.
De acordo com Miller, Craighead e Karwan (2000) antecedendo a recuperação de um serviço em uma organização estão fatores como o envolvimento do consumidor;
a qualidade do serviço; a gravidade da falha; as garantias ofertadas. Além disso, elementos como autonomia do pessoal da linha de frente e a rapidez da recuperação se
constituem em fatores de sucesso para que um serviço seja recuperado. Para os autores supracitados, é importante considerar também os seguintes aspectos: (i) o
consumidor atribui muita importância a retratação; (ii) as falhas graves requerem atitudes incisivas; (iii) as formas de recuperação são multidimensionais; (iv) a rapidez de
resposta é fator-chave para satisfação do cliente; (v) as falhas graves são mais difíceis de serem reparadas.
Nos serviços de saúde os fatores citados são relevantes, pois na avaliação da qualidade, em consonância com a expectativa do cliente, encontram-se elementos como: a
obtenção de explicações sobre o tratamento efetuado; contatos amigáveis, recebimento de informações de modo espontâneo, sem necessidade de inquisição ao
profissional de saúde que faz o atendimento; manutenção do contato visual na comunicação com o profissional de saúde; o incentivo a perguntas, para recebimento de
feedback do paciente, suas emoções e sentimentos quanto à doença, dentre outros (LECKIE et al, 2006 apud CAMPOS, 2008). Todos os fatores fazem alusão ao
relacionamento interpessoal e a capacidade adequada de comunicação.
Deve-se considerar que na área de saúde os clientes buscam estabelecer uma relação de confiança com os prestadores de serviços, face à vulnerabilidade a que estão
expostos e a incapacidade de avaliação ou interferência técnica sobre o serviço de saúde recebido, portanto, a confiança é preponderante na avaliação dos serviços de
saúde. Porém, as dimensões do serviço podem sofrer diversas avaliações segundo o estágio ou momento em que o cliente se encontra na experimentação do serviço:
enquanto recebem os serviços, nos clientes predominam sentimentos e emoções, estando a sua satisfação alimentada pelo relacionamento interpessoal com os prestadores
de serviço. Posteriormente, finalizado o recebimento, é comum os clientes valorizarem os aspectos técnicos, as melhorias clínicas e a possibilidade de continuarem o
tratamento (NELSON e NIEDERBERGER, apud CAMPOS, 2008).
No estudo realizado por Torres (2003) apud Campos (2008) ficou evidenciado que em saúde são utilizadas práticas de recuperação tangíveis e intangíveis. As primeiras
abrangem desde o fornecimento de alimentação e dinheiro para o transporte, nos casos de consultas agendadas erradamente, até o ressarcimento financeiro de objetos
perdidos no âmbito da organização de saúde. Já a recuperação intangível utilizada com maior freqüência é o fornecimento de respostas, desculpas e explicações sobre a
ocorrência do erro. Essa forma, por sua vez, pode diminuir ou superar os efeitos negativos das falhas entre aqueles clientes com alto comprometimento com a organização,
posto que os pacientes estejam envolvidos emocionalmente com os prestadores do serviço e, portanto, mais propensos a aceitarem tais práticas.
Para a área de saúde a recuperação de serviços traz vantagens significativas, como: o aumento na fidelização dos clientes; à redução do tempo de permanência do
paciente na organização de saúde; benefícios financeiros; melhoria de desempenho dos funcionários, e o estabelecimento de relações mais duradouras com os pacientes.
Quantos aos benefícios financeiros evidenciam-se os lucros com os atuais clientes, a redução da propaganda negativa disseminada por meio dos clientes insatisfeitos, bem
como a redução de ações legais contra a organização (CAMPOS, 2008).
No âmbito da saúde, a divulgação de experiências negativas pelos clientes merece atenção da organização, considerando que os consumidores deste tipo de serviço
são extremamente influenciados pelas experiências relatadas por outros pacientes, devido a buscarem confiança junto aos prestadores do serviço. Assim, é relevante que
as ações de recuperação de serviços não se restrinjam apenas aos pacientes, mas aos seus familiares amigos. Também são benefícios diretos das práticas de recuperação
(ocasionando o aumento na fidelização dos clientes), a redução no nível de ansiedade dos pacientes que buscam o serviço de saúde. Isso pode ser conseguido através da
instituição de formas adequadas de comunicação com cliente, visando assegurá-los quantos aos procedimentos a ser efetuados, índices de sucesso obtidos, materiais
utilizados nas intervenções, dentre outros fatores (CAMPOS, 2008).
3. Aspectos fundamentais para a qualidade na prestação de serviços odontológicos
Os serviços podem ser entendidos como um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra e que seja essencialmente intangível, não resultando na propriedade
de nada. Assim, mesmo que o processo esteja relacionado a um produto físico, existe a questão da intangibilidade associada à execução do serviço e a não apropriação
dos fatores de produção envolvidos (KOTLER, 2000). Nesse sentido, os serviços apresentam quatro principais características que repercutem na elaboração de qualquer
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ação que os envolva, seja na determinação de melhorias ou mesmo na estruturação de programas que visem à fidelização da clientela. São eles: intangibilidade;
inseparabilidade; variabilidade e perecibilidade (LOVELOCK e WRIGHT, 2006).
A intangibilidade diz respeito ao fato de que, ao contrário de produtos físicos, os serviços não podem ser estocados, visualizados, tateados, ouvidos, cheirados ou
degustados. Em relação aos serviços odontológicos, quem, por exemplo, busca um cirurgião-dentista para alívio de uma odontalgia é submetido a uma consulta de
emergência para alívio da dor. Esse momento é revestido de componentes intangíveis, pois ao término do atendimento, do encontro fornecedor/ receptor dos serviços, o
cliente apenas disporá das recordações relativas ao modo como foi atendido, da rapidez e agilidade despendidas pelo odontólogo e sua equipe na solução da
problemática.
O aspecto da intangibilidade, ainda torna necessário que sejam fornecidos aos clientes elementos de comprovação para evidenciar a qualidade do serviço prestado (LAS
CASAS, 2000). Logo, os prestadores de serviços devem tornar tangíveis o máximo possível do que foi prometido, pois, visando reduzir as incertezas, os clientes procuram
sinais de qualidade naquilo que lhes é visível. No que concerne aos serviços odontológicos, habitualmente, a atenção dos clientes recai sobre ambiente da recepção, o
vestuário dos colaboradores, mobiliário e equipamentos, o material utilizado para comunicação e divulgação da clínica (folder, cartazes, displays, site organizacional,
etc.), a pontualidade no atendimento, o preço cobrado, entre outros elementos, como fontes para identificação e segurança em relação à qualidade do serviço que
buscam.
A característica da inseparabilidade mostra que os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. Por conseguinte, verifica-se que a pessoa encarregada de
prestar o serviço é parte dele e que a presença do cliente é fundamental enquanto o serviço é executado, havendo uma interação direta do prestador de serviços com a
clientela atendida e uma responsabilidade comum no resultado alcançado. Na ocorrência de um erro, este é percebido e o cliente já recebe o serviço defeituoso no exato
momento devido à simultaneidade. Tal característica determina que a oportunidade para que um prestador de serviços mostre a sua eficiência e eficácia está no
atendimento do cliente quando em contato direto com o mesmo. (FILHO, 2002). Essa possibilidade também permite que uma avaliação seja instantaneamente realizada
pelo cliente ao vivenciar a realização do serviço, o que é designado de hora da verdade. “É nesse momento que o cliente, ao entrar em contato com a organização, tem a
oportunidade de criar a imagem da empresa e dimensionar a qualidade dos serviços prestados por ela” (HARGREAVES, ZUANETTI e LEE, 2001).
O fato de dependerem de quem os fornece, além de onde e quando são fornecidos, ocasiona a característica chamada de variabilidade dos serviços. Nesse sentido, a
questão da qualidade esta diretamente relacionada ao modo como estes são proporcionados. No caso de um odontólogo, a despeito da sua excelente reputação e
reconhecido mérito na comunidade, se seus assistentes não proporcionarem a devida atenção a um paciente, ou se algum outro empecilho ocorrer para o efetivo
atendimento das necessidades do mesmo, a qualidade do serviço é imediatamente questionada. Não obstante, por serem perecíveis, os serviços necessitam de
atendimento imediato, posto que não possam ser estocados como bens físicos. Portanto, se ao desejar um atendimento emergencial o paciente não for atendido é certo
que buscará outro profissional para resolução do seu problema (FILHO, 2002).
Além das características citadas, a competição estabelecida no mercado de trabalho requer dos odontólogos conhecimentos diversificados para a superação dos
obstáculos provenientes de fatores como: clientela cada vez mais exigente e informada; grande concorrência de profissionais no mercado; e fornecedores com materiais e
equipamentos inovadores, sofisticados, de valor alto aquisitivo, porém retorno em longo prazo.
Visando superar essas dificuldades faz-se necessário que o odontólogo desenvolva competências relacionadas aos seguintes pontos: (i) saber ofertar não somente
qualidade técnica no serviço que executa, mas, sobretudo qualidade no que possa ser visto e analisado pelo cliente, desde aspectos intangíveis relativos à forma de
atendimento prestada, até elementos tangíveis como o próprio layout das instalações; (ii) desenvolver e aperfeiçoar habilidades de relacionamento interpessoal; e (iii)
observar equipamentos e materiais utilizados, o conforto da sala de espera, as cores e o layout do consultório, design e organização do mobiliário, dentre outros, pois em
geral os clientes não percebem a qualidade técnica ou a tecnologia empregada no serviço odontológico. Porém, é comum se fixarem na parte visível do que é ofertado.
Deste modo, o atendimento efetuado pelo dentista e todos os seus assistentes, além do espaço físico disponibilizado para execução do serviço, são importantes itens de
análise para que o cliente julgue satisfatoriamente o serviço recebido (ASSADA, 2006).
Essas observações foram confirmadas através de uma pesquisa empreendida com um grupo de 100 clientes, e relatada por Assada (2006), como demonstrado no quadro
a seguir.
Nº
01
02
03
04
05
06

ITENS DE AVALIAÇÃO
Capacidade técnica do profissional
Gentileza no atendimento
Qualidade dos materiais e equipamentos
Limpeza e higiene do ambiente
Foco em prevenção
Preço e custos

RESULTADOS (%)
38%
26%
15%
9%
7%
5%

Figura 01: Aspectos valorizados nos serviços odontológicos
Fonte: Adaptado de Assada (2006)

A capacidade técnica do profissional foi o item de maior relevância na amostra considerada pela pesquisa, atingindo o índice de 38%. No entanto, a gentileza no
atendimento foi amplamente lembrada com 25% do total. Esses dados confirmam a importância do desenvolvimento das habilidades interpessoais por parte do
odontólogo e toda sua equipe com vistas à atração e fidelização da clientela. Segundo Caproni (2006), uma pesquisa efetuada em Harvard mostrou que caso um
profissional de saúde atue como empregado em uma clínica, seu sucesso dependerá em 67% das habilidades interpessoais e em 33% das suas habilidades técnicas. Se
porventura esse profissional for proprietário da clínica, então 85% da suas conquistas estão relacionadas às suas habilidades interpessoais e 15% das suas habilidades
técnicas. Esses apontamentos também são ratificados através dos resultados da pesquisa citada por Assada (2006), segundo relatado no quadro a seguir:
Nº
01
02
03
04
05
06

ITENS DE AVALIAÇÃO
Indiferença no processo de atendimento
Qualidade técnica
Concorrência – preço mais acessível
Novos relacionamentos estabelecidos
Mudança de localidade
Falecimento

RESULTADOS (%)
68%
14%
9%
5%
3%
1%

Figura 02: Motivos de perda de clientes em serviços odontológicos
Fonte: Adaptado de Assada (2006)

Esses dados denotam a importância de se proceder a uma reflexão em como o paciente se sente ou se comporta ao necessitar de serviços odontológicos. Seja qual for o
tipo de intervenção odontológica a ser realizado, geralmente, o paciente a associa a dor e ao desconforto, originando na maioria das vezes ansiedade e tensão, desde o
atendimento prévio feito pelos assistentes do odontólogo, até mesmo durante a intervenção propriamente dita. Portanto, desenvolver o relacionamento interpessoal e
fomentar boas relações humanas entre toda a equipe que presta assistência, é fator decisivo para o bem-estar do paciente considerando a sua inquietação psicológica e
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seus temores. Esse aspecto não apenas é ético na relação com o paciente, mas também fundamental para a manutenção e o retorno do mesmo devido a sensação de
acolhimento e respeito despendido durante o serviço.
Outras competências que devem ser fortalecidas estão relacionadas à obtenção de informações gerenciais que devem ser coletadas e disseminadas pelo odontólogo
com o intuito de permanecer no meio no qual desenvolve suas atividades. Essas informações são as relativas ao controle de clientes, as ações mercadológicas
desenvolvidas e as que serão serem implementadas, assim como custos operacionais, dados de fornecedores, tendências do mercado, dentre outros fatores. Dessa forma,
permite-se que ocorra uma maior efetividade nas ações administrativas, posto que o planejamento, a fixação de objetivos e o desenvolvimento de estratégias são
facilitados possibilitando o êxito da clínica ou consultório no mercado. Trata-se, assim, de conhecer e efetuar os conhecimentos pertinentes ao campo da administração,
da gestão de recursos produtivos, que na maioria das vezes são negligenciados pelos profissionais da saúde, considerando que sua formação acadêmica pouco contempla
ou torna relevante essa área do conhecimento.
Dentro dessa contextualização, são importantes as observações feitas por Barbulho (2001). Conforme relata o autor, um cliente ao adquirir um serviço possui
expectativas em relação à qualidade do desempenho, do atendimento e do custo. Em relação ao desempenho o cliente analisa os detalhes do processo que acompanha a
realização do serviço. No caso do serviço odontológico, é comum ele observar à duração do tempo da intervenção odontológica, a durabilidade do material utilizado, a
higiene e limpeza do local, estética da clinica ou consultório, apresentação pessoal dos profissionais, tempo de retorno para novas intervenções, dores e desconfortos
durante o processo, entre outros.
Já em relação ao atendimento, seu exame normalmente recai sobre questões como afabilidade e disponibilidade dos atendentes e do odontólogo, observação do horário
marcado, clareza das informações prestadas, pronto atendimento telefônico, distinção no tratamento pessoal. Em relação aos custos, o cliente procura aliar um serviço de
qualidade a preços acessíveis, considerando que quanto mais requintado o tratamento necessário, provavelmente os valores serão maiores. É válido salientar que nas
pesquisas citadas anteriormente o fator preço não se destaca quando se trata dos aspectos mais valorizados nos serviços odontológicos, mas é significativo quando se
refere aos motivos que afastam clientes de uma clínica, assumindo a terceira posição na classificação geral.
De acordo com Barbulho (2001), geralmente as empresas e profissionais prestadores de serviços observam e introduzem apenas um ou no máximo dois desses fatores,
acarretando insatisfações e a não fidelização da clientela devido ao não atendimento das outras expectativas dos pacientes. Conseqüentemente, é comum encontrarmos
profissionais de odontologia que ao focarem em preços baixos e bom atendimento, deixam o desempenho ficar aquém do esperado; ou que proporcionam um
atendimento amável, mas que cobram preços exorbitantes para o público que atende.
Na verdade, são possíveis combinações diversas com os três fatores mencionados, de acordo com o conhecimento administrativo e o perfil do odontólogo, bem como
sua percepção acerca da realidade em que está inserido. O êxito profissional, porém, em relação ao número de pacientes atendidos, a manutenção da clínica ou
consultório, o reconhecimento na comunidade local, à indicação para pacientes potenciais, está relacionado a observação e ao equilíbrio proporcionado por essas três
vertentes; uma vez que as mesmas são examinadas pelos clientes, pois, como consumidores, todos desejam um serviço executado por profissionais cujo desempenho seja
inquestionável; que cobre preços justos, realistas e aceitáveis, além de fornecer um atendimento sem a ocorrência de falhas.
4. Considerações finais
O objetivo desse trabalho consistiu em realizar considerações sobre os aspectos da qualidade e da recuperação de serviços em saúde, tendo como referência os serviços
odontológicos. Sendo assim, em virtude dos serviços odontológicos apresentarem as características básicas inerentes a qualquer tipo de serviço, observou-se que o quesito
qualidade é fundamental para fortalecer e manter a confiança dos clientes no prestador de serviços. Além disso, havendo erros ou falhas no atendimento do paciente,
ações de recuperação tangíveis e intangíveis devem ser implementadas pelos odontólogos com o intuito de restabelecer o vinculo e a fidelização da sua clientela.
As ações tangíveis tratam da reparação física da falha ocorrida, envolvendo valores monetários ou não; por sua vez, as ações intangíveis podem se configuram através
de uma comunicação interpessoal mais direcionada a atenção requisitada pelo cliente, seja pedindo desculpas pelo fato ou esclarecendo devidamente os fatores que o
originaram. Trata-se de buscar o restabelecimento da confiança do cliente, posto que a subjetividade que permeia os serviços odontológicos favorecem a análise do que é
ofertado cliente sob o ângulo da qualidade funcional. Para tanto, é imprescindível que os odontólogos desenvolvam habilidades interpessoais e de comunicação,
buscando estabelecer um relacionamento que inspire confiabilidade aos seus pacientes/clientes.
É importante também que os odontólogos invistam nos aspectos tangíveis que cercam a prestação dos seus serviços como as instalações físicas do consultório, materiais
utilizados nos procedimentos, uniformes, etc., pois os clientes buscam indícios de qualidade no que é possível enxergar, já que não conseguem avaliar concretamente os
aspectos técnicos do serviço odontológico.
Tendo em vista que na atualidade existem muitos profissionais no mercado, os odontólogos também necessitam desenvolver habilidades relativas aos processos
administrativos que possibilitem obter e gerenciar informações da clientela com o objetivo de atender as suas demandas quanto às possibilidades de combinações entre os
fatores desempenho, atendimento e custo.
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Resumo: A literatura especializada aponta que o monitoramento e a avaliação de políticas de saúde assumem relevância crescente no Brasil. Este trabalho analisa os indicadores assistenciais
dos Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS) monitorados pela Saúde de Minas Gerais em relatórios gerenciais. A amostra compõe-se de onze CVVRS que realizaram, no mínimo,
dois ciclos completos de monitoramento, entre 2007 e 2010. Os dados sugerem heterogeneidade de desempenho entre os CVVRS e entre os indicadores. A análise sugere ainda melhor
desempenho nos indicadores de saúde sexual e reprodutiva em relação aos indicadores de saúde da criança de risco.

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
A necessidade de monitorar e avaliar torna-se ainda mais evidente quando se analisa políticas públicas de saúde. Sendo o processo saúde-doença complexo e
multicausal, as ações para solucioná-lo também assim são, de modo que o acompanhamento é fundamental para verificar a coerência entre as estratégias estabelecidas e a
realidade que sofrerá a intervenção. Apesar dos avanços obtidos, e do reconhecimento da importância de ferramentas gerenciais para este fim, percebe-se que o
monitoramento e a avaliação de políticas, em especial de saúde, ainda são incipientes no Brasil (MOREIRA, 2010).
Uma política pública é a tradução de propostas de governos democráticos em ações que produzirão resultados ou mudanças numa dada realidade. Seu ciclo
compreende os estágios de definição de agenda, identificação e análise de alternativas, seleção de opções, implementação, monitoramento e avaliação (SOUZA, 2006).
O monitoramento e avaliação destinam-se à verificação da coerência entre as ações implementadas e seus objetivos previstos, sendo de extrema importância visto que,
na prática, projetos sociais abordam problemas multifacetados, estão inseridos em contexto sócio, político, econômico e cultural incerto - sendo vulneráveis ao processo
político que lhe deu origem, bem como às forças que nele influem (MOREIRA, 2006). Além disso, considerando a escassez de recursos públicos e as crescentes demandas
sociais, o monitoramento e avaliação podem ser compreendidos como mecanismos de melhoria no processo de tomada de decisão, ao produzirem informações mais
qualificadas aos governantes, permitindo fundamentar decisões e melhorar a prestação contas sobre as políticas e os programas públicos (ALA-HARJA; HELGASON,2000).
Uma das fragilidades que dificultam a expansão da prática do monitoramento e avaliação de políticas públicas consiste na carência de estudos destinados aos processos
e às metodologias de monitoramento e avaliação, e são barreiras que devem ser superadas (TREVISAN; VAN BELLEN, 2008). Uma alternativa para minimizar essa
fragilidade seria investir em estudos dedicados ao estabelecimento de indicadores. Considerando que o monitoramento e a avaliação são formas de mensuração dos
resultados obtidos, é fundamental definir meios para identificá-los e quantificá-los (COSTA; CASTANHAR, 2003).
Um bom indicador deve ser válido, capaz de refletir de fato aquilo que se mensura; confiável, devendo ser verificável com a coleta de dados; sensível, refletindo
mudanças caso haja alterações de contexto; específico, abordando exclusivamente as características do objeto em análise; oportuno, podendo ser reportado em tempo
hábil; simples, garantindo a viabilidade de sua coleta, cálculo e análise; representativo, refletindo a realidade empírica em análise; custo-efetivo, viabilizando
financeiramente a coleta rotineira de seus dados. Garantidas estas características, um indicador pode ser expresso em forma de taxa ou coeficiente, índice, número
absoluto, ou até mesmo como fatos, quando estes demonstrarem a ocorrência de um resultado (MOREIRA, 2006).
A análise de exemplos concretos exemplifica a complexidade envolvida na realização das etapas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. O Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado é o plano estratégico de longo prazo que orienta as ações a serem desenvolvidas pelo Governo de Minas Gerais. Este documento destaca o
compromisso de redução da mortalidade infantil como um dos principais pontos da agenda governamental. Para orientar esse processo a estratégia escolhida consiste na
implantação da Rede Viva Vida de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança. Essa rede é composta por diversos pontos de atenção distribuídos conforme sua
complexidade, e tem como centro coordenador a Atenção Primária à Saúde. Sistemas de Apoio e Logísticos perpassam todos os pontos, dando suporte à rede de atenção.
Dentre as atividades realizadas para a consolidação da Rede Viva Vida, destaca-se a implantação dos Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS). Esses
Centros são unidades ambulatoriais de atendimento microrregional que possuem uma carteira de serviços voltados para o atendimento de média complexidade em saúde
sexual e reprodutiva e em saúde da criança de risco (MENDES, 2009).
Idealizados sobre as diretrizes do modelo de gestão por resultados e respeitando as visões difundidas na literatura sobre a importância do monitoramento e avaliação de
políticas públicas, os Centros Viva Vida de Referência Secundária contemplaram um sistema de monitoramento com indicadores bem definidos desde sua implantação.
Formalizando a importância atribuída ao monitoramento, a Resolução SES 1.150/07 vincula o pagamento da parte variável repassada para o custeio dos CVVRS (25% do
recurso mensal) ao desempenho auferido neste processo (ROMANINI et al, 2010).
Essa proposta consiste no monitoramento de indicadores estratégicos de estrutura, processos e resultados, por meio de formulários padronizados constantes de um Plano
Anual de Metas. Dentre os indicadores de resultado foram estabelecidos seis indicadores assistenciais nas áreas de saúde sexual e reprodutiva e de saúde da criança de
risco. Para definir os indicadores selecionados, os critérios considerados foram: a importância do resultado apurado para o sucesso do CVVRS frente a seus objetivos e a
existência de parâmetros disponíveis na literatura especializada, de modo a permitir cálculo fundamentado do indicador proposto (MOREIRA,2006).
Estes indicadores são acompanhados quadrimestralmente por uma Câmara Técnica constituída na Comissão Intergestores Bipartite Microrregional (CIB Micro),
composta por representantes do CVVRS, da Gerência Regional de Saúde e dos municípios de abrangência do Centro. Esses indicadores apresentam um duplo objetivo. O
primeiro é possibilitar o acompanhamento do contrato celebrado com os CVVRS, por parte da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O segundo objetivo é
fomentar a responsabilização e o envolvimento dos secretários municipais de saúde na condução da assistência prestada por essas unidades ambulatoriais. Isso porque os
indicadores definidos evidenciam a produção realizada em relação às metas estabelecidas conforme a necessidade em saúde de cada região de abrangência.
OBJETIVOS E MÉTODOS
O objetivo desse trabalho é apresentar os indicadores assistenciais dos Centros Viva Vida de Referência Secundária, bem como uma avaliação dos resultados apurados
no período entre 2007 e 2010. Para a realização desse estudo utilizou-se os indicadores descritos nos Quadros 1 e 2. Dos vinte e quatro CVVRS existentes, foram
consideradas como pertencentes à amostra analisada somente onze unidades que realizaram, no mínimo, dois ciclos completos de monitoramento. Os dados analisados
foram retirados dos relatórios de monitoramento apresentados periodicamente a cada quatro meses por cada uma das unidades. O período de análise foi refere-se aos
relatórios entregues entre 2007 e 2010, totalizando três ciclos de monitoramento. Por questões éticas, os CVVRS não foram identificados, sejam denominados por letras.
QUADRO 1 – Descrição dos indicadores dos CVVRS na área de atenção à saúde sexual e reprodutiva.
Indicador

Conceito

Taxa de mulheres entre 50 e 69 anos que
Taxa de Gestantes de Alto Risco atendidas por
realizaram mamografia de rastreamento no
ano no CVVRS (GAR)
CVVRS (MAMA)
Relação percentual entre o número de mulheres
Relação percentual entre o número de
entre 50 e 69 anos que realizaram mamografia
Gestantes de Alto Risco (GAR) atendidas por
de rastreamento por ano no CVVRS e o total
ano no Centro e 70% do número de GAR
estimado de mulheres com idade entre 50 e 69
estimado por ano da microrregião.
anos da microrregião.
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Taxa de mulheres atendidas no CVVRS para confirmação
de diagnóstico e tratamento do câncer de colo
uterino.(COLO)
Relação percentual entre o número de mulheres
referenciadas atendidas por ano no CVVRS para
confirmação de diagnóstico e tratamento do câncer de colo
uterino e o total estimado de mulheres da microrregião
referenciadas para esse procedimento por ano no Centro.

PAPERS

Referêência normativa

De acordo com a Linha Guia de Atenção
A
ao
Pré-natal, Partoo e Puerpério, calcula-se o
número de gestaantes com base no número
n
de
nascidos vivos do
d ano anterior, acreescendo a
esse 10%. Dessee total de gestantes, tem-se
t
que
15% são Gestanttes de Alto Risco.

Fórmula de cálculo

[Nº. de GAR ateendidas no Centro Viva
V Vida /
(Nº. de GAR esttimado por ano da microrregião
X 0,7)] X 100

Periodicidade

Anual

Meta

Atender no CVVRS 70% das Gestanttes de Alto
Risco da microrreegião.

Conform
me o documento Consenso para o
Controlee do Câncer de Mam
ma (Inca, 2004), as
mulherees na faixa etária enttre 50 e 69 anos de
idade ddevem ser submetiddas a rastreamento
mamog ráfico, pelo menos a cada 2 anos. O o
documeento das diretrizes doo Pacto pela Saúde
em 20006 – Consolidação doo Sistema Único de
Saúde, publicado pelo Minisstério da Saúde em
ro de 2006, define coomo parâmetro para
fevereiro
o controole do câncer de mam
ma, a ampliação da
cobertu ra da mamografiaa para 60% da
populaçção feminina, com vistas ao diagnóstico
precocee do câncer de mama.
{Nº. dee mulheres entre 500 e 69 anos que
realizaraam mamografia dee rastreamento no
Centro VViva Vida /[(Pop. Fem
m. da micro entre 50
e 69 anoos) X 0,5] X 0,6} X 1000
Quadrim
mestral
Realiza r mamografia de rasttreamento, de 2 em
2 anos, em 60% das mulheres da microrregião
entre 500 e 69 anos.

O Pacto pela Saúdde em 2006 defende a ampliação da
cobertura do examee preventivo do cânceer do colo do útero
com periodicidade mínima de 3 em 3 anos,
a
para 80% da
d maior incidência
população femininaa nas faixas etárias de
do mesmo. Em Minas Gerais, a Coordenadoria
C
do
Programa Nacionaal de Combate ao Câncer de Colo
Uterino da SES-MG
G desenvolveu um estudo com base em
uma série histórica extraída do SISCOLO
O que concluiu que
c
de
do total dos cassos dos exames citopatológicos
prevenção do cânccer do colo do úterro realizados pela
Atenção Básica, 1,5% apresentam alteração. Essa
conclusão passou aa ser adotada, então, como parâmetro a
ser seguido pela SEES-MG.
{Nº. de mulheres reeferenciadas atendidaas no CVVRS para
diagnóstico e tratam
amento do câncer dee colo uterino/[(1/3
Pop. Fem. entre 25 e 59 anos da
d micro)X0,8] X
0,015}X100
Quadrimestral
Atender 100% das mulheres da
d
microrregião,
referenciadas no CVVRS, cujo exame citopatológico
apresentar alteração
ão.

Fonte: Secretaria de EEstado de Saúde de Minas
M Gerais.
QU
UADRO 2 – Descriçãão dos indicadores doos CVVRS na área de atenção
a
à saúde da crriança de risco
Indicaddor
Conceito

Referêência normativa

Fórmula de cálculo

Periodicidade
Meta

Taxa de atendim
mento por ano no CVVRS
C
de
recém-nascidos prematuros e/ou com
c
baixo
d microrregião. (BAIX
XO PESO)
peso ao nascer da
Relação percenttual entre o número de recémnascidos prematturos e/ou com baixoo peso ao
nascer da microorregião atendidos por ano no
CVVRS e oss 70% de recém
m-nascidos
prematuros e/ouu com baixo peso ao nascer
estimados da miccrorregião no ano.
De acordo com a Linha Guia de Atenção
A
à
Saúde da Criançça, são consideradas baixo peso
ao nascer as criaanças com peso de nascimento
n
menor que 2.5000g. Já os prematuroos são os
recém-nascidos com idade gestacional menor
que 37 semanass.Ainda de acordo coom a essa
publicação, parra esse grupo a cobertura
assistencial prevista é de 70%.
[Nº. de recém-nnascidos prematuros e/ou com
baixo peso ao nascer atendidos poor ano no
c
baixo
Centro /( Nº. dee prematuros e/ou com
peso ao nascer estimados da microorregião no
ano X 0,7)]X100
Anual
Atender no CVRS 70% dos recém
m-nascidos
prematuros e/ou com baixo peso ao nascer da
microrregião.

Taxa dee atendimento por anoo de crianças de 0 a
5 anos que têm asma persisstente moderada no
CVVRSS. (ASMA)
Relaçãoo percentual entre o número de crianças
de 0 a 5 anos que têm asma persistente
moderaada atendidas por anno no CVVRS e os
70% esstimados por ano de crianças de 0 a 5
anos daa microrregião que têm asma persistente
moderaada
Com baase na Consulta Púbblica de Parâmetros
para Asssistência, realizada pela SES-MG em
2004, fooi convencionado quee 15% das crianças
de 0 a 5 anos tem asma. Deesse percentual, 4%
apresennta asma persistente moderada. Para
esse gruupo foi atribuída uma cobertura de 70%.

Taxa de atendimentto de crianças de 0 a 5 anos, com tosse
ou dificuldade resppiratória referenciadaas para o Centro.
(TOSSE)
Relação percentuall entre o número de crianças de 0 a 5
anos com tosse oou dificuldade respiraatória de evolução
C
e o total
desfavorável atenddidas por ano no CVVRS
estimado de criannças de 0 a 5 anoos com tosse ou
dificuldade respiratóória de evolução dessfavorável a serem
referenciadas por an
ano para atendimento no Centro.
De acordo com a Consulta Pública dee Parâmetros para
Assistência (2004),, a incidência de caasos de afecções
respiratórias é de 440% das crianças de 0 a 5 anos. Dentro
desse grupo, oss casos de evolução desfavorável
compreendem 15%
% do total. Para essess casos, é prevista
uma cobertura de 770%.

{Nº. de crianças de 0 a 5 anos
a
que têm asma
atendidaas por ano no Centro / [(Pop. de crianças
de 0 a 5 anos da micro X 0,15) X 0,04] X
0,7}X1000

{Nº. de crianças dee 0 a 5 anos com toosse ou dificuldade
respiratória de evoluução desfavorável attendidas no Centro
/ [(Pop. de criançass de 0 a 5 anos da micro
m
X 0,4) X 0,15]
X 0,7 } X 100

Quadrim
mestral
Atenderr no CVVRS 70% das crianças de 0 a 5
anos d a microrregião, com
m asma persistente
moderaada, durante o períodoo intercrises.

Quadrimestral
Atender a 100% das
as crianças de 0 a 5 anos,
a
com tosse ou
dificuldade respirratória de evoluçção desfavorável
referenciadas para oo
Centro.

Fonte: Secretaria de EEstado de Saúde de Minas
M Gerais.

ANÁ
ÁLISE DE DADOS
O Gráfico
G
1 apresentta o desempenho dos
d CVVRS no inddicador relacionadoo ao atendimento às gestantes de Alto Risco (GAR). O
Observa-se que somente 3 centros
executaram entre 80% e 100% da meta em
m pelo menos um ciclo.
c
O desempennho médio apresenttou oscilações na sua evolução, passaando de 3,9 no primeiro ciclo para
5,7 noo segundo e 5,3 no terceiro. O gráficoo mostra ainda que o CVVRS “J” não oofertou o serviço paactuado no período em questão.

O indicador Taxa de mulheres entre 50 e 69 anos que reaalizaram mamograffia de rastreamentoo no CVVRS (MAM
MA) apresenta alta variabilidade de um centro para o
outro, sendo o CVVRS dda Microrregião A o que obteve o meelhor percentual dee cumprimento da meta. Observa-se que o desempenho
ho médio dos centrros foi crescente,
passanndo respectivamentte de 4,5, para 5,9 e 8,2 no período de análise.
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Já o indicadoor destinado ao ateendimento de mulhheres com suspeitaa de Câncer de Coolo Uterino (COLO) apresenta uma m
maior homogeneidaade de desempenho entre
Centro, quandoo comparado com o indicador anterior. Este indicador deestaca-se também por
p apresentar o meelhor desempenho entre os CVVRS noo conjunto de indiccadores
estudados. Seu desempenho médio é crescente, passsando de 5,3 no priimeiro ano, para 7,6 no segundo e 7,99 no terceiro ciclo dde monitoramento.

Passando a aanálise para os indicadores relacionaddos à saúde da criannça, observa-se que o desempenho dos 3 indicadores deessa área apresentaaram desempenho inferior
àqueles relacioonados à saúde seexual e reprodutivva. O indicador rrelacionado aos attendimentos às crianças com tosse e/ou dificuldade respiratória de evvolução
desfavorável, fooi o que apresentouu pior desempenho médio: 2 no primeeiro ciclo, 2,8 no seegundo e 6,2 no terrceiro.

Ainda no quee se refere às doençças respiratórias, o indicador relacionnado ao atendimentto de asma também
m apresentou desem
mpenho médio connsiderado baixo, e evoluiu
e
em ritmo mais llento se comparadoo com o indicador anterior, variando dde 3,0 no primeiro ciclo, para 3,5 no segundo e 5,4 no tterceiro.
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Por fim, o indicador deestinado à análise do
d atendimento aos recém-nascidos pprematuros e/ou baixo peso apresentou desempenho méd
édio superior aos deemais, indicando
evoluçção positiva, respecctivamente, 3,4 no primeiro ciclo, 5,88 no segundo e 5,9 no terceiro.

CONCLUSÕES
Os dados apresentadoos nesse estudo suggerem que os Centros Viva Vida de Reeferência Secundárria apresentam grannde heterogeneidadde no desempenho dos indicadores
analisados, considerandoo a amostra e o perríodo selecionados.. Essa variação foi eencontrada nos inddicadores (comparaados entre si) e em uma comparação entre
e os próprios
m
de cumprim
mento das metas sejja em torno da mettade (4,7), a evoluçção média se mostrra positiva em todoos os indicadores
Centroos. Contudo, emboora o desempenho médio
no período analisado.
á de saúde da ccriança apresentouu, em linhas geraiss, desempenho infferior aos indicadoores de saúde sexuual e reprodutiva. O CVVRS “A” apresentou melhor
A área
desem
mpenho médio (7,99) e, no outro extreemo, o CVVRS “D” (2,4). O desemppenho médio dos CVVRS
C
foi relativam
mente melhor em relação ao indicaddor COLO (6,7),
enquaanto o pior desempeenho foi encontraddo no indicador TO
OSSE (2,7).
Suppõe-se que o desem
mpenho encontradoo seja reflexo tanto do curto tempo dee atividades dessess CVV, como das condições de impleementação das Reddes de Atenção à
Saúdee, no modelo conceeitual proposto por Mendes. Nesse sentido, por exemploo, o nível também heterogêneo quantidade e na qualidaade da atenção prim
mária, condições
de traansporte aos Centroos de Referência, bem
b como os entraves na regulação desse acesso, seriiam fatores possíveeis, dentre tantos ooutros aqui não meencionados, que
contribuiriam para a expplicação desses resuultados. A investigação de quais fatorees afetam esse resultado fica como suggestão para trabalhoos futuros.
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saúde.
Álvaro Augusto Schmidt Neto

Introdução
A Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) é uma Instituição ligada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que tem como objetivo
assumir a administração de hospitais públicos - municipais e estaduais – com a missão de oferecer serviço de saúde de qualidade para a população, não só no tratamento,
mas também na prevenção e promoção à saúde, procurando ampliar o conceito de hospital com compromisso social.
Partindo do pressuposto de que um atendimento de qualidade implica no desenvolvimento dos seus colaboradores, a SPDM vem ao longo da última década investindo
no aprimoramento e no crescente profissional dos seus recursos humanos. Visando a humanização do trabalho e do atendimento ao paciente, a direção da SPDM nos
convidou para desenvolvermos um trabalho educacional, a partir da concepção transdisciplinar junto aos líderes gestores de quatro hospitais
Os líderes gestores compõem o corpo administrativo intermediário da organização que estão agrupados em três grandes áreas: clínica médica, enfermagem e
administrativo. A clínica médica é composta exclusivamente por médicos, a enfermagem por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e a área administrativa
engloba diferentes setores como: nutrição, hotelaria, ambulatório, informática, portaria, recepção, radiologia, segurança, recursos humanos, almoxarifado, farmácia, entre
outros.
O contexto educacional
Para identificarmos a importância, e principalmente, a necessidade de um trabalho educacional transdisciplinar dentro de uma organização de saúde é preciso
contextualizar os problemas da organização com a realidade da educação básica brasileira. As organizações em geral sofrem as conseqüências da má qualidade da
educação básica brasileira.
O fenômeno da Globalização que resultou, entre outras coisas, nos novos ambientes de trabalho, formatados para receber profissionais autotélicos, criativos, com visão
sistêmica, que saibam resolver problemas e que tenham alto poder de comunicação e visão cooperativa de trabalho em equipe, infelizmente não estão sendo formados
nas escolas. Há uma grande defasagem entre o profissional exigido pelo mercado e o efetivamente formado pelas escolas públicas brasileiras.
Esse hiato entre a necessidade e a realidade exige das organizações compromissadas com a prestação de serviços de qualidade uma nova estratégia em treinamento e
desenvolvimento de pessoal. Como foi observado no relatório da Unesco para a educação do século 21 (Delors, 1999) a educação deve contemplar quatro pilares
fundamentais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. As organizações sentem a ausência desses pilares em seus recursos humanos, e
sentem de modo mais agudo a dificuldade em conviver e ser. Muitos profissionais chegam ao mercado com o conhecimento técnico-científico razoável, mas com grandes
dificuldades na área das relações humanas, no amadurecimento emocional, na busca de objetivos, na clareza de projetos de vida pessoal e profissional, na construção de
valores, na condição de vida, no diálogo com o outro e com a natureza, enfim, no contexto que contribui para que o sujeito alcance sentido em seu trabalho e que
concilie o seu conhecimento com a sua vida (Morin, 2001).
Diante desses desafios a SPDM vislumbrou a necessidade de um trabalho educacional que fosse além dos treinamentos pontuais, procurando contemplar o sujeito em
sua complexidade e desenvolvendo projetos que levem o colaborador ao encontro de seu compromisso consigo mesmo e com o seu entorno, fortalecendo as relações
sistêmicas e ecoorganizadoras, em busca de um desenvolvimento autêntico e significativo, que culmine com o bem estar do colaborador e que isso reflita num
atendimento ao paciente mais humano e de alta qualidade.
A proposta transdisciplinar
A proposta transdisciplinar procura trabalhar com temas que possam propiciar ao gestor um olhar diferenciado sobre o outro. Esses temas aprofundam o conceito da
complexidade a partir da visão sistêmica e ecológica da natureza. Retiram o gestor do seu espaço isolado e fragmentado inserindo-o no contexto da organização e do
meio natural e social em que vivemos. Mostra que a realidade é uma rede de relações interdependentes, exigindo um olhar que possa abranger diferentes planos de
realidade, com intuito de relacionar e integrar as diferentes partes com o todo da organização.
Procurando resgatar o sujeito como principal elo das redes de significado e sentido dentro de uma organização, os temas trabalhados até o momento foram:
- Educação para o pensar
- Os quatro pilares da educação
- O papel da liderança e do gestor na organização moderna
- Os sete saberes para educação do século XXI de Edgar Morin
- O processo de aprendizagem
- Lógica fuzzi (difusa)
- Avaliação de desempenho e auto-avaliação
Metodologia
A metodologia de trabalho obedece a concepção cosmológica de Pitágoras com relação a criação do mundo. Esse processo criativo de Pitágoras obedece aos quatro
movimentos cíclicos e recursivos da aprendizagem que sintetizamos como sujeito, meio, relações e desenvolvimento. Nessa visão o processo de aprendizagem pressupõe
uma seqüência que se inicia com a participação ativa e presente do sujeito. É preciso que haja uma valorização total do sujeito no processo de aprendizagem.
Posteriormente o sujeito passa a se ver no meio que o envolve. A partir desse ponto o sujeito estabelece as relações com o seu entorno – natureza e o outro -, e finalmente,
alcança o último movimento que é o desenvolvimento (Schmidt Neto, 2009)
Estratégias
Os temas propostos até o momento foram trabalhados com as seguintes estratégias:
1) trabalhando com as emergências
Os participantes apresentam suas dificuldades na condução de suas rotinas e objetivos profissionais. Um médico, por exemplo, apresentou sua dificuldade em demitir
um colega de profissão. Uma gestora colocou a questão da formalidade e da informalidade das relações pessoais no ambiente de trabalho. Outra abordou sua dificuldade
em elogiar e incentivar o seus colaboradores. Um gestor recém promovido e muito jovem expôs sua dificuldade em gerenciar os seus subordinados, que até ontem
estavam no mesmo nível hierárquico. Um médico abordou a questão do medo que envolve as pessoas e a dificuldade das pessoas de se colocarem abertamente. Vários
gestores colocaram a questão da morte, que está sempre presente no ambiente hospitalar.
2) metáforas
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A partir de histórias aporéticas (sem conclusão) os sujeitos são levados a discutir em grupo solução para os personagens trabalhando valores e condutas humanas. Além
disso, desenvolvem a arte do diálogo e da discussão em grupo.
3) histórias de vida
Relatos de vida dos gestores que fortalecem a consciência de cada um sobre o seu próprio destino e busca de objetivos e projetos de vida, gerando maior
amadurecimento e autoconhecimento. Além disso, por estarmos desenvolvendo os relatos em grupo, observamos que aumenta consideravelmente o respeito mútuo. O
respeito pelo caminho percorrido e pelas escolhas de cada sujeito.
4) relatos
Situações de conflito que os sujeitos vivenciam em seu ambiente de trabalho e que são colocados pelos participantes para serem debatidos.
5) temas de discussão
Alguns temas são colocados para serem debatidos como por exemplo: morte, destino, felicidade, educação, acolhimento, justiça, amizade, entre outros.
6) filmes seguidos de debates
O filme “Efeito borboleta” foi projetado e debatido a partir do contexto de histórias de vida e das nossas escolhas. O filme também propiciou um excelente debate sobre
o acaso e das interdependências entre as nossas ações e o meio envolvente.
Resultados
Após quatro meses de implantação desse projeto, a partir de avaliações junto aos gestores dos quatro hospitais, detectou-se um aumento da consciência dos gestores.
Muitos percebem melhor o outro e não se vêem mais como um ser isolado de seu meio. Percebem a complexidade da realidade e a importância da relação hologramática
entre as partes e o todo.
Há também maior abertura ao diálogo. Não só de saber ouvir o outro, mas também de estar disposto a se transformar a partir da fala do outro.
De maneira geral, há uma busca maior e mais séria no sentido do trabalho e na importância de associarmos o trabalho com a nossa felicidade.
Referências
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Indicadores Assistenciais

P_221_2011 - Avaliação das Práticas de Controle do Diabetes Mellitus no Município de São Paulo
como Condição Traçadora da Qualidade da Atenção.
Marilia Cristina Prado Louvison, Maria Lucia Lebrão

Resumo: A qualidade do cuidado ao diabetes mellitus como condição traçadora foi avaliado mediante análise de indicadores assistenciais relacionados às práticas de controle referidas por 170
idosos diabéticos do estudo SABE – Saúde e Bem estar no envelhecimento, em 2006. Não se observou diferença nas práticas de controle entre idosos com plano de saúde ou não. Apesar do
maior uso de serviços de saúde para controle, há menor utilização de consultas oftalmológicas, menor insulinização e maior uso de antidiabéticos orais de primeira geração entre os que não
têm seguro saúde, indicando pior qualidade. A implantação de linhas de cuidado e sistemas de gerenciamento de condições crônicas baseados em evidências é fundamental na melhoria das
práticas de cuidado e no controle das condições crônicas.
Palavras chaves: qualidade da atenção, condições crônicas, condições traçadoras, diabetes mellitus, saúde da pessoa idosa, modelo de cuidados crônicos, linha de cuidado.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional, em conjunto com as condições crônicas, traz, cada vez mais, inúmeros desafios aos responsáveis pela elaboração e operacionalização
de políticas públicas. O impacto do envelhecimento nos serviços é muito grande, considerando a alta utilização e os elevados custos decorrentes. A transição
epidemiológica e a chamada transição da atenção à saúde indica a importância de avançar no modelo de atenção e de prevenção para conter o impacto das doenças
crônicas não transmissíveis. Elas atingem com maior frequência as pessoas idosas e implicam em tratamentos de longa duração, muitas vezes necessitando de intervenções
de alto custo e traduzem riscos acumulados ao longo do curso de vida (Frenk et al, 1991, OMS, 2005 )
O diabetes mellitus é um importante problema de saúde para a população idosa, atingindo de 15% a 20%, com tendência de crescimento. Os idosos com diabetes
mellitus têm maiores taxas de mortalidade prematura, incapacidade funcional e maior frequência de doenças cardiovasculares como hipertensão arterial sistêmica, doença
coronariana e acidente vascular cerebral. Idosos com diabetes mellitus têm também maiores taxas de síndromes geriátricas como polifarmácia, depressão, disfunção
cognitiva, incontinência urinária, quedas, síndrome da fragilidade e dor persistente (ADA,2006). Apesar do conhecimento de tratamentos custo efetivo, o cuidado ao
diabetes mellitus e às condições crônicas continua com baixos resultados (Saaddine, 2002). O Instituto de Medicina (2001) identificou o diabetes mellitus como área
prioritária para a melhoria da qualidade dos cuidados crônicos em saúde e sugeriu mudanças na forma como a prestação de cuidados de saúde vem ocorrendo,
incorporando tecnologia da informação e alinhando as políticas de pagamento com a política de qualidade e de outros processos de reengenharia dos cuidados, para
fechar a lacuna entre o conhecimento de estratégias eficazes de gestão e a efetiva implantação desses processos na prática.
Nesse sentido, entende-se o diabetes mellitus como importante condição traçadora para avaliação das melhores práticas de controle às condições crônicas. As
condições traçadoras são indicadas para abordar problemas complexos do sistema, como a avaliação da qualidade da assistência e podem produzir informações simples,
mas, ao mesmo tempo, de extrema importância para o entendimento do sistema de prestação de serviços de saúde. As condições traçadoras devem ser de alta
prevalência, diagnóstico definido, padrões conhecidos para o manuseio do paciente e influência da intervenção médica no curso da doença. (Kessner, 1973). Nolte (2006)
indica a importância da utilização do Diabetes mellitus como condição traçadora da qualidade da atenção às condições crônicas.
Desde 2000, o Ministério da Saúde estabeleceu uma política específica para a reorganização da atenção ao diabetes mellitus no Brasil. Além disso, a Agência Nacional
de Saúde - ANS - também sugere a implantação de ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças, no setor privado, com foco na reorganização do
modelo de atenção e da introdução de práticas mais cuidadoras. A recomendação do programa de atenção ao diabetes mellitus do Ministério da Saúde, que é vinculado à
Atenção Básica é o controle glicêmico por meio da mudança do estilo de vida e da farmacoterapia, além da prevenção e tratamento das complicações crônicas, como
doença cardiovascular, retinopatia, nefropatia, neuropatia e o pé diabético (Brasil, 2006).
As diretrizes preconizadas para a prevenção e tratamento do diabetes mellitus, são baseados em evidências e consideram os últimos consensos das sociedades
relacionadas. Assim como os protocolos clínicos, são importantes também os protocolos de fluxo, habitualmente chamados de linhas-guia ou diretrizes, que englobam os
dois (Mendes, 2010). A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES, 2010) desenvolveu as linhas de cuidado de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus,
alinhadas ao programa do Ministério da Saúde que, preconiza como intervenções importantes a automonitorização de glicemia para os insulinodependentes, terapia
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nutricional com especialista treinado, prescrição de AAS 100mg por dia para prevenção de doença cardiovascular, terapia do abandono do tabaco e vacinação anual de
gripe, em particular para os idosos.
O desenho das linhas de cuidado para as doenças crônicas não transmissíveis avança na efetivação das linhas guias e, mais do que isso, representa uma estratégia para
garantir a continuidade do cuidado, como conexão, tanto de cada uma das ações de promoção, proteção, cura, controle e de reabilitação quanto entre elas, identificando
as responsabilidades dos pontos de atenção envolvidos nesse processo. As linhas de cuidado devem estar centradas nas necessidades dos usuários, no uso de tecnologias
leves e na existência da rede de serviços que suportem as ações necessárias, o acesso aos recursos assistenciais disponíveis, além da atuação nos determinantes sociais e
no processo regulatório (Brasil, 2008, Malta e Merhy, 2010).
No Brasil, iniciativa apoiada pela OPAS, a rede CARMEM (Conjunto de Ações para Redução Multifatorial das Enfermidades Não Transmissíveis), baseia-se na
estruturação de projetos de prevenção integrada de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase na participação comunitária e nas parcerias
intersetoriais. A estrutura dos Cuidados Inovadores para Condições Crônicas compreende os componentes estruturais fundamentados no plano de interação do paciente,
dos prestadores de serviço, da comunidade e da política. As evidências indicam que os programas inovadores aperfeiçoam os indicadores biológicos de doenças, reduzem
os óbitos, poupam dinheiro e recursos da saúde, modificam o estilo de vida dos pacientes e as capacidades de autogerenciamento, melhoram o funcionamento, a
produtividade e a qualidade de vida e melhoram os processos de atenção. (OMS, 2003)
OBJETIVOS
Avaliar a qualidade da atenção às condições crônicas através da comparação das práticas de controle do diabetes mellitus com padrões estabelecidos e entre os que
têm planos de saúde ou não, referidos por idosos diabéticos, no município de São Paulo, em 2006.
JUSTIFICATIVA
A qualidade da atenção às condições crônicas e, em particular, o diabetes mellitus traz importantes desafios à organização dos serviços de saúde e ao gerenciamento de
boas práticas baseadas em evidências. É fundamental a qualificação do cuidado às condições crônicas para um melhor controle e melhor qualidade de vida das pessoas
idosas.
MÉTODO
Trata-se de parte do Estudo Saúde, Bem Estar e Envelhecimento (SABE), realizado em 2000, em São Paulo, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que entrevistou
2143 idosos de 60 anos ou mais (Lebrão, 2008). Em 2006, foram reentrevistados os mesmos idosos. Dos 2143 entrevistados em 2000, foram localizadas e re-entrevistadas
1115 pessoas, sendo que destes, 170 já eram diabéticos na linha de base de 2000 e foram alvo do presente estudo.
Analisou-se a adequação das práticas de controle do diabetes mellitus mediante a comparação de sete indicadores referidos por idosos com e sem plano de saúde: visita
ao médico para controle no mínimo trimestral, visita ao oftalmologista no último ano, uso de vacina antigripal, taxa de insulinização, uso de medicação antidiabética oral,
uso de ácido acetil salicílico e uso de clorpropamida (antidiabético oral de primeira geração).
Calculou-se o risco nos dois grupos, de idosos que referiram ou não plano de saúde em ambos os períodos. Considerou-se apenas os planos de saúde com valores
mensais referidos de R$ 50,00 ou mais. Ajustou-se para as variáveis, identificadas em 2000: idade (menor de 75 anos ou 75 anos ou mais), gênero (homens e mulheres),
renda per capita (até 1 salário mínimo ou 1 ou mais salários mínimos entre os que referiram renda), escolaridade (menos de 4 anos de escola ou 4 anos ou mais),
comorbidades (nenhuma ou 1 ou mais) e déficit cognitivo (sem e com, utilizando o corte de 12 ou menos pontos, identificados através do instrumento de rastreio mini
exame do estado mental versão curta).
Utilizou-se análise estatística baseada em regressão logística múltipla, utilizando-se fatores de correção do peso amostral, no software stata10.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como observa-se na Tabela 1, dos diabéticos estudados, 62,2% referiram realizar consulta trimestral ou mensal para controle da sua doença e esse indicador
apresentou-se maior entre os idosos que não referiram planos de saúde. A maior frequência aos serviços por parte dos idosos diabéticos sem plano de saúde pode se
justificar em função da necessidade da realização da consulta para a obtenção do remédio gratuito. No decorrer do período o município de São Paulo implantou o
programa remédio em casa que entrega medicamentos para diabetes mellitus no domicílio, para idosos cadastrados.
A visita ao oftalmologista no último ano é um importante indicador de qualidade do cuidado, considerando a importância das complicações oftalmológicas do diabetes
mellitus e de sua prevenção. Mesmo os idosos com plano de saúde, somente o fizeram em 71,4%. A consulta de oftalmologia anual para idosos e para diabéticos é
preconizada nas linhas de cuidado do SUS. Mesmo considerando-se a possibilidade dos clínicos estariam assumindo o exame preventivo de fundo de olho para os
diabéticos, sabe-se não ser uma rotina, nem na rede pública nem na privada. Além disso, cabe considerar ainda a amplitude de patologias oftalmológicas que acometem
as pessoas idosas.
Tabela 1 - Indicadores de qualidade da atenção à idosos diabéticos, segundo plano de saúde. Município de São Paulo. 2000 e 2006.
Indicador
Uso de cons. controle trim ou +
Visita oftalmologista último ano
Uso de vacina influenza
Taxa de insulinização
Uso medicação oral antidiabética
Uso de AAS
Uso de clorpropamida

SUS
70,4
52,2
80,0
8,2
72,1
39,8
9,9

SS
53,0
71,4
76,6
17,1
72,7
26,6
1,8

Total
62,2
61,7
78,4
12,3
72,4
33,7
6,1

OR
0,47
2,28
0,82
2,32
1,03
0,55
0,16

p
0,05
0,07
0,68
0,06
0,94
0,06
0,04

OR ajust**
0,43
2,21
0,44
1,81
0,92
0,50
0,18

P ajust**
0,05
0,11
0,25
0,27
0,85
0,12
0,08

A vacinação contra influenza é rotina para idosos no Brasil e atingiu 78,4% entre os diabéticos, maior entre os que não têm plano de saúde, considerando sua maior
proximidade com a rede pública e maiores oportunidades de vacinação. O uso preventivo de AAS foi baixo entre os idosos diabéticos, apesar de ser preconizado nas
diretrizes existentes.
O uso de medicação oral não mostrou diferenças entre os que têm plano de saúde e os que não têm, demonstrando que o acesso aos medicamentos no SUS não
apresentam desigualdades importantes com relação ao tratamento medicamentoso do diabetes mellitus. No entanto, quando se observa a qualidade da prescrição,
identifica-se maior uso de clorpropamida, sulfoniluréia de primeira geração, nos que não referiram plano de saúde. As sulfoniluréias e as biguanidas, representadas pela
metformina são as mais importantes classes de antidiabéticos orais e a glibenclamida é a mais utilizada entre as sulfoniluréias por apresentar menos efeitos colaterais. A
hipoglicemia em idosos contribui para uma pior qualidade de vida, maior índice de quedas e maior abandono da terapêutica. A taxa de insulinização também é menor
nos que não referiram plano de saúde, indicando prováveis dificuldades no manejo da insulina entre os profissionais.
Cabe considerar que o modelo de atenção da rede pública é fundamentado nos cuidados primários e o da rede privada, com maior frequência, nos cuidados
especializados. A atenção primária em saúde, no entanto, permite maior envolvimento comunitário e familiar, bem como maior vinculação à equipe de saúde, com base
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no território. Nesse sentido, é fundamental a capacitação dos profissionais da rede básica para o melhor manejo das condições crônicas, em particular da diabetes mellitus
em idosos, com a implantação de modelos de gestão da clínica e apoio matricial, qualificando o cuidado (Wagner, 2001).
Apesar do conhecimento de que os controles glicêmicos semestrais diminuem as complicações vasculares, em estudos já realizados, foi identificado que apenas 24,0%
dos diabéticos tinham realizado o exame de Hemoglobina glicada (Hb A1c) nos últimos dois anos (McGlyn, 2003). Kerr et al (2004) comparou a qualidade dos planos de
saúde e do Medcare, utilizando os indicadores de qualidade de processo: exame ocular anual, realização de hemoglobina glicada anual, uma dosagem de LDL anual,
exame anual do pé, dosagem de proteína ou prescrição de Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou Bloqueadores da renina angiotensina (BRA), uso
de aspirina regular e vacinação de gripe anual. Como indicadores de desfechos intermediários PA < 130/85, Hemoglobina glicada menor 8,5, LDL colesterol menor que
100. Saadine (2002) identificou, em 1990, que 28,8% tinham feito a Hb A1c no último ano, 42,9% apresentavam o resultado menor que 7%; 11% tinham o LDL menor
que 100; 68,5% tinham pressão arterial menor que 14 e 45,7% tinham tomado vacina anual contra gripe.
O atual desafio imposto é, portanto, a implantação de monitoramento de indicadores assistenciais que contribuam com o cuidado integral ao idoso com diabetes
mellitus e sua família e a capacitação dos profissionais de saúde para um melhor manejo e melhores práticas. No sentido de melhorar os resultados e tornar mais eficaz o
tratamento clínico, sabe-se que os serviços de saúde precisam ser mais acessíveis e coordenados, com ênfase no diagnóstico precoce e intervenções que mantenham o
estado de saúde, minimizem os episódios agudos e reduzam as complicações e limitações. Os modelos de gestão de cuidados crônicos indicam a necessidade de que os
sistemas sejam proativos em melhorar as condições de saúde, ao invés de serem reativos tratando das doenças crônicas nas suas formas agudas. Os componentes do
modelo de atenção às condições crônicas desenvolvido nos Estados Unidos, definidos com base em evidências, se baseiam no sistema de serviços de saúde com foco na
autogestão dos pacientes, no sistema de apoio às decisões clínicas, no redesenho de sistema de prestação de serviços de saúde e no sistema de informação clínica, além
dos recursos comunitários (Wagner, 2001; Bodenheimer, 2002,).
CONCLUSÕES
Não se observaram diferenças significativas nas práticas de controle do Diabetes mellitus por quem tem ou não planos de saúde, principalmente as relacionadas ao uso
de medicação. No entanto, apesar da maior referência de uso de serviços de saúde periódicos para controle, há menor utilização de consultas oftalmológicas, menor taxa
de insulinização e maior uso de antidiabéticos orais de primeira geração entre os que não têm seguro saúde, indicando pior qualidade. Por outro lado, uso preventivo de
acido acetil salicílico, recomendado pelos consensos existentes, foi maior no SUS.
O monitoramento de indicadores dos padrões de qualidade do cuidado baseados em evidências deve ser parte da gestão da clínica. É necessário avançar para a
utilização e monitoramento da Hemoglobina glicada, além dos aqui propostos, como indicador de controle do diabetes mellitus. A implantação de linhas de cuidado e
sistemas de gerenciamento de condições crônicas baseados em evidências é fundamental na melhoria das práticas de cuidado e no controle das condições crônicas.
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Qualidade e Segurança

RE_3_2011 - Avaliação do Perfil Ocupacional dos Colaboradores de uma Unidade de Produção de
Refeições do RJ.
Wanessa Natividade Marinho, Luciana Ribeiro Trajano Manhães, Thais Vieira Esteves

As Unidades Produtoras de Refeições (UPR’s) são ambientes de trabalho que oferecem uma série de riscos ocupacionais. Este estudo teve como objetivo avaliar
qualitativamente os riscos ocupacionais presentes na UPR’s comercial localizada na Zona Sul do RJ.
Métodos: Foi aplicado um questionário para coleta de dados que permite a avaliação do perfil ocupacional desses colaboradores.
Resultados: O sexo masculino representa 83% do total de trabalhadores. E, 71% da população estudada possuem a faixa etária até os 29 anos de idade. Os cargos de
chefia estão concentrados no sexo feminino. Notou-se que 67% dos trabalhadores exerciam a função em UPR’s há anos. Quanto ao tempo de trabalho em relação à
posição 87,5% relataram exercer a função em pé, sendo que desses 58% com anos de trabalho executando a mesma função. Em referência ao ambiente de trabalho têm a
seguinte ordem decrescente de importância quanto à percepção dos trabalhadores: 83% o calor incomodava na realização das atividades laborais, 54% o barulho
provocava indisposição, 12,5% que a Iluminação e o Chefe causavam desconforto para realização das atividades. Em menção aos acidentes de trabalho percebeu – se
que 32% dos trabalhadores sofreram corte e queimadura, 16% Perfuração com objeto, 13% Contusão ou Distensão Muscular e 7% Choque elétrico.
Conclusão: Podemos concluir que são necessários mais investimentos para algumas medidas de controle destes riscos, efetuando-se, portanto, mudanças que possam
trazer melhorias da qualidade de trabalho, pois é de fundamental importância preocupar-se com a saúde e bem estar dos trabalhadores nas UPRs.

Avaliação de Tecnologia

RE_4_2011 - Endomarketing como ferramenta para ampliação do uso do Prontuário Eletrônico
Relato de experiência
Mércia Cabrera, Fábio Luis Peterlini

Resumo: Este artigo apresenta um relato de experiência de um Hospital de Grande Porte onde foram utilizadas ferramentas de Endomarketing para ampliação do uso da prescrição eletrônica
pelo Corpo Clínico. Após o projeto, foi observado um incremento de 21% no uso da precrição eletrônica, representando adesão de 93% ao prontuário eletrônico.
Palavras-chave: Prontuário eletrônico, endomarketing, gestão do Corpo Clínico

Introdução - Endomarketing, originário do Marketing, é uma área da administração que busca adaptar as estratégias tradicionais do Marketing, às necessidades internas
das empresas. O Endomarketing, fundamentalmente, trata da interferência direta do ser humano na idealização, preparação e execução de atividades que terminam por
formatar o produto que é entregue ao cliente.
Com a ampliação do uso dos sistemas integrados vemos surgir no mercado um grande número de sistemas tendo com base o prontuário eletrônico como gerador de
informações para os diferentes módulos do sistema e, com isso, a maior necessidade de envolvimento do Corpo Clínico nos processos de informatização.
O uso de sistemas integrados no Hospital São Camilo Pompéia data de 2000 porém, a prescrição eletrônica foi implantada somente em 2005 e manteve-se optativa até
o início de 2009 onde tínhamos a adesão de 72%. Com o objetivo de elevar a adesão para mais de 90%, a instituição lançou mão de um projeto baseado em ferramentas
de Endomarketing.
Métodos - Inicialmente foi realizado um levantamento onde pode-se observar que 80% das internações eram realizadas por 20% do Corpo Clínico mostrando que o
maior fluxo de internações eram realizadas por um grupo de médicos de alta frequência na Instituição.
Realizamos um levantamento das ferramentas de comunicação disponíveis e iniciamos um processo de mapeamento das prescrições médicas manuais onde o
farmacêutico elaborava um ranking semanal encaminhado à Diretoria Médica. Com os dados sobre os médicos que menos utilizavam o sistema e as ferramentas
disponíveis, iniciamos um processo de divulgação do Prontuário Eletrônico e sobre a importância do uso da prescrição eletrônica para melhoria da qualidade da
assistência. Paralelamente, realizamos um VOC (Voz do Cliente) que apontou a necessidade de instalação de mais computadores e agilidade na geração de senha para
médicos eventuais.
Resultados e discussões - Após a aplicação das ferramentas observamos um incremento de 21% na ampliação do uso da prescrição eletrônica e incremento no uso de
documentos médicos como relatório geral de cirurgias e evoluções. Com isso, foi possível implantar o sistema Palm OS na farmácia onde o técnico capta as informações
da prescrição eletrônica de medicamentos no dispositivo e realiza a dispensação de medicamentos sem necessidade de se dirigir a um terminal. Esse processo consolidou
a dispensação a cada 2 horas reduzindo os estoques e devoluções nas unidades de internação.
O maior impacto, na ampliação, foi representado por médicos cirurgiões que não utilizavam o prontuário eletrônico para pacientes de curta permanência.
Conclusão - A experiência mostrou que a utilização de ferramentas de Endomarketing é de grande valia nos processos estratégicos das instituições e podem ser
amplamente exploradas na Gestão do Corpo Clínico para ampliação do uso do Prontuário Eletrônico. A construção coesa da informação a ser divulgada e a apresentação
dos resultados ao público interessado garantem o sucesso do projeto.

Qualidade e Segurança

RE_6_2011 - Melhoria do Processo de Segregação, Distribuição e Recolhimento de Prontuários
Ambulatoriais
Elza Sumiko Hojo Abe, Arlete Pedroso Cavalcanti Waldomiro, Claudete Belarmina de Souza Penna, Adriana Guimarães de Sousa, Ana Beatriz Dontel de Sousa, Armando
Polinario, Merces de Fatima Fonseca Silva, Mariana Nutti de Almeida, Valter Paulo Pabst

O prontuário médico é constituído de um conjunto de documentos padronizados, contendo informações geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a
saúde do paciente e a assistência prestada a ele, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a
continuidade da assistência prestada ao indivíduo.
Dentre as atribuições do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), está a distribuição dos prontuários para os atendimentos de consultas ambulatoriais e posterior
recolhimento e arquivamento.
Em outubro e novembro de 2008, foi realizado um levantamento sobre a quantidade de prontuários que não retornavam para o arquivo após o atendimento
ambulatorial e se verificou que Taxa de Não Retorno de prontuários encaminhados para atendimento ambulatorial era de 14,2%,
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SOLUÇÃO IMPLANTADA
Inicialmente foi feito o mapeamento do fluxo de movimentação dos prontuários encaminhados para atendimento ambulatorial e identificação dos “pontos de gargalo”.
Paralelamente, foram levantados o número de prontuários que necessitavam ser retirados do arquivo para internação de urgência no período de 21 às 06 horas, com o
objetivo de se analisar a possibilidade de remanejamento dos 05 profissionais do serviço noturno para o período diurno para a implantação da melhoria de processos.
Neste levantamento, verificou-se que nos 60 dias do estudo foram movimentados apenas 34 prontuários, isto é, 0,56 prontuários por noite.
Diante desta situação, as mudanças propostas foram: extinção do serviço noturno e ampliação do serviço diurno para o horário 7 às 22 horas; remanejamento de
profissionais e das atividades do noturno para o serviço diurno; treinamento dos profissionais do registro e ordenação de prontuários para retirada de prontuários em caso
de urgência no serviço noturno; fixação de profissionais do arquivo, nos dois corredores do Ambulatório, para entrega e recebimento de prontuários após atendimento;
auditoria da documentação pós-consulta e ordenação dos prontuários, monitorando a qualidade dos prontuários, uma vez que alguns retornavam sem conteúdo e sem
identificação dos documentos.
Um novo processo de trabalho foi desenhado com a incorporação de diversos pontos de controle para redução e eliminação dos não retornos de prontuários pós
consulta.
RESULTADOS OBTIDOS
Após implantação das melhorias houve uma redução da taxa de não retorno do prontuário pós consulta ambulatorial de 14,2% (2008) para 0,84% em 2009 e 0,26%
em 2010 possibilitando maior qualidade no atendimento do SAME à equipe multiprofissional e maior segurança nos processos de distribuição e recolhimento de
prontuários.
Verificou-se a importância fundamental na fixação de um colaborador do SAME nos corredores que além de controlar a movimentação dos prontuários auxilia a equipe
de atendimento em casos de necessidade de suporte técnico de outros serviços de apoio, como Tecnologia da Informação e Serviço de Manutenção.

Indicadores Assistenciais

RE_9_2011 - Tuberculose: uma proposta para busca ativa de casos suspeitos
Silvia Piccinini Costenaro, Zulimar Valério

INTRODUÇÃO/INTRODUCTION: Melhorar o diagnóstico de Tuberculose, através de busca ativa das fichas do Pronto Atendimento. São notificados numa ficha de
suspeito, elaborada pela vigilância, na qual especificamos se é um controle, suspeito ou comunicante. Nos fortemente sugestivos ou comprovados passamos a abrir o
SINAN
MÉTODOS/METHODS: Diariamente a vigilância (Enfermeiro / Médico) analisa as fichas do Pronto Atendimento. Nos casos suspeitos verificamos se foi solicitado exame
radiológico, exame de escarro, etc. Entramos em contato pelo telefone e se necessário enviamos telegrama.
RESULTADOS/RESULTS: Foram analisados os períodos de 2006 à 2009. Das buscas ativas sem o SINAN realizadas no período de 2006 à 2009 foram: 195 casos em
2006, 236 casos em 2007, 203 casos em 2008 e 135 casos em 2009. destes casos foram considerados controle: 34 casos (18%) em 2006, 38 casos (16%) em 2007, 23
casos (11%) em 2008 e 15 casos (11%) em 2009. Foram considerados comunicantes: 15 casos (8%) em 2006, 19 casos (8%) em 2007, 28 casos (14%) em 2008 e 4 casos
(3%) em 2009. Foram descartados: 1 caso (0,5%) em 2006, 1 caso (0,5%) em 2007, 19 casos (9%) em 2008 e 10 casos (8%) em 2009. Confirmamos através deste método
de busca ativa: 6 casos (3%) em 2006, 2 casos (0,9%) em 2007, 2 casos (1%) em 2008 e 2 casos confirmados pela cultura de BK (1,5%) em 2009. Não foi possível
investigar alguns casos, por motivo dos mais variados como ausência de telefone, número e endereço errado, não comparecimento após as convocações, mas mesmo
assim estes casos foram enviados à SUVIS Vila Maria após o preenchimento da ficha de suspeito. Foram respectivamente 94 casos (48%) em 2006, 118 casos (50%) em
2007, 70 casos (35%) em 2008 e 68 casos (50%) em 2009.
CONCLUSÕES/CONCLUSIONS: A Tuberculose sendo um problema de saúde publica no Brasil e no mundo é valido todo o esforço de tentarmos confirmar ou
descartar estes casos, com isto a vigilância passa a ser uma peça importante na busca e elucidação destes casos, nunca esquecendo de repassar orientações do diagnóstico
e encaminhamentos para os médicos consultantes.

Indicadores Assistenciais

RE_10_2011 - Utilização da ferramenta “Business Intelligence” para monitoramento do protocolo de
profilaxia de tromboembolismo venoso
Daniella Vianna Correa Krokoscz, Luiz Francisco Cardoso, Jorge Mattar Jr, Antonio Carlos Onofre de Lira, Cleber dos Santos Boldrini

Palavras-chave: protocolo institucional; tromboembolismo venoso; Bussiness Intelligence; PDCA; tecnologia da informação.

Introdução
Com o objetivo de promover o correto planejamento estratégico da profilaxia e reduzir a ocorrência de tromboembolismo venoso (TEV), em março de 2010 teve início
no Hospital Sírio Libanês a implantação de um protocolo institucional para abordar este tema. Para garantir a eficácia deste protocolo, foram definidas algumas metas:
“Avaliação dos pacientes internados quanto ao risco de TEV ≥ 80%” e “Adesão às recomendações do protocolo de profilaxia de TEV ≥ 60%”.
Dada à abrangência deste protocolo, aplicável à maioria das unidades de internação e áreas de pacientes críticos, foi necessário contar com a estrutura de
gerenciamento de protocolos institucionais, mais especificamente, com o médico e a enfermeira responsáveis pelos protocolos.
Identificação do Problema
No início da implantação do protocolo, que ocorreu por fases, em uma unidade a cada uma a duas semanas, em média, o monitoramento periódico dos indicadores era
realizado manualmente: utilizavam-se planilhas em Excel e consultas freqüentes ao Sistema de Informação Hospitalar. No entanto, com a expansão gradativa do protocolo
a todas as unidades de internação hospitalares que atendem pacientes adultos, tornou-se inviável esse tipo de monitoramento.
Solução Implantada
Desta forma, a área de Tecnologia da Informação (TI) foi acionada para incrementar este processo, tornando o monitoramento informatizado e permitindo acesso rápido
e atualizado às taxas de avaliações dos pacientes internados e de adesão às recomendações do protocolo.
Optou-se pela utilização da ferramenta de gerenciamento de dados Business Intelligence (BI) - o BI é carregado por meio de scripts de carga de dados que buscam as
informações diretamente na base de produção do SIH-TASY. Permite armazenamento dos dados em banco próprio, bem como obtenção das informações diretamente do
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SIH, dispensando o uso de planilhas de Excel adicionais e traz dados retroativos ao mês de implantação do protocolo (março de 2010) ou referentes a qualquer mês
selecionado.
Adicionalmente, permite análises específicas e detalhadas, de acordo com o perfil selecionado pelo operador. São alguns exemplos: classificação de pacientes clínicos
ou cirúrgicos; detalhamento de informações referentes à quimioprofilaxia e profilaxia mecânica recomendadas e prescritas; traz os indicadores de qualidade; permite
análise do desempenho de cada setor quanto à avaliação dos pacientes internados e da adesão às recomendações do protocolo.
Resultados obtidos
Em julho de 2010 o BI já estava sendo ampla e satisfatoriamente utilizado pela enfermeira de protocolos. A escolha da ferramenta de BI para monitoramento dos
resultados do protocolo de profilaxia de TEV teve sua utilização testada e aprovada pela equipe operacional e gerencial. Considera-se essa ação de melhoria bem sucedida
no alcance de seus objetivos.

Qualidade e Segurança

RE_11_2011 - Integração da Central de Emergências ao Acionamento do Código Azul
Daniella Vianna Correa Krokoscz, Antonio Carlos Onofre de Lira, Jorge Mattar Jr, Luis Francisco Cardoso, Osvaldo Canho

Palavras – Chave: emergências; código azul; time de resposta rápida; parada cardiorrespiratória.

Introdução:
No Hospital Sírio Libanês, os atendimentos de emergências (suspeita de parada cardiorrespiratória – PCR) são denominados “CÓDIGO AZUL.”
Para atender a essas situações, um time multiprofissional composto por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem trainee, fisioterapeuta, recebe mensagem de texto
informando o local da ocorrência no aparelho de bip e deslocam-se até o local do atendimento, juntando-se à enfermeira responsável pelo paciente e equipe local quando
se trata de paciente internado. A enfermeira de protocolos e a coordenadora administrativa de enfermagem também são informadas da ocorrência.
Identificação do Problema:
A mensagem de texto era enviada pela telefonista da central de telefonia ou recepcionista, dependendo do dia e horário da ocorrência. Observaram-se algumas
situações de acionamento incorreto das equipes de atendimento pela telefonista, bem como outros processos passíveis de melhoria, entre eles: Falha de funcionamento
dos bips; Falha de funcionamento do dispositivo de chamada automática das equipes (telecare); Conhecimento insatisfatório dos ramais de emergência por parte dos
colaboradores; Possibilidade de demora no atendimento dos acionamentos do Código Azul por dúvida referente ao exato local da emergência; Dificuldade de
interpretação do fluxo de acionamento do Código Azul existente.
Solução Implantada:
Para corrigir essas falhas, de um processo considerado crítico, as duas principais ações realizadas foram: - elaboração de um fluxo de atendimento de emergências mais
simples e de melhor interpretação, com intensiva divulgação para toda a instituição; - integração da central de emergências ao acionamento do Código Azul, tornando
profissionais da equipe de segurança, com amplo acesso a todas as áreas do hospital, circuito fechado de câmeras de TV e comunicação por rádio, telefone e celular,
responsáveis por informar à equipe essa situação crítica e monitorar a chegada da equipe para o atendimento da vítima.
Em julho de 2010 todos os vigilantes responsáveis pelo atendimento do ramal de emergência utilizado para acionamento do Código Azul foram treinados quanto ao
significado de uma situação que representasse de fato uma situação de emergência a ser atendida pela equipe do Código Azul e na forma de atendimento telefônico e
solicitação do time de resposta rápida.
Desde agosto de 2010 a Central de Emergências atende aos chamados de emergências médicas e prediais. O novo fluxo de Atendimento de Emergências ficou mais
simples e objetivo.
Resultados obtidos:
O monitoramento contínuo dos atendimentos de emergência permite afirmar que após a implementação do novo e simplificado fluxo de atendimento de emergências e
da integração da Central de Emergências ao acionamento do Código Azul, há um grande envolvimento dos colaboradores das áreas e a mudança tem sido bem sucedida,
sem falhas que comprometessem o atendimento aos pacientes em situação de emergência e sem utilização de ramais inadequados.

Avaliação de Tecnologia

RE_12_2011 - Software Netpage e melhoria da mensagem enviada em situações de Código Azul
Daniella Vianna Correa Krokoscz, Jorge Mattar Jr, Luiz Francisco Cardoso, Antonio Carlos Onofre de Lira, Luiz Renato Gonçalves Evangilisti

Palavras-chave: código azul; emergências; parada cardiorrespiratória; tecnologia; netpage; segurança.

Introdução:
No Hospital Sírio Libanês, quando há suspeita de parada cardiorrespiratória (PCR), a central de emergências é avisada e o acionamento da equipe de atendimento a
Código Azul é iniciado.
Identificação do Problema:
Antes realizada exclusivamente via digitação de sequencia numérica por telefone, a mensagem exibida nos aparelhos de bip da equipe quando a ocorrência era fora
das áreas assistenciais, mostrava “código azul ramal _ _ _ _” e quem recebia a mensagem precisava ligar no ramal para saber de que local se tratava, ou ligar na central de
emergências perguntando sobre a localização da ocorrência antes de dirigir-se ao local de atendimento.
Frente à necessidade de melhorar a mensagem recebida no aparelho de bip, prescindir da digitação da sequência numérica, passível de erro, e também de melhorar a
informação sobre o local da ocorrência, planejou-se a implantação de um software que agregasse mais segurança ao processo.
Solução Implantada:
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Nos meses de outubro e novembro de 2010 os vigilantes da central de emergências receberam treinamento individual para utilização do software, conduzido por
profissional da área de Tecnologia da Informação. Todas as possibilidades de acionamento pelo Netpage foram testadas, com resultado satisfatório.
Resultados obtidos:
Atualmente, com a implantação desta melhoria, quando há uma situação de Código Azul, por exemplo, no laboratório do Bloco A, ao invés da mensagem no aparelho
de bip ser caracterizada por um número de ramal, a mensagem a ser encaminhada conta com a definição de bloco, andar, setor e local, aumentando o detalhamento da
descrição de onde a vítima se encontra e agilizando o atendimento.
Considerando os meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro de 2011, todos os casos de acionamento do Código Azul realizados pela central de emergências
ocorreram com a utilização do software Netpage. Não há registro de falhas até o momento. Considera-se implantada a melhoria da mensagem de Código Azul aos
usuários. O uso do software é considerado seguro e há planos para expandi-lo para uso em todos os computadores da instituição no segundo semestre de 2011.

Qualidade e Segurança

RE_13_2011 - Avaliação do Perfil Ocupacional dos Colaboradores de uma Unidade de Produção de
Refeições do RJ.
Wanessa Natividade Marinho

As Unidades Produtoras de Refeições (UPR’s) são ambientes de trabalho que oferecem uma série de riscos ocupacionais. Este estudo teve como objetivo avaliar
qualitativamente os riscos ocupacionais presentes na UPR’s comercial localizada na Zona Sul do RJ.
Métodos: Foi aplicado um questionário para coleta de dados que permite a avaliação do perfil ocupacional desses colaboradores.
Resultados: O sexo masculino representa 83% do total de trabalhadores. E, 71% da população estudada possuem a faixa etária até os 29 anos de idade. Os cargos de
chefia estão concentrados no sexo feminino. Notou-se que 67% dos trabalhadores exerciam a função em UPR’s há anos. Quanto ao tempo de trabalho em relação à
posição 87,5% relataram exercer a função em pé, sendo que desses 58% com anos de trabalho executando a mesma função. Em referência ao ambiente de trabalho têm a
seguinte ordem decrescente de importância quanto à percepção dos trabalhadores: 83% o calor incomodava na realização das atividades laborais, 54% o barulho
provocava indisposição, 12,5% que a Iluminação e o Chefe causavam desconforto para realização das atividades. Em menção aos acidentes de trabalho percebeu – se
que 32% dos trabalhadores sofreram corte e queimadura, 16% Perfuração com objeto, 13% Contusão ou Distensão Muscular e 7% Choque elétrico.
Conclusão: Podemos concluir que são necessários mais investimentos para algumas medidas de controle destes riscos, efetuando-se, portanto, mudanças que possam
trazer melhorias da qualidade de trabalho, pois é de fundamental importância preocupar-se com a saúde e bem estar dos trabalhadores nas UPRs.

Indicadores Assistenciais

RE_14_2011 - Evidenciando a Atuação da Comissão de Óbitos do Hospital Universitário Clemente
de Faria Através de Indicadores de Estrutura
Roberto Rodney Ferreira Junior

Palavras-Chave: Indicadores Hospitalares, Comissão de Óbitos, Administração Hospitalar, Gestão da Assistência.

O objetivo deste trabalho foi apresentar a metodologia adotada pela Comissão de Óbitos do Hospital Universitário Clemente de Faria no tratamento da análise dos
óbitos ocorridos na instituição. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, retrospectiva, estatística e documental. A coleta das variáveis foi realizada a partir de três estratégias:
retirada dos dados de impressos específicos, categorização de variáveis segundo os padrões da American Society of Anesthesiologists (ASA) e do Manual de Acreditação
Hospitalar e por consenso entre os membros da Comissão. Para a coleta de dados foi utilizado instrumento específico. São utilizados, como fonte de informação o
prontuário do paciente onde constam a autorização de internação hospitalar, o sumário de alta, a declaração de óbito (D.O), relatos cirúrgicos e as anotações médicas e
de enfermagem. A Comissão de Óbitos definiu como objetivos: avaliar a qualidade da assistência prestada no HUCF a partir da análise dos óbitos hospitalares; a
possibilidade de detectar a ocorrência de eventos adversos que indiquem necessidade de revisão do processo assistencial e a avaliação do funcionamento da própria
Comissão. Tem também como objetivo avaliar a possibilidade de definição, com base na metodologia utilizada, se seus achados são úteis para a detecção de áreas ou
processos que possam ser objeto de ações de melhoria e se existe relação causal entre a conclusão do óbito e variáveis selecionadas. A definição de padrões para as
variáveis utilizadas no levantamento dos prontuários dos óbitos hospitalares se prestou à avaliação da qualidade assistencial e a detecção de eventos adversos. Os
resultados encontrados permitiram definir serviços e processos prioritários nos quais ações de melhoria podem ter impacto na qualidade assistencial: políticas relacionadas
ao prontuário hospitalar, à auditoria hospitalar, à criação de protocolos assistenciais e à vigilância de eventos adversos. Os resultados encontrados e seus significados
necessitam de discussão institucional através de feedback para os serviços, com informação sobre os problemas existentes e ações de melhoria que devem ser
implementadas. Nos dois anos de análise ocorreram 404 óbitos hospitalares, dos quais 346 foram analisados. A Comissão de Óbitos do HUCF recebeu em 2008, 80% dos
prontuários, em 2009 90%, evidenciando o acerto das estratégias de trabalho adotadas e permitindo definir, para 2010, a meta de 100% dos óbitos hospitalares serem
avaliados.

Indicadores Assistenciais

RE_15_2011 - Envelhecimento – Perspectivas e Concepções. O Caso do Centro de Referência em a
Assistência à Saúde do Idoso Eny Faria de Oliveira
Roberto Rodney Ferreira Junior

Palavras-Chave: Indicadores Hospitalares, Gestão Hospitalar, Gestão da Assistência, Saúde do Idoso.

O objetivo deste trabalho foi o de analisar as práticas e atividades assistenciais prestadas a idosos frágeis no Centro de Referência e Atenção à Saúde do Idoso – CRASI
da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, elegendo o atendimento prestado através dos critérios emanados pela linha-guia de “Atenção à Saúde do
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Idoso”, referencciados pela atençãão primária como prioritários dentroo do processo de qualidade
q
da assistência. É um estuddo caracterizado como
c
sendo exploratóriodescritivo. Partiiciparam 50 atoress, entre idosos, méddicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, pssicólogos e fonoauudiólogos. O envelhhecimento é um prrocesso
complexo e esttá associado a umaa série de doenças,, incapacidades múúltiplas, dependênccia e perda da autoonomia. O prolonggamento da vida não é uma atitude isolada,
necessitando dee uma integração entre
e idoso, família e/ou instituição e pprofissionais especiializados. A atuação dos diversos proffissionais não deve ser centrada someente nas
doenças, mas ttambém nas princippais condições quee causam incapaciddades e conseqüennte declínio no graau de dependênciaa funcional e prejuíízo na qualidade de
d vida.
d idoso do qual o CRASI é parte impportante. Fizemos entrevistas
e
abertas a médicos, enfermeeiros, fisioterapeutaas, assistentes sociais e aos
Esse foi o novo desafio da saúde do
idosos, além dda observação dos serviços prestados identificando a interação entre oss vários atores deste processo: idosoos e equipe multipprofissional no Cenntro de
Referência Eny de Oliveira, numaa abordagem de análise de conteúdo.. Diante deste desaafio constatou-se o ótimo desempenhoo dos serviços de atendimento
a
aos idoosos os
quais possibilitaaram processos maais dinâmicos e quaalificados em termoos de diagnóstico via
v protocolo multidisciplinar, avalianndo e classificandoo sempre segundo o risco,
traçando a poststeriori o Plano de Cuidados
C
aos idosos identificados com
mo frágeis. Como inncremento de gestão todas as atividadees de atenção e cuidados ao idoso paassaram
a ser gerenciadoos: os diagnósticos principais (númeroo e rank), os tempoos médios de triagem
m e de avaliação multiprofissional,
m
o nnumero de procediimentos e suas desccrições,
os exames de uurgência (laboratoriiais e radiológicos, dentre outros), o teempo do atendimeento de enfermagem
m e outros dentro ddo Protocolo e, connsequentemente; a alta do
paciente com reetorno à rede de attenção primária.

Qualidade e Seegurança

RE_19_20
011 - Expossições de Id
déias Inovad
doras - todo
os podem participar.
p
Cristiana Martin
ns Prandini, Madale
ena Monterisi Nune
es, Paola Carbone

Palavras chave: qqualidade e segurançaa, PDCA (Plan-Do-Chheck-Act) e exposiçãoo anual.

Identificaçãoo do problema: aprresentar e registrar publicamente inic iativas para melhooria da qualidade e segurança dos prrocessos dos colabboradores do operaacional
que empiricameente buscavam soluuções para problem
mas mas, que descoonheciam o uso daas ferramentas da qualidade.
Solução implantada:
- simplificaçãão da ferramenta daa qualidade PDCA;;
- busca ativa das idéias e transfoormação destas em trabalhos;
- assessoria aos colaboradorees sobre a adequuação dos trabalhhos ao modelo simplificado da
ferramenta;
- exposição aanual e premiação de trabalhos apreseentados dentro da m
metodologia PDCA
A.
Resultados obtidos:
- Introdução ao uso de conceitoos e ferramentas daa qualidade para m
melhoria contínua dos
d processos a
esses colaboraddores;
- Divulgaçãoo das iniciativas de melhoria contínuaa dos colaboradoress operacionais da instituição para
o público internno e externo;
- Aprimoramento dos padrões de
d qualidade e seguurança na instituiçãão.
Monitoramennto:
Aumento de 66,66 % no númerro de trabalhos exppostos do 1º ao 2º aano de exposição.

Qualidade e Seegurança

RE_21_20
011 - Exposições com
mo ferramen
nta para melhoria da qualidade
e seguran
nça.
Cristiana Martin
ns Prandini, Madale
ena Monterisi Nune
es, Paola Carbone

Palavras chave: qqualidade e segurançaa, PDCA (Plan-Do-Chheck-Act) e exposiçãoo anual.

Identificaçãoo do problema: apresentar e registrarr publicamente os projetos de melhooria da qualidade e segurança dos
processos na innstituição e a dificuuldade em demonstrar para os colabooradores de nível médio
m
o uso corretoo das ferramentas
da qualidade;
Solução impplantada: treinameento dos colaboraadores da instituiçção sobre conceittos da ferramentaa PDCA e sua
aplicabilidade; exposição anual e premiação de trabalhos apresentadoss dentro da metodoologia.
d melhoria contínnua da instituição para o público innterno e externo;
Resultados oobtidos: Divulgaçãoo das iniciativas de
Valorização doo uso das ferramenttas da qualidade paara melhoria contínnua dos processos; Maior reconhecim
mento do trabalho
em equipe e innterdisciplinar; Impplantação dos trabaalhos que tiveram bons resultados em
m outras áreas; Reeconhecimento e
premiação de trrabalhos fora da instituição.
Monitoramennto: Incremento anual do número de trabalhos
t
apresentaados e de trabalhos interdisciplinares.
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Qualidade e Segurança

RE_
_22_2011 - Quimioteraapia Segura
a – Uma Intteração Mulltidisciplina
ar.
Paola Nicolini, Márcia Led
da Pavanello, Patriccia Mauzer Gollovittz, Roberta Lobato, Heloisa Camarinhaa, Antônio Francisco Pereira da Silva J únior

Palavraas chave: qualidade e segurança, quimioteerapia, equipe multidisciplinar

Idenntificação do probblema: Necessidade da inclusão e utilização
u
do protoocolo quimioterápico na prescrição médica para melhhorar e assegurar a qualidade da
assistêência multidisciplinnar, detectando e coorrigindo possíveis erros como também
m evitando e intervvindo precocemente nas reações adveersas inerentes ao trratamento.
Soluução implantada: Utilização da ferrramenta PDCA; Anexado o protocoolo quimioterápicoo nas prescrições médicas; Orientaçção da equipe muultidisciplinar na
interpretação dos protocoolos.
Resultados obtidos: M
Melhoria continua da
d segurança e quualidade da assistêência multidisciplinnar; Acompanham
mento e intervençõões frente às toxicidades e reações
adverssas; Monitoramentoo do processo de prescrição e confferencia detectandoo erros antes do preparo
p
do quimiooterápico, otimizanndo o tempo de administração
a
da
quimioterapia; Atualizaçção continua da equuipe multidisciplinaar
Monitoramento: Falhaas evitadas com a uttilização do protocolo e Prevalência ddas Principais Toxiccidades

Qualidade E Segurança

RE_
_24_2011 - Protocolo de
d redução da taxa de bacteremia relacionada a cateteer venoso ce
entral
Helena Cristina Paulino C
Cristofalo

,Elias Gabriel
G
da Silva,Clau
udia Regina Lopes Fabrega,Itanilton Queiroz
Q
de Souza

6 dos pacientes do serviço de diáliise de um hospital privado, fazem usoo de CVC como accesso para hemodiáálise, destes 40%
Idenntificação do Problema: Atualmente 60%
estão impossibilitados dee fazer FAV. Existee uma correlação linear entre a porceentagem de cateteres nas diferentes unidades de hemoddiálise com o risco de mortalidade,
mortalidade dos pacientes com cateter venoso centrall esta relacionada ao aumento da
conforme avaliado peloo estudo DOOPS. A principal causa do aumento de m
incidêência de infecções de corrente sanguínea relacionadas a presença do catteter. Em função da grande dificuldadde de ampliarmos o uso de FAV pelaas características
peculiiares da populaçãão de pacientes attendidas neste serrviço, desenvolvem
mos protocolo visaando à redução de
d forma significattiva dos episódioss de bacteremia
relacioonadas a cateter veenoso central em noossa unidade de diáálise.
Soluução implantada, resultados e metodoologia: Trata-se de um estudo prospecctivo não randomizzado. As taxas de infecção após a impplantação do novoo protocolo serão
compaaradas com as taxaas observadas em anos
a anteriores e com valores médioss observados na literatura. O protocolo inicia em maio de 2009 até agosto 2010, sendo a
população estudada, toddos os pacientes em
m programa de hemodiálise ambulattorial de um serviçço privado. Quantoo ao tipo de acessoo para hemodiálisee, no total de 40
p hemodiálise o cateter venoso ceentral tunelizado ( permicath ) e 28 ( 70 % ) com FA
AV. A técnica de
pacienntes, destes 12 (300%) utilizam comoo acesso vascular para
manippulação de aberturaa de cateter usada no período janeiroo de 2008 até abrill de 2009, consistiaa em (01) um técnico de enfermagem
m ou ( 01 ) um enfeermeiro onde ao
mesmos tempo que mannipulava o cateter manipulava
m
a máquuina de hemodiálisse para iniciar o proocedimento. Principalmente nos paciientes que fazem reeuso do material
descartável ( linhas e cappilar ) onde um únnico técnico que deespreza o priming ddas linhas faz a conexões das linhass no cateter. Ao térrmino da sessão dee hemodiálise, as
seringas com anticoagullante e solução salina eram preparaddas previamente, oos oclusores do caateter ficavam expoostos. Com o auumento das taxas de infecção, foi
proposto um novo protocolo DOOPS baseado no que se seguue: fazer uma limp eza prévia dos oclusores do cateter e linhas com cloroeexidine alcoólica, antes
a de remover
n profissional e noo paciente durante a manipulação, lavvar as mãos, abrir todo
t material necesssário. Após a aberrtura de todos os
os oclusores do cateter, utilizar máscaras no
materiais, colocar o cam
mpo sobre o cateter,, fazer uma nova limpeza nos oclusorres, retirar os oclusores, aspirar o anticcoagulante dos lum
mens utilizando um
m seringa de 3ml
c lúmen , fazer conexão das linhaas ao cateter . Quando o material do ppaciente que faz reeuso, é necessária a utilização de doiss profissionais, um responsável pelo
para cada
cateter e o outro para ddesprezar o priminng das linhas e manipular
m
a máquuina e fornecer as linhas ao profissioonal que está respponsável pelo cateeter. Término do
proceddimento realiza-se novamente técnicaa asséptica para a manipulação do caateter. O número de
d bacteremia relaccionada a cateter ve
venoso central, no ano de 2008 foi
de 6,55 infecções/1000 ccateteres-dia, ano de
d 2009 este númeero caiu para 6,0 iinfecções/1000 cateteres-dia e no ano de 2010 até agoosto não foi constaatado bacteremia
relacioonada a cateter.(grrafico1) A manipullação incorreta do cateter venoso ceentral acarreta com
mplicações infecciosas de extrema im
mportância clínica. Com relação as
mediddas de manipulaçãoo correta do cateteer podemos destacaar que estas são dee extrema importânncia, um simples atto de colocar a mááscara no técnico que manipula o
cateter e no paciente háá profilaxia na proliferação da infecçção.Outra questão a ser discutida é o treinamento de todo o recurso hum
mano do serviço, para
p aprimorar e
executar com total confiaança a nova técnica de manipulação do cateter.
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Qualidade e Segurança

RE_26_2011 - Resultados Após a Implantação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente
Sandra Cristine da Silva, Daniela Fernandes de Oliveira, Elaine Aparecida Ambrosio, Luciana Barros

Palavras-chave: Metas Internacionais de Segurança do Paciente, Joint Commission International.

Identificação do Problema
Como forma prática de atuar na qualidade dos serviços acreditados, a Joint Commission International recomenda o uso de protocolos que previnam situações
indesejadas no decorrer da assistência e promovam melhorias específicas em áreas problemáticas. Esta iniciativa reconhece que os sistemas de saúde são ambientes
altamente complexos, que abrigam atividades de risco e processos cuja complexidade favorece desvios da qualidade. Por esta razão, a Joint Commission International
estabeleceu por foco de atuação seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, são elas: Identificação correta dos pacientes; Comunicação efetiva; Segurança de
medicamentos de alta-vigilância; Cirurgias em local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto; Redução de risco de infecções associadas aos
cuidados de saúde e Redução de risco de lesões ao paciente decorrentes de queda. Estes processos são monitorados por meio de indicadores desde 2007 e na análise dos
resultados observou-se uma evolução, porém ainda há necessidade da implementação de ações que contribuam para a obtenção de melhores resultados para o ano de
2011.
Solução Implantada
Para a implementação e sustentação das metas foi elaborado Plano de Ação com base na metodologia PDCA e indicadores de processo foram estabelecidos para o
monitoramento, cujo resultado reflete a adesão e cumprimento das ações propostas. Estes indicadores são analisados periodicamente e novos ciclos de PDCA são
aplicados sempre que identificada falhas de adesão, no intuito de melhorar o processo e garantir a qualidade e segurança do cuidado. Ainda são realizados trabalhos de
conscientização e divulgação das ações para todos os colaboradores do Hospital. Desde a implantação dos processos, os indicadores são avaliados mensalmente, com o
objetivo de garantir 100% de adesão.
Resultados Obtidos
Com a implementação dos processos referentes às Metas Internacionais de Segurança, nota-se que a média dos resultados de 2010 foi melhor em relação aos resultados
de 2007. A Meta de Identificação correta dos pacientes apresentou resultado de 80% (média/07) para 94% (média/10) de todos os pacientes identificados na Instituição.
Com relação à Comunicação Efetiva o resultado foi de 9% (média/07) para 81% (média/10) da taxa de conformidade na realização do script de validação da ordem verbal
telefônica. Quanto ao monitoramento de medicamentos de alta vigilância obteve-se 1,8% (média/07) para 0,18% (média/10) na taxa de erro quanto à utilização de
medicamentos de alta vigilância em unidades de internação. Cirurgia em local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto mostraram crescimento de
77% (média/07) para 87% (média/10) de conformidade na demarcação do local cirúrgico e 50% (média/07) para 96% (média/10) na realização do check-list de
verificação do pré-operatório (Time-out). A meta 5, Redução de risco de infecções associadas aos cuidados de saúde apresentou melhora na taxa de adesão à higienização
das mãos, de 84% (média/07) para 87% (média/10). Já a meta 6- Redução de risco de lesões ao paciente decorrentes de queda obteve aumento na conformidade
relacionada à avaliação de risco e planejamento dos cuidados relacionados à prevenção de queda em Unidades de Internação e Unidades Semi-críticas, de 68%
(média/07) para 96% (média/10).

Qualidade e Segurança

RE_27_2011 - Atendimento Multidisciplinar Ambulatorial para Pacientes com Demência em um
Hospital Privado
Rosangela Claudia Novembre, Marcia Oka

INTRODUÇÃO: A transformação demográfica vem ocorrendo com isto há um aumento na incidência de doenças crônicas que acompanham o envelhecimento
populacional. O distúrbio cognitivo progressivo como a demência é muito comum nesta faixa etária e traz grandes reflexos familiares, sociais e econômicos.
OBJETIVOS: Apresentar o ambulatório de demência do setor de Medicina Preventiva.
MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de campo, realizado em um hospital privado do município de São Paulo. O ambulatório iniciou suas
atividades em 2004, composto por uma equipe multidisciplinar representada por médico, nutricionista, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem. Os
pacientes são investigados através anamnese, exame físico, exames complementares, Testes de Avaliação Cognitiva: Mini Exame do Estado Mental, Fluência Verbal, Teste
do Relógio e Avaliação Neuropsicológica no caso de dúvida diagnóstica. Foi instituído tratamento com Anticolinesterásicos e posteriormente introduzido memantina
conforme indicação. Como tratamento coadjuvante a medicação foi implantado a Terapia de Reabilitação Cognitiva, a fisioterapia para o treino da marcha para prevenção
de quedas e os cuidadores foi iniciado um trabalho de suporte psicológico com terapia em grupo.
RESULTADO: Atualmente são 35 pacientes ativos que participam do Programa, sendo 80% com diagnóstico de Demência, 5,7 % em estágio avançado (severo) e
acamados, 11,4% em investigação do quadro cognitivo, 8,5% com depressão e 2,8% com Meningioma. Os pacientes com demência diagnosticada realizam
semestralmente os testes de avaliação cognitiva para seguimento. Destes 19,4% participam da Terapia de Reabilitação Cognitiva e tem evoluído com melhora subjetiva
nas habilidades de atenção, comunicação, coerência de idéias e expressão. Familiares se mostram mais participativos e interativos com a equipe profissional uma vez que
passam a compreender a evolução da doença e suas limitações.
CONCLUSÃO: O atendimento multidisciplinar traz segurança para a família e o cuidador no transcorrer da doença. Apesar da inexorável evolução houve fidelização
ao programa, com importante envolvimento da família no cuidado destes pacientes e na tentativa de preservar o maior tempo possível a autonomia e independência e
conseqüentemente a qualidade de vida.
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Indicadores Assistenciais

RE_28_2011 - Projeto Cuidar na Visão Transdisciplinar: Relato de Experiência
Vânia Domiciano, Ariadne Fonseca,Alexandre Bacci

Este trabalho tem como objetivo, relatar a experiência das oportunidades de melhorias com a implantação do projeto cuidar pela equipe multiprofissional com enfoque
transdisciplinar que permite a visualização dos usuários nos múltiplos aspectos que podem afetar a sua qualidade de vida. O estudo é um relato de experiência, a partir da
vivência dos profissionais de saúde, que atuam em uma instituição pública da cidade de Carapicuíba. Primando pela qualidade da assistência prestada ao cliente e família,
observamos que alguns processos precisavam ser revistos, buscando mudanças no cenário de atenção hospitalar para o domicilio. A partir de outubro de 2010, a
instituição criou o projeto cuidar que destina-se preferencialmente, ao atendimento de pacientes idosos por tratar de uma população mais vulnerável tanto do ponto de
vista biológico como social e econômico, portanto, mais expostos às alterações agudas e crônicas no estado de saúde que levam à maior procura dos serviços de
atendimento em saúde. Este projeto foi elaborado em virtude das taxas de morbidades, mortalidade e readmissão que são indicadores largamente utilizados da assistência
à saúde e tem como meta promover maior conforto, evitar complicações advindas do ambiente hospitalar e envolver pacientes e familiares na assistência, habilitando-os
para o autocuidado Foi elaborado um programa de orientação formado por uma equipe composta por: médico, enfermeiro, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista,
fisioterapeuta, assistente social e terapeuta ocupacional. Essa equipe tem mantido sob seus cuidados em média 10 pacientes, com o tempo de internação médio de 25
dias. Essa equipe apresenta aulas com orientações educativas, assim como oferece uma cartilha aos pacientes e cuidadores. Nesse sentido, a identificação das dificuldades
e as orientações fornecidas aos idosos e cuidadores após alta hospitalar representou um aspecto importante na busca da qualidade de vida.

Qualidade e Segurança

RE_29_2011 - Questionário anônimo como metodologia de busca de causas de erros e quase erros
de medicação em Hospital Escola
Maria Angélica Pires Ferreira, Jesiel Ballerini, Leila Beltrami Moreira, Guiherme Becker Sander, Eloni Terezinha Rotta, Thalita Silva Jacoby, Jacqueline Kohut Martinbiancho,
Letícia toss, Simone Dalla Pozza Mahmud, Eliandra da Silveira de Lima, Carolina Day

A identificação das causas de erros de medicação é fundamental para definir ações preventivas. O Grupo de Uso Seguro de Medicamentos de um Hospital Universitário
terciário (GUS) é composto por médicos, farmacêuticos e enfermeiros, e tem atuado na conscientização dos profissionais de saúde sobre a importância da comunicação
do erro e identificação de suas causas, com ênfase em aspectos preventivos. Foi realizado um estudo transversal através de questionário anônimo, disponibilizado nas
unidades assistenciais do Hospital, contendo três questões de múltipla escolha e duas perguntas abertas sobre causas que o profissional atribuía para os três últimos erros
por ele cometidos durante a atuação no hospital, bem como sobre medidas preventivas consideradas mais importantes. A análise de sexo, profissão, unidade de trabalho,
carga horária média de trabalho e empregos em outros hospitais foram outras variáveis avaliadas. No total, foram distribuídos 150 questionários, tendo retornado 122
(81,3%). Dentre os respondedores, 83,6 % eram do sexo feminino, e 16,4% dos entrevistados trabalhavam em mais de um hospital. A carga horária média de trabalho foi
de 7 horas. A maioria dos respondedores era de técnicos de enfermagem (n=54, 44,3%), 29 eram enfermeiros (23,7%), 25 não informaram (20,4%) e 14 eram auxiliares de
enfermagem (11,5%). Entre as unidades de trabalho, 44 questionários foram respondidos no Centro de Tratamento Intensivo (36%), 21 no Serviço de Enfermagem
Cirúrgica (17,2%), 18 na emergência (14,7%), 15 no Serviço de Enfermagem Obstétrica Hematológica (12,3%), 14 no Serviço de Enfermagem em Pediatria (11,5%), 5 no
Serviço de Enfermagem Materno Infantil (4%) e 3 no Serviço de Enfermagem Médica (2,4%). A principal causa apontada para os erros foi problemas de comunicação, com
25 respostas (20,5%), seguido de outros motivos com 24 respostas (19,7%), distração com 22 respostas (18%), cansaço com 13 respostas (10,6%) e falta de capacitação
com 8 respostas (6,5%). Entre os motivos que contribuíram para redução de erros, o mais prevalente foi melhores condições de trabalho com 37 respostas (30,3%), seguido
de melhora na comunicação das pessoas com 32 respostas (26,2%), melhor formação ou capacitação com 12 respostas (9,8%), outros com 10 respostas (8,2%) e 31
pessoas não responderam ao questionamento (25,4%). O questionário permitiu identificar problemas de comunicação como um fator importante para a ocorrência de
erros. Com base nessa informação, foi recentemente elaborada uma campanha interna de melhora da comunicação, cujos resultados da implantação serão avaliados
dentro de seis meses. Também estão sendo feitas reuniões com as equipes para discutir principais medidas que contribuiriam para melhora das condições de trabalho,
com vistas à redução de erros, assim como melhora nas taxas de notificação. O monitoramento será feito pela freqüência de erros e quase erros de medicamentos através
de notificações.

Qualidade e Segurança

RE_30_2011 - Boletim colaborativo interdisciplinar sobre políticas e uso racional de medicamentos
Maria Angélica Pires Ferreira, Jesiel Ballerini, Guilherme Becker Sander, Eloni Terezinha Rotta, Leila Beltrami Moreira, Letícia Toss, Roberto Amaral, Jacqueline Kohut
Martinbiancho, Simone Dalla Pozza Mahmud, Eliandra da Silveira de Lima, Carolina Day

Em um hospital universitário, de atenção terciária, com 744 leitos a Comissão de Medicamentos (COMEDI), é uma estratégia abrangente para comunicação com todos
os serviços. A COMEDI tem caráter técnico, interdisciplinar, que, além de estabelecer a política de medicamentos, monitoriza o consumo, estabelece o perfil de uso,
avalia prescrições e oferece consultoria ao prescritor, entre outras atividades. A comunicação com o corpo clínico é um fator fundamental para a adesão às
recomendações da comissão. O boletim da COMEDI, de caráter colaborativo interdisciplinar, foi desenvolvido como instrumento para melhorar a comunicação entre a
comissão e os profissionais da instituição envolvidos com a assistência ao paciente, de forma a apresentar conceitos de farmacologia clínica e uso racional de
medicamentos, e informar sobre a política de medicamentos e alterações na lista hospitalar. O boletim é editado bimestralmente, sendo os tópicos definidos pela Comissão
de Medicamentos e por membros do corpo clínico, com a participação de enfermeiros e farmacêuticos, e colaboração de estagiários das faculdades de Medicina e
Enfermagem. O boletim contém seções pré-especificadas, incluindo alertas de órgãos de vigilância, alterações na lista de medicamentos, análise da qualidade de
evidências, fármaco-economia, avaliação de tecnologias em saúde e intervenções sobre problemas específicos da instituição. Os textos são devidamente referenciados na
literatura e/ou nas atas da comissão. O informativo é divulgado por meio eletrônico para os profissionais da saúde do Hospital, bem como para outras instituições
hospitalares do estado. A primeira edição do informativo foi divulgada em agosto de 2008, totalizando, até setembro de 2010, 11 edições. No total, foram 40 artigos
distribuídos ao longo das 11 edições. Observou-se boa receptividade manifestada através de contato direto e por meio eletrônico. Tem sido recebidos comentários,
críticas, sugestões, bem como textos e tópicos específicos para próximas edições. Concluímos que o boletim informativo elaborado na forma proposta pela COMEDI é um
instrumento de fácil implementação e de baixo custo, capaz de melhorar a comunicação com o corpo clínico e demais profissionais de saúde; contribui para a
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disseminação de conceitos de uso racional e melhores práticas assistenciais na instituição. A continuidade do monitoramento será feita através de pesquisa de opinião e
dos comentários recebidos.
Qualidade E Segurança

RE_32_2011 - Simulado de Emergência no Papel
Andréa de Fátima Tamura, Daniela Fernandes de Oliveira, Sérgio Samir Arap, Sandra Cristine da Silva, Paulo Roberto Leal, Gizelma Rodrigues

Palavras-chave: Simulado de emergência; Segurança; Acreditação Internacional.

Identificação do problema
Com a finalidade de treinar os colaboradores para enfrentamento de situações de emergência (incêndios, por exemplo) que exijam abandono e evacuação da
edificação, são realizados periodicamente treinamentos simulados envolvendo colaboradores de diversas áreas do complexo hospitalar. Esses treinamentos simulados
exigem planejamento cuidadoso, mobilizam colaboradores de vários setores, envolvem instituições externas, comunicação ampla, além de interrupção das atividades
assistenciais, sem desrespeitar as necessidades e fragilidades dos pacientes. A realização frequente desse tipo de evento, benéfica certamente, é complexa e demorada
demandando tempo expressivo desde o início do planejamento até a execução.
Solução Implantada
A fim de ampliarmos o alcance desse tipo de treinamento, bem como a frequência de realização acrescentamos ao processo de simulados o denominado “simulados de
papel”: estes consistem na apresentação por um facilitador da planta baixa do local de trabalho a pequenos grupos de colaboradores, no horário e no local de trabalho;
nessa planta são inseridos pequenos ícones representando extintores diversos, alarmes, vítimas e pacientes, telefones e o próprio fogo do incêndio; de forma interativa o
facilitador, usualmente profissional de Segurança e Saúde do Trabalhador, estimula que os participantes organizem retirada de vítimas, localizem rotas de fuga, localizem
os extintores e hidrantes, visualizando e apontando alternativas e soluções no próprio local onde se encontram. Os simulados de papel são realizados no próprio local de
trabalho em setores onde há a presença de pacientes e acompanhantes; podem ser realizados com poucas pessoas por vez, inúmeras vezes por turno com mínimo
transtorno às rotinas das áreas assistenciais. A aceitação dos colaboradores tem sido muito boa e a participação durante o exercício costuma ser ativa.
Resultados Obtidos
Com essa nova abordagem obtivemos os seguintes resultados:
ANO
2009
2010

Nº facilitadores por exercício
08
02

Quantidade de setores atingidos no ano
08
43

Quantidade de participantes
160
1192

Portanto, verifica-se que foram mobilizados 4 vezes menos facilitadores por exercício e houve um aumento de participantes de 7 vezes.

Acreditação

RE_33_2011 - Treinamento Institucional: Projeto Recertificação Internacional
Sandra Cristine da Silva, Elaine Luiza Bressan Guidotti, Daniela Fernandes de Oliveira, Elaine Ambrosio, Luciana Barros

Palavras-chave: Capacitação, Treinamento, Acreditação, Qualidade.

Identificação do problema
A instituição considera a capacitação e qualificação dos colaboradores um elemento primordial para o processo de aprimoramento contínuo na melhoria da assistência. Para
tal, anualmente, um programa de capacitação é desenvolvido com foco nas questões da Qualidade, priorizando as funções e os capítulos do Manual de Acreditação
Internacional da Joint Commission International e seus desdobramentos. Atualmente o hospital conta com cerca de 3.800 colaboradores entre equipes assistenciais, de apoio e
administrativo. Desta forma, se faz necessária a aplicação de uma nova estratégia e metodologia de ensino, visando uma maior participação dos colaboradores, interação entre
os profissionais e alinhamento uniforme dos principais processos.
Solução Implantada
Para o ano de 2010 foi elaborado um programa de capacitação para todos os colaboradores do Hospital. Este programa apresenta por objetivo a retenção dos
conteúdos, atratividade, interação entre os grupos e um alto índice de participação. Para tal, foram desenvolvidas novas metodologias utilizando os seguintes formatos:
- Jogo de tabuleiro: denominado “Qualidade em jogo”, monta-se uma mesa com 10 pessoas, divididas em 5 duplas, quem acerta a alternativa correta anda as casas no
tabuleiro, o objetivo é que as 5 duplas cheguem juntas ao final.
- Perguntas e respostas: projeta-se uma pergunta e o colaborador sorteado responde.
- Plaquinhas alternativas: todos os colaboradores recebem no início do treinamento três plaquinhas contendo as alternativas A, B e C; as perguntas são projetadas com
três alternativas e todos mostram ao mesmo tempo a alternativa que acha correta.
- E-learning: Sobre Ferramentas da qualidade
Para consolidar o processo de capacitação presencial ainda foi elaborada uma Cartilha denominada “ABC da Re-acreditação” distribuída a todos os colaboradores do
hospital.
Resultados Obtidos
Dos cinco treinamentos realizados no segundo semestre de 2010 (Metas internacionais de Segurança do paciente; Acesso, Avaliação e Cuidado do paciente; Direitos e
deveres do paciente; Comunicação e informação e Segurança do Ambiente), obteve-se uma média de participação de 80% dos colaboradores. Ainda no intuito de
consolidar este processo, no mês de novembro/dezembro foi realizada uma avaliação on-line para verificar a retenção de todo o programa, com a participação de 83%
dos colaboradores que tiveram uma média de 90% de acertos nas respostas.
Os resultados evidenciam que a realização de um programa de capacitação com variadas metodologias proporciona alto índice de participação dos colaboradores e a
retenção de conhecimentos. O programa se mostrou como uma ação de sucesso, não apenas por gerar a aprendizagem sobre os processos de trabalho, mas também
porque trouxe integração entre os participantes, aspecto essencial para mobilização dos colaboradores em prol da excelência na assistência ao paciente e para a
acreditação.
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Qualidade E Segurança

RE_34_2011 - Relato De Sucesso Da Desospitalização Do Idoso Para Home Care
Rosangela Claudia Novembre, Marcia Oka, Camila Minussi Coaglio, Cristiane Paes Salomão, Isabel Nigohosian, Célia Maria Francisco

Introdução:
A desospitalização segura do idoso para seu domicílio, onde terá continuidade do tratamento proposto, com programas de reabilitação, recuperação ou de cuidados
paliativos garantindo a qualidade na assistência iniciada no Hospital é o marco para o sucesso desta transição. O atendimento aos idosos e o cuidado domiciliar de longo
prazo é uma alternativa, uma vez que há aumento da expectativa de vida e incidência de doenças crônico-degenerativas. A permanência dos pacientes é acompanhada e
monitorada por um grupo interdisciplinar que intervém quando necessário para que o processo de desospitalização seja facilitado.
Objetivo:
Descrever os resultados do processo de desospitalização para Home Care do paciente Idoso.
Método:
Estudo descritivo e comparativo entre o ano de 2008 e 2009, em um hospital privado do Município do Estado de São Paulo.
Resultado:
No ano de 2008 foram feitas 205 solicitações de Home Care para os pacientes idosos internados nesta instituição, com média de 17,1 solicitações/mês, sendo que 51%
representaram alta para esta modalidade de atendimento. No ano de 2009 houve um aumento no número de solicitações para 239, com média de 19,9 solicitações/mês,
sendo que desde 65% efetivamente receberam alta com apoio. O grupo realizava reuniões assistenciais semanais, e interação entre operadora de saúde, médico assistente,
empresa de Home Care e família, propiciando uma alta acompanhada e com um maior envolvimento da classe médica quanto à possibilidade de desospitalização com os
recursos disponíveis.
Conclusão:
A atuação do grupo interdisciplinar modificou a visão assistencial no apoio a alta com Home Care, garantindo o sucesso da desospitalização segura do idoso e a
manutenção do paciente no núcleo familiar, aumentando a qualidade de vida deste e de seus familiares.
Referências:
United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Population Ageing: 1950-2050. New York; 2001. Demographic determinants of population ageing; p
5-9. 2. Paschoal,SMP; Franco, RP; Salles, RFN. Epidemiologia do Envelhecimento In: Netto, MP. Tratado de Gerontologia 2.ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora Atheneu, 2007

Qualidade e Segurança

RE_36_2011 - Checagem de Segurança Pré-Operatória como Metodologia para Diminuir os Riscos
Assistenciais
Ana Lucia Silva Mirancos da Cunha, Sandra Cristine da Silva, Sérgio Samir Arap, Fabiane Cardia Salman

Palavras-chave: Segurança do Paciente, Qualidade, Check-list

Identificação do problema
As cirurgias tornaram-se parte integral dos cuidados de saúde, com uma estimativa de 234 milhões de operações realizadas anualmente, segundo o Safe Surgery Saves
Lives Study Group. Nos EUA, estima-se que, anualmente, quase 3000 erros relacionados à pacientes, procedimentos ou local cirúrgico ocorram. A utilização de listas de
verificação e check-lists para aumento da segurança na área da saúde têm apresentado alta efetividade, porém com difícil implementação. Desde que o hospital optou por
participar de Acreditação Hospitalar Internacional, vários processos foram reavaliados e implantados, para adaptação às exigências de segurança em pacientes vulneráveis
e críticos.
Solução Implantada
Como metodologia de trabalho foi definido alguns processos cujo monitoramento garante segurança ao paciente e equipe, são eles: agendamento cirúrgico, conferência
de materiais e equipamentos com 48 e 24h de antecedência ao procedimento e processo de admissão do paciente nas unidades e centro cirúrgico. Após a admissão do
paciente no centro cirúrgico, um check-list de verificação é realizado antes da indução anestésica, checando o correto preenchimento dos impressos, a confirmação da
identificação do paciente e demarcação do sítio cirúrgico, após a indução anestésica o posicionamento cirúrgico, uso de antibioticoprofilaxia e a presença de todos os
equipamentos e materiais necessários para o início da cirurgia e após o término da cirurgia checa-se a conferencia e contagem de compressas e gazes e o
acondicionamento e encaminhamento de espécimes para exames de anatomia patológica.
Resultados Obtidos
Desde a implementação o Centro Cirúrgico identificou três casos onde, por incorreções nos dados ou formulários de agendamento, as cirurgias foram marcadas para o
órgão contralateral. Estas falhas foram identificadas e corrigidas previamente à realização dos procedimentos, não tendo impacto na assistência prestada ao paciente.
Quanto à realização da checagem, no inicio do programa, em 2007, a verificação era realizada de forma sistemática em 33% dos casos. Em dezembro de 2010, 97% dos
procedimentos cirúrgicos tinham a checagem de segurança realizada. Conclui-se que a melhoria do indicador pode ser reflexo das diversas campanhas e ações realizadas
junto aos profissionais cujo principal objetivo é evidenciar a importância da realização do Check-list de verificação (Time-out) para o aumento da segurança e da
qualidade da assistência ao paciente.
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RE_43_2011 - Alta Hospitalar Segura: Apoio a Desospitalização do Paciente Idoso de Longa
permanência
Rosangela Claudia Novembre, Isabel Nigohosian, Camila Minussi Coaglio, Cristiane Paes Salomão, Marcia Oka, Célia Maria Francisco

Introdução: Muito se discute sobre o envelhecimento populacional mundial principalmente nos países em desenvolvimento, visto que este processo vem ocorrendo de
forma rápida e expressiva. O perfil demográfico brasileiro tem apresentado uma progressão no número de idosos. Estima-se que em 2020 eles totalizarão
aproximadamente 32 milhões. Há um aumento significativo das doenças crônico-degenerativas, o que gera mais internações hospitalares e aumento do tempo de
permanência. Esta situação fez surgir um grupo inter e multidisciplinar de apoio ao paciente de longa permanência em hospital da rede privada, com principal objetivo de
atuar na viabilização de uma alta segura com os recursos necessários possíveis e disponíveis para desospitalização com qualidade para o paciente, seu familiar e o
médico.
Objetivo: Descrever o perfil dos idosos internados em longa permanência e os resultados da alta segura.
Método: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo realizado em hospital privado filantrópico. Os dados foram coletados no ano de 2009. Composto por uma
equipe multidisciplinar, o grupo aborda o paciente e familiares de forma individualizada ou em reuniões multidisciplinares com os mesmos, onde são discutidas as
necessidades de apoio para alta. A atuação envolve o médico assistente, assim como a interação com as operadoras de saúde.
Resultado: No ano de 2009 o grupo monitorou 304 idosos interna dos em longa permanência, tempo de internação maior que 20 dias na Instituição, dos quais 45,7%
tinham 80 anos e mais. Do total da população monitorada 20,7% apresentavam doenças do aparelho respiratório, 19,7% neoplasia e 16,4% doença do aparelho
circulatório, com tempo médio de permanência de 56,51 e 51 dias respectivamente. Não houve diferença significativa no tipo de tratamento clínico ou cirúrgico por
tempo de permanência. Em relação à complexidade de doenças associadas, 46,7% da amostra tinham mais de quatro diagnósticos. O número de reinternações
acompanhados por um período de 3 meses foi de 6,6%,sendo maior na faixa etária de 80 anos e mais.
Conclusão: A atuação do grupo como facilitador na alta do paciente idoso internado em longa permanência traz mais segurança ao paciente, familiares e médico e
aumenta o tempo para retorno para reinternação.
Referências
United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Population Ageing: 1950-2050. New York; 2001. Demographic determinants of population ageing; p
5-9.
Paschoal,SMP;Franco, RP; Salles, RFN.Epidemiologia do Envelhecimento In: Netto, MP. Tratado de Gerontologia 2.ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora Atheneu, 2007
Schramm JMA, Oliveira AF, Leite IC, Valente JG, Gadelha AMJ, Portela MC, Campos MR. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no Brasil. Ciênc. Saúde Coletiva. 2004; 9
(4): 897 – 908.

Indicadores Assistenciais

RE_46_2011 - Impacto da instalação de Centros de Especialidades Odontológicas na oferta de
Procedimentos de Média Complexidade pela Rede Estadual de Assistência.
Sérgio Beltrão de Andrade Lima, Maria do Carmo Gomes Lima, Pauleane Farias Evangelista, Francisco Ivan Rodrigues Mendes Júnior, Regis Façanha Dantas, Alessandra
Pimentel de Sousa,Raimundo José Arruda Bastos

Palavras-chave: Indicadores de Saúde; Monitoramento de Resultados; Odontologia em Saúde Pública, Atenção Secundária à Saúde; Acesso aos Serviços de Saúde; Programas e Projetos de
Saúde.

Depois de completar a 1ª década do Programa Saúde da Família, período da consolidação da Atenção Básica, o Sistema Único de Saúde precisava avançar na oferta de
procedimentos especializados. Em especial na assistência odontológica, a realização de atendimentos da média complexidade era incipiente e não atendia a uma parcela
considerável da população. Com o nome de “Brasil Sorridente”, o Governo Federal lançou uma Política de Estado que possibilitou a inauguração de Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) em todo o país.
De forma precursora, antes mesmo do lançamento da Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal, o estado alvo desse estudo já oferecia atendimento especializado em
Odontologia. Diante da ampla adesão de municípios à implantação dos CEO, tornou-se necessária a reorganização da rede estadual, para evitar a sobreposição de
serviços em regiões urbanizadas e a falta de cobertura adequada em pontos remotos.
Para garantir a execução de um programa de expansão da oferta e melhoria da assistência prestada foi firmado um contrato de empréstimo com um órgão de
financiamento internacional. Com o recurso garantido para construção, aquisição de equipamentos e qualificação profissional, estão sendo inauguradas unidades regionais
em cidades do interior, num esforço articulado para organização e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, com foco na segurança e qualidade no atendimento.
Além de comparar os diversos momentos de amadurecimento da Atenção à Saúde Bucal no Setor Público, propõe-se demonstrar os resultados obtidos e pretendidos
com os movimentos de implantação, expansão e organização da assistência especializada em Odontologia.
Considerando como marco zero o ano de 2002 (quando praticamente não existia atendimento especializado em Odontologia) e elencando os eventos ocorridos até os
dias atuais, pretende-se apresentar cortes seriados bianuais que demonstram os reflexos do aumento da oferta na cobertura assistencial. Bem como, apresentar a
perspectiva projetada para o ano de 2012 - quando se completa a implantação e a qualificação da Rede Estadual de Atenção à Saúde Bucal.
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RE_
_47_2011 - Hospital Re
egional: do planejame nto à inaug
guração - Desafios e liçções aprend
didas.
Sérgio
o Beltrão de Andrad
de Lima, Maria do Carmo
C
Gomes Lima
a

Palavraas-chave: Qualidade; Assistência à Saúde; Unidade Hospitalar de
d Saúde Pública; Proogramas e Projetos dee Saúde; Gestão em Saúde.

m o desenvolvimennto do Sistema Úni co de Saúde muitoo se tem avançado na expansão dos sserviços de atençãoo básica em Toto
Resumo: Identificaçãoo do Problema: Com
país. O acesso aos serviçços primários foi democratizado,
d
eviddenciando a demaanda por serviços especializados.
e
Ao analisar a Rede dee Atenção do Estaddo, verificou-se a
fragiliddade no atendimennto ambulatorial de média complexiddade e hospitalar, em especial nos municípios
m
mais disstantes da capital. Ressalta-se ainda o fato de que os
serviços até então existtentes não apresenntavam perfil compatível com o qu adro epidemiológiico vigente e nem
m atendiam às boaas práticas da quaalidade. Solução
Implaantada: Diante do quadro identificado,, o Governo do Estaado buscou co-finaanciamento internaacional para a melhhoria e expansão daa assistência especiializada à saúde,
atravéés da implantação dde 39 novas unidades, dentre elas doois hospitais region ais de grande portee. Com a responsabilidade de implanntar estes novos serrviços, orientar a
utilizaação de novos moddelos de gestão e offertar serviços acredditados, foi criada uuma unidade de geerenciamento do programa formada ppor cerca de 30 (trinta) profissionais
de divversas áreas. Os trabalhos desenvolviddos vão desde a esccolha do terreno, ddefinição do modelo assistencial, deseenvolvimento de prrojetos de arquitetuura e engenharia,
desenho de fluxos e proccessos com vistas à Acreditação, proccessos de aquisiçãoo, dimensionamento de Recursos Hum
manos, compatibilizzação entre obras, equipamentos e
funcioonabilidade do servviço de saúde, até o plano de implanntação. Resultadoss Obtidos: Os estuddos de diagnóstico de necessidades e viabilidade técnicca deste hospital
iniciarram-se em janeiro de 2007 e culminaaram com o lançam
mento da pedra funndamental em feveereiro de 2009. A equipe
e
formada maanteve foco no deseenvolvimento de
um prrojeto que conferissse segurança ao paaciente abrindo cam
minho para prestaç ão de serviços de qualidade
q
que venham a ser dignameente reconhecidos. Atualmente esta
Unidaade conta com atenndimento de urgênccia / emergência e serviços de média e alta complexidadde, abrangendo 41 municípios e atenndendo mais de 1 milhão
m
e 336 mil
cidadããos. Sua estrutura cconsiste em 27.1266 m2 de área de atenção ao paciente, ccom 294 leitos, asssim distribuídos: 174 leitos nas enferm
marias, 20 leitos de UTI, 15 leitos na
unidadde de cuidados sem
mi-intensivos e 85 leitos de apoio (em
mergência, imagem
m, centro cirúrgico e recuperação pós--anestésica). Seu geerenciamento se dáá através de uma
Organnização Social de Saúde, gerando approximadamente 1.100 empregos dirretos. Possui potenncial de 200.00 ateendimentos de urggência e emergênccia/ano, 182.370
examees, 12.000 cirurgiass, 15.000 internaçõões e desenvolve ainda atividades de EEnsino e Pesquisa.

Qualidade e Segurança

RE_
_48_2011 - PAV: Um de
esafio que só
s pode serr vencido attravés da melhoria
m
conntínua
Andre
e Luiz Baptiston Nunes, Orlando Jorge
e Gomes da Conceiçção, Cristina Vasco Silva, Carolina Ferrreira Pinto, Rafaela Deczka Morsch, Deenise Souza Amorin
n

Iden
entificação do probl
blema: A densidade de incidência de Pneumonia
P
associadda à ventilação meecânica (PAV) podee variar de acordo ccom a população de
d pacientes e os
métoddos diagnósticos dissponíveis. A densiddade aumenta com a duração da venttilação mecânica (V
VM) e tem taxas de ataque de 3% porr dia nos primeiros cinco dias e 2%
para cada
c dia subseqüennte de ventilação. A mortalidade varia de 20 a 60% e aproximadamentee 33% dos pacientees com PAV morreem em decorrênciaa desta infecção.
Durannte a rotina de monnitorização das meedidas de prevençãão e diagnóstico prrecoce da PAV, forram diagnosticadoss em 08/08 4 casos
os (63,5‰) e uma série
s de medidas
foram tomadas ao longoo do tempo para controle. Soluçãoo implantada: Concceitos utilizados: ciclos
c
de melhoria contínua, trabalhoo multidisciplinar e guidelines de
prevennção recomendadoos pela literatura. O resumo dos cicloss de melhoria contíínua estão na tabelaa abaixo:
Data
ago/088

Mensuraação
PAV = 63,49‰
6

dez/08
mai/09

PAV = 21,28‰
2
PAV < 13,2‰
1
(COVISA)

jul/10
out/10
jan/11

PAV = 10‰
1
PAV = 11,9‰
1
Aguardaa aferição

Planejam
mento
Check lisst (guideline PAV)
CPIS
Colutórioo para higiene oral
Retorno aaos valores históricoss
Substituiçção colutório por solução clorexedine 0,12%
%
Reduçãoo taxa invasividade
Incluir Chheck list na visita multtidisciplinar da UTI
Cânula suubglótica
Novo “kit”” de higiene oral

Ação
Desenvolvida entre set
s e dez 08
Revisão da meta parra 13,2‰ COVISA
Nova meta 4,2‰
CDC 90
Redução tempo VM
Em desenvolvimentoo
A desenvolver

Grááfico da evolução teemporal da densidaade de incidência de
d pneumonia assoociada a ventilação mecânica:

Connclusão: O controlle da incidência de
d PAV requer açõões contínuas e m ultidisciplinar. O controle
c
efetivo sóó será obtido com rigorosa observaçção qualitativa e
quantitativa da assistênciia prestada, e metas “ambiciosas” devvem ser estabelecid as.
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Indicadores Assistenciais

RE_49_2011 - Escala de Complexidade Clínica como Estratégia de Melhoria da Qualidade de Gestão
da Fisioterapia em Hospital Pediátrico.
Maristela Trevisan Cunha, Regina Célia Turola Passos Juliani, Carla Marques Nicolau

Identificação do problema: A qualidade na assistência de fisioterapia pode ser vislumbrada por ações desenvolvidas em três processos de trabalho: na gestão profissional
dos serviços de fisioterapia; na melhora do conhecimento e da qualificação dos fisioterapeutas e, no oferecimento de um tratamento humanizado. No processo de gestão
profissional, a utilização de sistemas de graduação da gravidade clínica do paciente são recursos que auxiliam na organização e no planejamento das atividades do
Serviço de Fisioterapia.
Solução implantada: Elaboração e implantação de uma escala de complexidade clínica com a finalidade de identificação da demanda de pacientes com indicação de
tratamento fisioterapêutico, padronização do número de atendimentos por dia, além de servir como ferramenta para adequação do número de profissionais e de
equipamentos do serviço.
Metodologia: Em 2002, foi elaborada e adotada a primeira escala de complexidade clínica para a fisioterapia baseada em experiência administrativa. Essa escala foi
revista e aperfeiçoada em 2006, onde verificou-se a necessidade da adoção de escores clínicos que compreendiam 5 níveis de complexidade, sendo o nível 1 de
complexidade baixa e o de nível 5 de alta complexidade. Também foi elaborada uma tabela baseada em intervenções de fisioterapia, cuja pontuação aumenta conforme o
número de procedimentos realizados, indicando a complexidade dessa assistência. A pontuação resultante da tabela de intervenção de fisioterapia foi dividida em 3
classes, que se integram com a tabela de complexidade clínica e possibilitam estabelecer o número de terapias indicadas em duas diferentes visões: pelo quadro clínico do
paciente e pelas intervenções de fisioterapia necessárias ao atendimento daquele paciente.
Resultados obtidos: A partir do uso e monitoramento contínuo dos dados da escala de complexidade desde 2006, foi possível verificar a real necessidade do aumento da
assistência de fisioterapia nas diversas unidades de internação e ambulatoriais, o que resultou no aumento do número de fisioterapeutas do serviço que passaram de 13
profissionais em 2004 para 37 em 2010; a partir disso houve a ampliação do horário de atendimento da equipe passando de 12 horas de segunda à sexta-feira nas
unidades de terapia intensiva em 2004, para cobertura 24 horas de segunda à segunda-feira a partir de 2008. Com os dados de 2010 verificou-se também, que 83,4% dos
pacientes internados em terapia intensiva pediátrica tiveram indicação de fisioterapia respiratória; destes 12,3% foram classificados em complexidade 2, 82,3% em
complexidade 3 e, 5,4% em complexidade 4. Com o auxílio dos dados fornecidos pela tabela de complexidade e de intervenção, viabilizou-se à aquisição de
equipamentos para melhoria da qualidade da assistência fisioterapêutica, sendo adquiridos 6 aparelhos de ventilação não invasiva, 10 aparelhos de monitorização dos
sinais vitais além de vários dispositivos específicos para terapia respiratória. As duas tabelas têm funções que agregam qualidade às atividades de fisioterapia. Ao serem
usadas pela equipe no dia a dia, padronizaram o número de terapias por paciente, de acordo com sua condição e necessidade clínica, e permitiram ao gestor conhecer a
demanda por unidade de internação, a quantidade atendida e a adoção de medidas junto aos superiores hierárquicos para suprir a necessidade de recursos humanos e de
equipamentos.

Qualidade e Segurança

RE_50_2011 - Implantação da ferramenta FMEA como matriz do mapeamento de riscos no Hospital
Estadual Vila Alpina: relato de experiência
Renata Tirza Rezende Borges, Heloisa de Pinho Nogueira

Neste trabalho buscou-se apresentar a experiência do Hospital Estadual Vila Alpina, situado na cidade de São Paulo, durante a implantação do processo de
mapeamento de riscos utilizando-se como matriz um método de Análise dos Modos de Falha e Efeito denominado FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). O FMEA é
uma ferramenta que tem como objetivo evitar que ocorram falhas no projeto de um produto ou no processo, possibilitando o mapeamento dos riscos de forma proativa e
preventiva.
Na área hospitalar o mapeamento de riscos tem grande relevância, a assistência do paciente por si só envolve muitos procedimentos que trazem riscos. Utilizando esta
ferramenta a equipe que presta assistência ao paciente pode de forma clara e objetiva tratar destes riscos aumentando a segurança do processo da assistência e
conseqüentemente a do paciente. Para isto a metodologia FMEA possibilita a avaliação de cada etapa do processo onde ocorre a assistência considerando as
possibilidades de falhas, montando cenários onde estas são avaliadas mesmo que nunca ocorridas neste processo. Deste modo, dá-se oportunidade de prevenir danos, às
vezes irreversíveis para o paciente, trazendo maior segurança.
A experiência para mapeamento de riscos teve início como projeto piloto em quatro setores escolhidos por critérios de complexidade, números de eventos notificados e
envolvimento no processo de segurança do paciente, sendo estes, Agência Transfusional, Farmácia, UTI Adulto e UTI Neonatal. Foi elaborado um cronograma de
implantação. O primeiro passo foi o treinamento sobre a metodologia FMEA (anexo1). A partir daí desenvolveu-se para os processos assistenciais reuniões semanais, sendo
que nos processos de apoio técnico o acompanhamento foi quinzenal. Em todos os processos o método utilizado foi interativo pelo site do Institute for Healthcare
Improvement-IHI (anexo 2). Entre outras ferramentas utilizou-se o fluxograma para abordagem de todas as etapas do processo, por meio de um brainstorming e também o
método Ishikawa, que contou com a participação de todos os envolvidos na realização das tarefas (equipe médica, enfermagem, serviço social, fisioterapia, farmácia,
fonoaudiologia, nutrição, biomedicina).
Uma vez definido o modo de falha e suas causas definiu-se o Número Priorização do Risco (RPN = ocorrência x detecção x severidade) para priorização das ações que
serviram como barreiras para redução do modo de falha. Os setores assistenciais estão em fase final do mapeamento de riscos e a Agência Transfusional e Farmácia já
definiram as etapas com maior RPN e implantaram as ações para prevenção. No intuito de que toda equipe tenha melhor visualização das etapas de risco do processo e
possa melhor gerenciá-los foi utilizado o fluxograma do processo onde as etapas com RPN mais elevados (>100) foram marcadas em vermelho, os RPN médios (> 50 e <
100) em amarelo e os baixos (<50) em verde (anexo3). Atualmente temos um ciclo de melhorias concluído onde partimos de riscos levantados empiricamente para
utilização de uma matriz de risco, com definição de responsabilidades e metas claras para redução destes. Um novo ciclo de melhorias inicia-se com nova avaliação do
FMEA para validação das ações preventivas implantadas e verificação da mitigação dos riscos para os setores de Agência Transfusional e Farmácia. Planeja-se a
finalização nos processos assistenciais piloto e cronograma de expansão para todos os setores assistenciais do hospital até julho 2011.
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Anexo 1

Anexo 2

Font
nte: www/ihi.org
Anexo 3

Fonte: Elaborado pelo
p Escritório da Quaalidade – Hospital Estaadual Vila Alpina Secconci OSS

Indica
adores Assistenciaiis

RE_
_52_2011 - Indicadoress Assistenciais – Quasee-falhas em
m dietas porr via oral
Maria Beatriz Ross Fernandes, Camila Andraade Pereira, Rosana
a Perim Costa
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Palavras chave: qquase-falhas, evento adverso,
a
serviço de nuutrição e dietética, dieetas hospitalares

Identificaçãoo do Problema: envvio de dietas por via oral erradas aos pacientes ou com itens alimentares incompatíveis com a prescrição dietéética, comprometenndo sua
segurança e a cconfiabilidade do Setor.
S
Principais mootivos encontrados para as falhas: trannscrição inadequada das anotações doo Mapa dietoterápicco da Nutricionistaa para o
Mapa de Alimentação utilizado pela equipe de coopa; confecção daas etiquetas de reffeição por colaborador não técnico; falta de atenção do copeiro ao moontar a
refeição/bandejja; serviço descentrralizado, no qual ass refeições são monntadas nas copas dee apoio; supervisãoo inadequada do pro
rocesso.
Solução Impplantada: informatizzação do mapa dee alimentação da nnutricionista e da equipe
e
de copa; reeciclagem de copeeiros para montageem de dietas; etiquueta de
refeição confecccionada pela nutriccionista da unidadee com padronizaçãão de escrita; modifficação do sistema de distribuição de refeições para centtralizado, no qual toodas as
refeições são m
montadas na área operacional e conferência de banddejas conforme am
mostra planejada estatisticamente
e
- 5500 refeições/mês (2% do total de 22.000
refeições/mês).
Resultados O
Obtidos:
Quase falha eem dieta via oral – comparativo entre 2009 e 2010 e meeta estipulada

Com todas aas melhorias implanntadas observa-se uma
u importante reddução do número de
d dietas com erros. As quedas mais significativas ocorrreram a partir de outubro,
quando o sistem
ma de distribuição de refeições mudou de descentralizaddo para centralizaddo, ou seja, as refeições passaram a seer montadas na área operacional do Setor
S de
Gastronomia e distribuídas nas Unnidades de Internaçção em carros térm
micos. Comprovou-se que este sistemaa permite maior suppervisão dos processos, por todos ocoorrerem
monstrou ser eficaz na prevenção de errros de dietas, ofereecendo ao pacientee um cuidado nutriccional mais seguro.
num único locaal. Além disso, dem

Qualidade e Seegurança

RE_53_20
011 - Qualidade e Se
egurança – Plataformaa de mensa
agens inforrmatizada: otimização
o do
trabalho da nutricio
onista e segurança paraa o pacientte
Maria Beatriz Ro
oss Fernandes, Cam
mila Andrade Pereirra, Rosana Perim Coosta, Rodrigo Vasco
oncelos Pereira

Palavras chave: SServiço de Nutrição e Dietética, dietas hosppitalares, equipe multtiprofissional

Identificaçãoo do Problema: Ineficácia na comunicação entre enfe
fermagem e
nutrição para lliberação de dietaas, informações sobbre jejuns e outroos dados de
relevância clíniica.

Solução Implantada: página dissponível na Intranett. Há cerca de 4 coomputadores
por Unidade dee Internação. As caixas de texto apreseentam uma série dee opções de
mensagens a seerem enviadas.

Resultados O
Obtidos
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Avalia
ação de Tecnologiia

RE_
_54_2011 - Informatizaação dos Ma
apas de Ali mentação do
d Setor de
e Nutrição C
Clínica
Maria Beatriz Ross Fernandes, Camila Andraade Pereira, Rosana
a Perim Costa, Mau rício Biazoto Rodrig
gues

Palavraas chave: Nutricionistta de Clínica, Mapa de
d Alimentação, Tecnologia da Informaçãoo, Serviço de Nutriçãoo e Dietética.

m instrumento de ttrabalho de grandee importância na rotina da nutricion ista de clínica durrante suas visitas
Idenntificação do Problema: O Mapa de Alimentação é um
assisteenciais aos pacienttes internados. Ele auxilia no controle de informações de relevância clínnica e sua cópia suucinta orienta o traabalho da copeira na montagem e
distribbuição das refeiçõess. Em diversos hosppitais é comum verificar o uso desses mapas manuscritoss e à lápis, o que reequer elevada demaanda de tempo parra atualização de
inform
mações, além do coomprometimento daa aparência, organiização e legibilidadde do documento. Acrescenta-se
A
a isso o alto risco de ennvio equivocado dee dieta e/ou itens
alimenntares não condizentes as preferências e aversões alimenntares do paciente, influenciando negativamente a satisfaação do mesmo com
m o serviço prestaddo.
Exemplo de um trecho do Mapa de Alimentaação da Nutricionista

mplo de um trecho ddo Mapa de Alimenntação da Copeira
Exem

m sistema de cadasstro das informações de relevância
Soluução Implantada: O Setor de Tecnoloogia da Informaçãoo desenvolveu em parceria com o Seetor de Nutrição um
nutricional, baseado no m
mapa manuscrito. A ferramenta foi deesenvolvida entre abbril e novembro dee 2009.
Exemploo de um trecho do Mapa de Alimentação da Nutricionistta:

Exemplo de um trechoo Mapa de Alimentaação da Copeira:

Resultados Obtidos: O documento passsou a ter melhor aparência,
a
organizaação e legibilidadee das informações relacionadas ao ccuidado nutricional. Os dados dos
pacienntes, tais como antecedentes pessoaiss e preferências/aveersões alimentares ficam salvos e são carregados em caso de reinternaçãoo. Desta forma, é poossível realizar a
adequuação imediata da dieta, além da fideelização do clientee com o serviço. O mapa de alimenttação da copeira é uma cópia resum
mida do da nutricioonista e é gerado
autom
maticamente após o registro das inform
mações na base de dados. Esta tecnoloogia permitiu uma redução de 33% de
d erros relacionadoos à transcrição dee informações do
mapa da nutricionista paara o mapa da copeeira. Além disso, coontribuiu com maioor otimização do trrabalho das nutricioonistas.

Indica
adores Assistenciaiis

RE_
_55_2011 - Gripe Influ
uenza A H1N1 impactaando as taxxas de mortalidade m aterna na cidade
c
de
São
o Paulo em 2
2009.
José Luiz
L de Oliveira Santos, Celso de Moraes Terra, Julio Maye
er de Castro Filho

Introdução: Apresentaar o número de cassos de morte materna indireta por Inflluenza A H1N1, no ciclo grávido puerperal, na vigênciia da pandemia daa gripe suína que
ocorreeu em 2009.
Objjetivo: Avaliar o im
mpacto da gripe Influuenza A H1N1 na taxa de Razão de M
Mortalidade Maternna do Município dee São Paulo em 20009.
Méttodos: Através da ccoleta de dados noos trabalhos dos 25 Comitês Regionai s, Comitê Central de Mortalidade Maaterna do Municípiio de São Paulo e busca ativa pelo
repressentante do program
ma Rede de Proteçãão a Mãe Paulistanaa, em todas as 40 innstituições de saúdde integrantes do programa.
d anos de 2006, 2007
2 e 2008, verifiicamos uma Razãoo de Mortalidade Materna
M
(RMM) de 552,9, 59,5 e 42,6/100.000 nascidos
Resultados: Fazendo uuma retrospectiva dos
vivos, respectivamente, com média de 51,8/100.000 NV noo triênio estudado. No estudo dos caasos de morte mateerna, tendo como causa Influenza A H1N1 (CID-10
d doença. Totalizaaram 26 casos de óóbito materno no município
m
de São
0.99.55/J09), consideramoos casos confirmaddos com exame laboratorial e/ou quaddro clínico típico da
Paulo abrangendo hospittais públicos e privados, na vigência do
d ano de 2009.
Connclusão: A pandem
mia da gripe Influenza A H1N1 provocou um aumentoo na Razão de Mortalidade Materna da cidade de São Paulo, sendo respponsável por um
increm
mento de 12,6 ponntos nas taxas do Município.
M
A camppanha de vacinaçãão para a populaçãão em 2010, priorizando as gestantess, por serem um grupo
g
de risco, a
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intensa propaganda nos meios de comunicação , bem como as medidas adotadas pelo governo nas esferas federal , estadual e municipal com a conscientização da
população, sobre os cuidados com sua higiene pessoal, contribuíram sobremaneira para a direção que apontam os dados preliminares de 2010:- A quase erradicação
desta causa de morte relacionadas com as gestantes e puérperas da cidade de São Paulo.

Qualidade e Segurança

Re_57_2011 - Implantação da Checagem de Segurança nos Procedimentos Invasivos
Renata Lourenzen de Oliveira, Sandra Cristine da Silva, Marcela Reale Barboza Burgo Guerra

Palavras-chave: Metas Internacionais; Segurança do Paciente; Procedimentos Invasivos.

Identificação do Problema
Com o propósito de promover melhorias específicas na segurança do paciente a Joint Commission International determina que a Instituição acreditada faça uso de
protocolos para atendimento da meta 4 “Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto”. Desta forma, o hospital definiu a
implantação de alguns processos, um deles é o “Time out”. O “Time out” é uma pausa de verificação antes do início de um procedimento para verificar paciente certo,
procedimento certo, local certo, posicionamento certo, equipamentos/materiais certos e disponíveis em sala. Desde 2008 a Instituição implantou o processo para as
cirurgias realizadas no Centro Cirúrgico, bem como iniciou o monitoramento por meio de indicador. Em 2010 foi identificada a necessidade de estender o “Time out” para
os procedimentos invasivos realizados no Centro de Diagnósticos, como por exemplo, endoscopia, colonoscopia, mielograma, liquor, entre outros.
Solução Implantada
Realizada a revisão de formulário para inclusão do processo de time-out em procedimentos invasivos. Realização de campanha para conscientização das equipes
assistenciais, instalado cartazes em todas as salas de procedimentos. Realizado treinamento do processo de Time-out para equipe de enfermagem que realizam em
conjunto com o médico os procedimentos invasivos. Definido o procedimento para a segurança do paciente em procedimentos invasivos. Iniciado o monitoramento da
realização do Time-out no Centro de Diagnósticos por meio de indicador.
Resultados Obtidos
Na análise do indicador “Taxa de realização de time out no Centro de Diagnósticos” observa-se que no início da implantação a taxa de realização do Time out estava
em 73%, porém com a sustentação do processo por meio de campanhas e auditorias, as equipes passaram a melhorar a adesão e após 9 meses da implantação a taxa
apresenta-se em torno de 92%. O objetivo é que 100% dos procedimentos invasivos iniciem com o processo “time out”. Desta forma, ações pontuais serão realizadas para
a melhoria do processo, como re-treinamento da equipe de enfermagem e conscientização da equipe médica.

Qualidade e Segurança

RE_58_2011 - Avaliação Sistematizada da Dor e Ações Educativas como um Instrumento para a
Qualidade da Assistencia Prestada ao Doente com Dor
Dayse Maioli Garcia, Sandra Cristine da Silva, Luciana Barros, Helen Petrolino, Daniela Fernandes de Oliveira

Palavras-chave: Dor; Monitoramento no Processo; Educação Continuada; Qualidade de Assistência à Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
A avaliação sistematizada da dor e o registro dos dados são fundamentais para que se acompanhe a evolução dos pacientes e se realize ajustes necessários ao
tratamento. O monitoramento deste processo através de indicadores de qualidade permite analisar se o gerenciamento da dor está sendo realizado de acordo com a
política da instituição. Ações educativas são necessárias visando o pensamento crítico e a aquisição de conhecimentos que propiciem aos enfermeiros assumirem um
papel ativo no manejo da dor, com foco na valorização da avaliação e considerando as necessidades individuais do paciente.
SOLUÇÃO IMPLANTADA
Avaliar a evolução do indicador durante o ano de 2010 e como ações educativas direcionadas podem resultar em melhoria da qualidade. Auditado 1955 prontuários de
pacientes internados há mais de 24 horas na instituição durante os meses de janeiro a dezembro de 2010. Prontuários selecionados por sorteio aleatório manual.
Analisados os itens: escala de avaliação de dor adequada as necessidades do paciente; avaliação de dor realizada no mesmo momento que o controle dos sinais vitais;
registro dos dados e reavaliação após tratamento da dor através de condutas farmacológicas ou não farmacológicas (protocolo estabelecido: 30 minutos após medicação
parenteral e 60 minutos após medicação oral ou conduta não farmacológica ). O critério de sucesso adotado foi de 90% de conformidade nos registros.
RESULTADOS OBTIDOS
A taxa de conformidade que se apresentava em 79% em janeiro/10 (índice crítico) evoluiu para 90% em dezembro/10. As principais não conformidades foram
relacionadas à falta de reavaliação no prazo e ausência de registro dos dados. Fez-se necessário no mês de fevereiro/10 abertura e implantação de plano de ação corretiva
como definido pelo setor de Qualidade Institucional, com melhora progressiva nos meses subseqüentes (variações entre 84% até 92%).

Qualidade e Segurança

RE_59_2011 - Identificação do Paciente como Estratégia Prioritária na Garantia da Segurança do
Paciente no Hospital Estadual Sumaré
Luciane Matos Torrano, Joyce De Paula Wilden Da Silva

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: No Hospital Estadual Sumaré a preocupação com a Segurança do Paciente tornou-se mais discutida no final de 2007. O termo
Segurança do Paciente aplica-se em iniciativas para evitar, prevenir e reduzir resultados adversos ocorridos a partir do cuidado à saúde (CASSIANE, 2005). De acordo com
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a OMS (2007), a identificação incorreta dos pacientes está determinada como causa fundamental de muitos erros (administração de medicamentos, transfusão sanguínea,
intervenções cirúrgicas, entre outros). Adotamos então como estratégia prioritária para garantia da segurança do paciente – a identificação correta.
METODOLOGIA: Utilizamos auditoria ativa em todos os pacientes internados para verificar suas identificações (pulseiras). Formamos um grupo de 10 enfermeiros, data
e horário marcado e cada enfermeiro foi auditar uma área específica sem aviso prévio. Os responsáveis pelas áreas foram informados no final da auditoria.
RESULTADOS OBTIDOS: Percebemos que apenas 39% dos pacientes internados em fevereiro/08 estavam identificados.
INTERVENÇÃO: Os dados foram apresentados em uma Oficina de Segurança do Paciente (fev/08) para a equipe multiprofissional (enfermagem, médicos, nutrição e
recepção). Foi discutida a responsabilidade de quem identifica, a padronização da identificação, possíveis erros pela falta da identificação e estratégias de sensibilização
dos colaboradores frente à problemática. Foram contemplados pacientes internados (pulseiras) e ambulatoriais (exames diagnósticos de imagem – etiqueta de
identificação).
MONITORAMENTO: A auditoria foi adotada durante os anos para o acompanhamento dos resultados, frente às ações implantadas.
Porcentagem de Pacientes Identificados.
Hospital Estadual Sumaré: fev/08 - ago/10.

88

84
61

60

ju
n/
10
ag
o/
10

09
fe
v/
10
ab
r/1
0

de
z/

ju
n/
09
ag
o/
09
ou
t/0
9

08
fe
v/
09
ab
r/0
9

8

de
z/

ou
t/0

ju
n/
08
ag
o/
08

39

fe
v/
08
ab
r/0
8

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

A última auditoria realizada em Agosto de 2010 nos mostrou que 88% dos pacientes estavam identificados. Na estratificação dos dados, observamos que as unidades
pediátricas foram as que menos aderiram (31%). Nosso foco passa a ser essas unidades e o nosso desafio atual é que as identificações sejam checadas antes de todos os
procedimentos dentro da instituição.
Referências
1. CASSIANI, S.H.B. A segurança do paciente e o paradoxo no uso de medicamentos. Rev Brás. Enferm. v.58, n.1, p. 95-99, jan./fev., 2005.
2. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). World Alliance for Patiene Safety. Forward programa 2006 – 2007. Disponível em : <http://www.who.int/patientsafety>.
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RE_60_2011 - Incentivo as Notificações de Tecnovigilância como Mecanismo de Segurança na
Utilização de Materiais Médico Hospitalares no Hospital Estadual Sumaré
Luciane Matos Torrano, Joyce de Paula Wilden da Silva

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: A Tecnovigilância tem como objetivo principal monitorar e, quando apropriado, verificar a segurança e o desempenho de produtos
para saúde no período de pós-comercialização, com vistas a identificar eventos e desvios da qualidade que produzem ou potencialmente pode produzir resultados
inesperados ou indesejáveis, que afetam a segurança do paciente. (ANVISA, 2010). O Hospital Estadual Sumaré em 2007 passou a ser um Hospital Colaborador da Rede
Sentinela – ANVISA. A cultura de notificação de materiais médicos hospitalares não existia e passou a ser pauta nas discussões da instituição. Os colaboradores preferiam
substituir o material com desvio de qualidade a notificá-lo. Considerando que o Hospital é público, com orçamento definido e com processo de compras por pregão, a
vigilância pós-comercialização torna-se imprescindível.

MONITORAMENTO: A perspectiva para os próximos anos é que a tecnovigilância se consolide no cenário
nacional de saúde como mecanismo de segurança institucional e assistencial. A RDC 67/2009 torna as empresas
detentoras de registro parceiras nesse processo, já que as notificações passam a ser analisadas com a visão de
gerenciamento de risco e não apenas como uma falha pontual no processo industrial. Para 2011, a tendência das
notificações no Hospital Estadual Sumaré é aumentar, pois as reincidências da mesma queixa não eram
contabilizadas.
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RESULTADOS OBTIDOS: No primeiro ano de implantação da tecnovigilância (2008), foram feitas 45
notificações. As empresas em geral, mostravam-se resistentes as queixas ou consideravam insignificantes
estatisticamente. Em 2009 esse número aumenta em 122%, foram 100 notificações e se manteve em 2010 (108
notificações). As notificações foram se qualificando ao longo dos anos. Em 2008 predominava a solicitação de
troca de lote e 2010 os laudos de análise. Esses laudos têm demonstrado que os desvios de qualidade foram
identificados corretamente e que exercem impacto diretamente na segurança do paciente.

número de
notificações

SOLUÇÃO IMPLANTANDA: A divulgação da tecnovigilância gradualmente foi sendo difundida no hospital. A metodologia utilizada foi a de envolver o notificante e
dar os retornos as suas notificações, além disso, os colaboradores desde sua Integração no hospital já começam a ser sensibilizados. Cada notificação é analisada e quando
julgada procedente é investigada. Condutas tomadas: troca de lote, reunião com profissional técnico ou laudo de
Condutas das notificações de Tecnovigilância.
Hospital Estadual Sum aré: 2008-2010.
análise pelas empresas detentoras do registro.
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RE_61_2011- A Disseminação da Cultura de Segurança em um Hospital Público
Najara Maria Procópio Andrade, Adriana Pires dos Santos, Fabiana Siroma, Evelin Ramos Amaral, Aline Ferreira de Melo, Christiane Nicoletti, Renata Bossatto de Barros,
Icaro Boszczowski

Palavras-chave: Disseminação, Qualidade, Segurança, Vigilância de Risco.

Introdução
A busca pela cultura da segurança do paciente tem se mostrado necessidade crescente em função das ampliações do espaço democrático e da cidadania, da
competição, do mercado, das exigências das certificações externas e da reflexão ética de uma sociedade que incorpora novas tecnologias numa velocidade cada vez
maior.
Objetivos
Descrever a implantação do programa de Vigilância de Risco do Hospital e a disseminação da cultura da segurança.
Métodos
O Serviço de Vigilância de Risco (SVR) do Hospital foi criado em 2008, com base no modelo estabelecido nas diretrizes e normas definidas pela portaria 2616 do
Ministério da Saúde de 1998 que rege as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar no Brasil. O SVR integra as frentes de farmacovigilância, hemovigilância,
gerenciamento de resíduos, serviço de controle de infecção hospitalar, tecnovigilância e define as bases para notificação de evento adverso (EA). No processo de
implantação do serviço ressaltamos: trabalho de definição de EA e quase eventos; mapeamento dos riscos de atividades assistenciais e processos utilizando ferramentas de
análise de perigos e riscos (APR); definição de estratégias para estímulo à notificação; criação de um sistema de fácil acesso à notificação de EA e quase-eventos; utilização
de ferramentas de qualidade para mapeamento de processos (Análise de Modo e Efeito de Falha de Serviço de Saúde) e estudo retrospectivo de eventos adversos graves
(Análise de Causa Raiz – ACR) além da divulgação dos dados e indicadores (globais e por unidade) em relatórios, boletins, campanhas e eventos de gerenciamento de
risco. Ainda, em 2010 foi criada a Gerência de Risco, que assumiu dentro do organograma institucional, caráter sistêmico e transversal.
Resultados
A disseminação da cultura de segurança na instituição se traduz pelo aumento contínuo das notificações ao longo dos anos (700 em 2008, 1225 em 2009 e 3546 em
2010). A partir deste aumento, foi possível a subcategorização dos principais eventos (erros de medicação, erros de identificação) e os relatórios antes semestrais passaram
a ser trimestrais, utilizados como importantes ferramentas para gestão de riscos nas unidades assistenciais.
Conclusão
A segurança na assistência à saúde é elemento indissociável da qualidade. O modelo de “gestão de risco” a partir da experiência consolidada nas atividades de
vigilância, prevenção e controle de infecção hospitalar tem se mostrado uma alternativa viável.

Indicadores Assistenciais

RE_64_2011 - Metodologia para avaliação da evolução terapêutica no Centro de Reabilitação para
pessoas com deficiência física da AACD.
Ana Paula Orsoni, Zenite Militão Pereira, Vanessa Martins Teixeira, Marcelo Furia Cesar, Juliana Borges da Silva, Léa Regina Rizo, Lina Silva Borges Santos, Marcelo de Jesus
Justino Ares

Um dos grandes desafios para definir a evolução terapêutica de um paciente em um centro de reabilitação física é a determinação de métodos adequados de coleta de
dados. O Centro de Reabilitação da AACD possui certificação da qualidade ISO 9001 desde 1999 e avaliar a evolução do paciente de forma objetiva sempre foi um
desafio. Dessa forma os setores envolvidos na reabilitação do paciente criaram um formulário padrão que pudesse direcioná-los nessa avaliação. Nesse formulário os
terapeutas deveriam assinalar se o paciente evoluiu, evoluiu parcialmente ou não evoluiu, conforme os objetivos propostos no período previsto. Caso a resposta fosse não
evoluiu, os motivos deveriam ser pontuados, de acordo com 14 categorias: 1. Área motora muito comprometida; 2. Comprometimento da compreensão/ da execução; 3.
Comprometimento sensorial associado; 4. Intercorrências clínico-cirúrgicas; 5. Presença de deformidades; 6. Faltas, licenças e dispensas do paciente; 7. Faltas e dispensas
do terapeuta; 8. Falta de colaboração do paciente; 9. Falta de colaboração/ adesão da família; 10. Dificuldades emocionais do paciente/ da família; 11. Objetivos amplos a
serem atingidos no período previsto; 12. Não aquisição/ adequação dos equipamentos e adaptações; 13. Falta de controle motor/ força muscular; 14. Outros. Esse
formulário padrão foi utilizado até o ano de 2007. No entanto, cada setor possui objetivos específicos para trabalhar os diversos aspectos que interferem na evolução do
paciente. Citando um exemplo, podemos afirmar que os objetivos trabalhados pela fisioterapia eram bem diferentes dos objetivos trabalhados pela psicologia e, portanto,
os critérios a serem avaliados tanto de evolução quanto da não evolução, deveriam ser específicos para cada área.
A partir de 2008 o setor da qualidade, juntamente com a área técnica de reabilitação, iniciou um trabalho de orientação e capacitação dos profissionais para que
desenvolvessem critérios específicos para essa evolução. Porém alguns setores ainda não conseguiam definir objetivamente o índice de melhora de seus pacientes. No
início de 2010, a partir de uma discussão em reunião de análise crítica pela direção do Centro de Reabilitação, foi proposto que cada setor terapêutico estudasse e
desenvolvesse métodos específicos de coleta de dados de evolução do paciente, de acordo com as características dos objetivos a serem trabalhados. Durante o 1º semestre
de 2010 os setores trabalharam no desenvolvimento dos métodos de avaliação específicos, de acordo com os objetivos propostos.
Como resultado desse trabalho, observamos uma grande evolução dos setores no estabelecimento de métodos de avaliação dos pacientes, uma riqueza de trabalho,
oferecendo aos profissionais uma visão completa e integrada da evolução do paciente, sob o ponto de vista de todos os aspectos que interferem em sua evolução clínica.
Esses novos métodos de avaliação da evolução do paciente facilitaram, entre outros benefícios adquiridos, a tomada de decisões da equipe de reabilitação quanto ao
trabalho terapêutico ofertado ao paciente.
Até 2009 o centro de reabilitação apresentava apenas 40% dos setores com métodos específicos de avaliação da evolução terapêutica do paciente. No 2º semestre de
2010, 100% dos setores de reabilitação apresentavam métodos de avaliação da evolução terapêutica, um resultado que evidencia a grande evolução e maturidade dos
profissionais em busca da melhoria contínua da qualidade, para oferecer aos pacientes atendidos um serviço de excelência.

QUALIHOSP 2011 » 443

RELATO
O DE EXPERIÊNCIA

Qualidade e Segurança

RE_
_71_2011 - V
Vacinação Contra
C
H1N
N1 no Hosp
pital – Uma Estratégia Bem-Suced
B
dida
Najaraa Maria Procópio An
ndrade, Evelin Ram
mos Amaral, Adriana
a Pires dos Santos, Aline Ferreira de Melo,
M
Fabiana Sirom
ma, Juliana Wang Linn, Denilson de Oliveira dos Reis

Palavraas-chave: Imunizaçãoo, Profissional de Saúdde, Influenza A H1N11.

Introdução
A Innfluenza A H1N1 representou um grande desafio no anno de 2009 para toodas as instituições do Brasil e do mundo,
m
sobretudo ppelo desconhecimeento do curso da
pandeemia e evolução daa doença e ainda pela
p inexistência dee uma vacina eficaaz até então. Em 20010 a vacina foi diisponibilizada e o M
Ministério da Saúdde (MS) do Brasil
estabeeleceu estratégias para garantir a im
munização das poppulações de maiorr risco para aquisição e desenvolvimento de compliccações pela doençça, incluindo os
profisssionais de saúde. N
Na nossa instituiçãoo várias estratégias foram
f
desenvolvidaas para atingir uma meta de 80% de cobertura vacinal enntre os colaboradorres.
Objjetivos
Desscrever as estratégiaas desenvolvidas em
m um hospital público para garantir a cobertura vacinal de seus colaboradoores.
Matteriais e Métodos
Estee estudo foi realizaddo em um hospital secundário, públicco, estadual, de 2220 leitos e 1300 colaboradores, gerencciado por uma Orgganização Social dee Saúde. A partir
da divvulgação da campaanha do Ministério da
d Saúde, foi elaboorado um plano inststitucional para vacinação dos colaborradores, com o envvolvimento da alta direção,
d
gestores
e equipe multidisciplinaar, com divulgação da importância daa vacinação para ssua própria segurança. A campanha de vacinação aconnteceu no posto fixxo do dia 09 de
à 22h, e nos demais dias no horárioo comercial. Nos finais
f
de semana
marçoo a 21 de maio dee 2010. Nos primeiiros dez dias acontteceu em horário eestendido das 07 às
profisssionais de enfermaggem percorriam os setores para vacinaar plantonistas.
Resultados
Apóós a campanha, a análise revelou que 95,14% dos funcionários foram imunizados. Desttes, 76% foram vaacinados na instituiição e 19,1% decclararam ter sido
vacinaados em outro servviço. Entre aqueles com carteira assinaada 88% vacinaram
m-se no hospital. Enntre os profissionaiss médicos, 93% forram imunizados. A taxa de reações
adverssas à vacina foi de 1,98%.
Connclusão
Os resultados revelaraam um índice de addesão à vacinação muito acima da litteratura internacional que era de 22%
%. O sucesso da caampanha pode ser associado, além
do pâânico decorrente dda evolução da pandemia, à divulgaação da importânc ia da imunização para segurança doo colaborador, envvolvimento de toddas as categorias
profisssionais no processoo incluindo gestorees, facilitação do acesso
a
à vacina po r extensão do horáário e prazo para imunização, conforrme foi posteriormente descrito no
Guideeline do CDC (Centter for Disease Conttrol e Prevention) de
d agosto de 2010.
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RE_
_72_2011 - Reconciliaçção Medicamentosa em
m Pacientes Cirúrgicoss
Warne
er Jose de Souza Caabral, Marcia Maium
mi Fukujima, Fernan
nda Maciel Paschoiin, Paolo Beneduce
e Padron, Vanessa Ceravolo
C
Gurgel Silvva, Tatiane Escane

Recconciliação medicaamentosa é o acompanhamento farmaacológico do paciennte desde o momennto de sua internaçãão até a alta hospita
talar, de maneira prró-ativa.
Problema: cancelamento de cirurgia elettiva por descontinuuidade de tratamennto. Local: hospitall público geral de 266 leitos, sendo 882 leitos cirúrgicoss e 18 de terapia
intensiva de adulto.
Méttodo: desenvolvidoo protocolo de recoonciliação medicam
mentosa com objetiivo de evitar canceelamentos cirúrgicoos por falta de conddições clínicas. Duurante o primeiro
semesstre de 2010 foi planejado o projeto de reconciliação medicamentosa,
m
quue teve início de implantação
i
em julho de 2010. A poopulação alvo da primeira fase de
implantação é de pacienntes submetidos a procedimentos
p
cirúrgicos eletivos porttadores de diabetess, hipertensão arteriial e/ou crise convuulsiva. Estes casos são
s identificados
pela equipe
e
médica e de enfermagem durrante anamnese e notificados
n
à farmáácia. O paciente inncluído no protocoolo de reconciliaçãão medicamentosa é avaliado pelo
farmaccêutico que segue ttoda a linha de cuidado.
Resultado. O perfil dee comorbidades doos pacientes internados para cirurgiaa
eletivaa foi: 2,2% hiperttensos, 1,6% diabééticos e 0,2% paccientes com crisess
convuulsivas.
Anttes do protocolo dde reconciliação medicamentosa 144% dos pacientess
internados por mêss era avaliada pelo
p
farmacêuticoo, destes 36,8%
%
acomppanhados pela farrmácia durante a internação. Após a implantação doo
protoccolo 55% dos paccientes internadoss por mês tem siddo avaliados peloo
farmaccêutico e destes 244,5% acompanhadoos durante a internaação.
Gráfico 1 – Reconciliação med
edicamentosa

Os principais motivos da ausência de detterminadas drogas na prescrição de innternação foram:
MOTIV
VOS DA FALTA DA DROGA NA PRESCRIÇÃO MÉDICA

Juul

Ago

Set

Total

Medicaamento não foi prescrrito por opção de outraa terapia

4

12

3

19

Paciennte não necessitou do tratamento durante innternação

3

4

0

7

Paciennte não informou ao m
médico no memento daa internação

3

9

2

14

Houuve redução de 0,66 ponto percentual na taxa de cancelaamento de cirurgiass por motivo paciennte (falta de condiçãão clínica é o princcipal fator).
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Reconciliação medicamentosa

antes (%)

depois (%)

Cirurgias canceladas

16,4

15,9

Motivo Paciente

7,2

6,6

Motivo extra paciente

9,2

9,0

Conclusão: o trabalho pró-ativo da reconciliação medicamentosa garante a continuidade do cuidado e tem impacto na redução de cancelamento de cirurgia.

Avaliação De Tecnologia

RE_74_2011 - Uso da ferramenta eletrônica na comunicação multidisciplinar: A experiência de

implantação simultânea (big-bang) do prontuário eletrônico, prescrição eletrônica e checagem
eletrônica da prescrição num hospital filantrópico de São Paulo.
Enéas José de Mattos Faleiros, Klaiton Luís Ferretti Simão, Antonio Pires Barbosa, Luiz Eduardo Loureiro Bettarello

Introdução: A implantação de prontuário e prescrição eletrônica pode ser feita de diversas formas. Habitualmente roll-out e implantações modulares são usadas em
ambientes hospitalares. Estas estratégias conseguem, num certo período de tempo, certo nível de uso do sistema por parte da equipe multidisciplinar. Entretanto, estes
métodos estão associados a existência de múltiplos cenários dentro do hospital, fragmentação da comunicação em diversas mídias e fluxos diferentes de cuidado entre os
diversos cenários coexistentes. Outros problemas relevantes são a baixa aderência dos médicos ao uso da ferramenta, contornado por vezes usando-se transcritores (com
sérios riscos associados ao processo); e prazos e custos elevados de implantação. Este caso relata a implantação em “Big-Bang” ocorrida há dois anos no hospital e seus
efeitos nos problemas descritos acima. O hospital, acreditado pela JCI desde 2004, contava com 201 leitos e realizava cerca de 950 cirurgias/mês na época da
implantação.
Métodos: A seleção da ferramenta durou cerca de um ano. Um comitê de seleção formado pela alta direção, gerentes de TI e enfermagem, lideranças médicas e um
consultor medico especializado em TI pontuaram, frente a uma planilha de requisitos, diversos sistemas do mercado, após visitas a hospitais. A implantação, que incluiu
também todo o back-office e integralção com terceiros, como laboratório de análises clinicas, foi realizada em sete meses, seguidos por 5 meses de operação assistida pelo
fornecedor. Nos últimos dois meses antes da virada, toda a equipe multiprofissional foi capacitada por seus pares e TI. Os médicos mais atuantes na instituição (cerca de
400 profissionais de 1400 credenciados, percentil 90 do movimento) receberam 8 horas de treinamento usando o sistema, no mês antecedente à virada. Na data
estipulada, todo o hospital passou a usar o sistema em toda a assistência. A descrição cirurgia permaneceu manuscrita.
Resultados: A meta de 100% de uso do sistema por médicos e equipe multidisciplinar foi atingida no primeiro dia de implantação, sem uso de transcritores. Também no
primeiro dia, todo o ciclo e a comunicação assistencial (registro em prontuário, prescrição, dispensação, checagem etc) estava contemplado no sistema, em todo o
hospital. A implantação ocorreu no prazo estipulado, 7 meses, e a operação assistida durou dois meses a mais que o previsto (cinco meses X três) Os sistemas básicos de
suporte a decisão clinica (interação entre drogas, alergias e controle glicêmico de pacientes críticos) entraram em operação no primeiro mês. A impressão em papel,
realizada apenas para fins legais de arquivamento, teve aumento de 80% no número de copias.
Conclusão: A implantação em big-bang foi um dos pontos fundamentais nos resultados obtidos frente à aderência ao sistema, principalmente junto ao corpo clinico. A
presença da informação em um único meio, eletrônico, desde o primeiro dia e em todo o hospital, eliminou a existência de problemas ligados a fragmentação da
informação, observada em outras metodologias de implantação. Também foi obtida a uniformidade dos cuidados nos diversos setores, pois todos compartilhavam do
mesmo paradigma de comunicação multidisciplinar e fluxo assistencial, disponível exclusivamente via sistema. A estratégia da virada também foi fundamental na
manutenção dos prazos e custos. Os custos associados ao aumento da impressão serão compensados com a emissão de certificados digitais para toda equipe, reduzindo a
impressão aos números prévios à implantação do sistema.

Indicadores Assistenciais

RE_74_2011 - Implantação do Protocolo de Prevenção e Manejo de Quedas de Pacientes: Um Relato

De Experiência
Fabiano de Faveri

No mundo todo, a manutenção da segurança do paciente durante o processo assistencial é uma das responsabilidades atribuídas à equipe multidisciplinar, que deve
fazer uso de todos os recursos disponíveis na instituição hospitalar para poder efetivá-la. Com base nesta afirmativa, uma das muitas intervenções que objetivam a
minimização de riscos e aumentar a segurança do paciente refere-se à prevenção de quedas de pacientes no ambiente hospitalar, visto que a ocorrência destas pode
provocar sérios danos aos pacientes, desqualificação do cuidado e maiores custos pelas instituições. O objetivo deste relato de experiência é descrever o processo e
resultados obtidos da implantação do protocolo de prevenção e manejo de quedas de pacientes.
O inicio do trabalho deu-se em 2008 com a implantação do protocolo de prevenção e manejo de quedas de pacientes, onde através deste, deixava-se claro os fatores
de riscos que deveriam ser avaliados para se evitar a queda, medidas preventivas como uso de grades no leito e presença do acompanhante, bem como as intervenções a
serem realizadas caso de queda do paciente dentro do ambiente hospitalar. Durante este mesmo ano foram realizados treinamentos das equipes de enfermagem e
implantação da etiqueta adesiva, de cor laranja que alertava o risco de queda, para ser colocada nos prontuários dos pacientes vulneráveis, facilitando a identificação
deste tipo de paciente pelos profissionais da assistência e também da notificação da ocorrência de queda, sendo que no final deste primeiro ano foram constatadas 17
ocorrências de quedas na instituição, podendo ter havido subnotificações.
No ano de 2009, realizou-se a manutenção das medidas implantadas, onde foram notificados 31 episódios de queda, sendo que somente 01 destes casos as medidas
preventivas não haviam sido implantadas, deixando claro assim, a grande adesão da equipe de enfermagem em relação à avaliação de riscos destes pacientes e aplicação
do protocolo, todavia todas as demais quedas ocorridas evidenciavam-se a não adesão dos familiares e pacientes às orientações fornecidas pela equipe de enfermagem.
Assim, no ano de 2010, foi revisado o protocolo de prevenção e manejo de quedas, também foi realizada nova capacitação, utilizando um vídeo editado pelos próprios
profissionais, abrangendo toda a equipe multidisciplinar, além da implantação de um folder explicativo sobre os cuidados para evitar a queda dentro do ambiente hospital
e no domicílio. Após a realização da orientação a equipe solicitava a assinatura do paciente ou familiar, num formulário que ficava anexado no prontuário do paciente,
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onde os mesmos se comprometiam em seguir as orientações da equipe multidisciplinar. Com estas medidas, no ano de 2010 a instituição constatou a ocorrência de 16
episódios de quedas.
Em virtude dos resultados alcançados pode-se afirmar que a correta identificação dos riscos, padronização de condutas, capacitação da equipe multidisciplinar e a
inserção do paciente e familiar no cuidado, podem ser estratégias de baixo custo, mas de grande impacto na prevenção da ocorrência de quedas em pacientes internados.

Qualidade e Segurança

RE_75_2011 - Uso Seguro de Medicamentos com Aparências e Sons Semelhantes
Debora Cecilia Mantovani Faustino de Carvalho, Eliana Marques Reis Lisboa, Fabiana Fragoso, Nathalia Pires Barbosa, Daniela Barros, Mariella Ragazzo Araujo, Viviane
Fowler

Palavras-chave: Segurança, identificação e armazenamento de medicamentos.

Identificação do Problema
Muitos dos medicamentos disponíveis no mercado possuem apresentações e nomes semelhantes, ou nomenclaturas com sons parecidos, esta situação tem alto
potencial para originar falhas no processo de utilização de medicamentos e danos a população. Motivados pelo marketing comercial medicamentos com mesmos
princípios ativos de marcas distintas são encontrados com embalagens, formato, cor, tamanho, e nomes parecidos. A regulamentação sanitária e a Indústria Farmacêutica
precisam implementar ações mais efetivas para inibir tal situação, por meio de rigorosas regras para a identificação dos medicamentos com o objetivo de aumentar a
segurança na sua utilização pela população.
Solução Implantada
Para minimizar e inibir possíveis eventos adversos que poderão ser ocasionados por falha no processo da utilização de medicamentos a Farmácia do Hospital
desenvolveu um projeto envolvendo a identificação e armazenamento dos medicamentos com aparências e sons semelhantes. A lista de medicamentos com aparências e
sons semelhantes do Hospital foi construída com base na relação de medicamentos sugeridos pelo Instituto for Safe Medication Practices (ISMP) e Joint Comission
Internation, Quality Review nº82 (USP) e nos medicamentos mais utilizados na experiência prática dos profissionais das Farmácias do Hospital.
Foram definidas duas ações:
- O nome destes medicamentos foi diferenciado em seus caracteres no cadastro do sistema de informação. Esta alteração consiste no processo chamado “tall man
lettering”, que é a utilização de letras maiúsculas para as partes diferentes destes medicamentos a fim de concentrar a atenção sobre esta parte (por exemplo:
DOBUTAmina, DOPAmina), o objetivo é enfatizar a parte da palavra diferente entre os medicamentos com sons parecidos.
- Na identificação e no armazenamento foram utilizadas ferramentas visuais. A localização dos medicamentos foi alterada em seu local de armazenamento, criou-se
uma distância na posição de armazenamento entre estes medicamentos com características semelhantes, com a retirada do medicamento da sua posição por ordem
alfabética, e a inserção nesta posição de origem da informação de sua nova localização, ou seja, na posição que estes medicamentos deveriam estar pela lógica da ordem
alfabética, há a seguinte orientação: “Medicamento com Nome ou Aparência Semelhante XXX. Nova localização XXXX”. E para contemplar este projeto foi realizada a
identificação dos armários com cores diferenciadas para armazenamento das soluções, para as soluções fisiológicas – cor amarela e para as glicosadas – cor azul, para
chamar atenção para o correto armazenamento e dispensação das soluções.
Resultados Obtidos
Após dois (02) meses da implantação não obtivemos nenhuma ocorrência com medicamentos com aparências e sons semelhantes listados no projeto do Hospital,
houve uma (01) notificação de ocorrência na troca do medicamento Renitec pelo Retemic, este último se trata de um medicamento que não é padronizado no Hospital,
que não consta na lista dos medicamentos que estão sendo monitorados neste projeto. Após esta ocorrência foi constatada a necessidade de abranger este projeto para as
outras fases da cadeia de utilização de medicamentos, incluindo os medicamentos não padronizados, com o objetivo de aumentar ainda mais a segurança da cadeia.

Indicadores Assistenciais

RE_77_2011 - Indicadores de Qualidade Assistencial (IQA) em Cirurgia de Revascularização
miocárdica (CRM)
Alexandre Gonçalves de Sousa, Raquel Ferrari Piotto, Flavia Cortez Colosimo, Gilmara Silveira da Silva

Introdução: A cirurgia cardíaca é o procedimento complexo mais comum realizado na atualidade. Diretrizes nacionais e internacionais já definiram o padrão de
atendimento. A única forma de melhorar o desempenho é conhecer o resultado com base em IQA reconhecidamente aceitos. Neste estudo avaliamos os IQA de pacientes
submetidos à CRM e comparamos com indicadores internacionais.
Material e métodos: Foi organizado um banco de dados em formato de estudo transversal com coleta de dados prospectiva de pacientes submetidos à CRM com
acompanhamento dos eventos até um ano após o procedimento.
Resultados: 3010 submetidos a CRM isolada ou associada a outros procedimentos foram incluídos durante o período de 08/07/09 até 26/07/2010, correspondendo a
69,6% das cirurgias de CRM realizadas no hospital neste período.
Indicador de Qualidade
Uso de antibiótico profilático até uma hora do início da cirurgia (duas se vancomicina)
Betabloqueador nas 24 horas antes da cirurgia
Uso da artéria torácica interna
Suspensão do antibiótico em até 48 horas*
Evolução com ventilação mecânica por mais de 48 horas†
Evolução com Insuficiência Renal Aguda†
Evolução com mediastinite†
Evolução com Reoperação (qualquer motivo)†
Evolução com Acidente Vascular Cerebral†
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%
36,0%
60,2%
87,6%
93,5%
3,1%
4,4%
2,1%
2,2%
1,9%

N
1085
1712
2637
2791
93
132
64
66
58

Literatura
100%
60,0%
87,0%
80,0%
7,6%
2,9%
1,1%
3,1%
1,2%
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Estatinas na alta hospitalar‡
92,8%
2636
98,0%
Betabloqueador na alta hospitalar‡
66,6%
1892
97,0%
AAS na alta hospitalar‡
94,1%
2675
95,5%
Medicação de alta perfeita (uso de betabloqueador, AAS e estatina na prescrição da alta)‡
60,3%
1714
Evolução sem complicações maiores (quaisquer das cinco evoluções descritas acima)
90,0%
2708
*Exclusão de pacientes com óbito no intraoperatório ou < 48 horas; † exclusão de pacientes com óbito no intraoperatório; ‡Exclusão de pacientes com óbitos ou sem alta após 30 dias

Conclusões: A seleção de IQA que represente a real qualidade para o paciente é fundamental (no caso a relação do IQA com morbi-mortalidade). A comparação dos
resultados com um benchmark pode nos mostrar onde as ações são necessárias antes de iniciarmos um projeto de melhoria de qualidade (projeto em andamento na
instituição).

Qualidade e Segurança

RE_78_2011 - Proyecto Científico Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBIC) – España
José Antonio Souto Ibáñez

Identificación del problema: La creación y desarrollo del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), en Córdoba(Andalucía – España),
iniciada en el año 2007, necesitaba de la existencia de un Proyecto Científico sobre el cual estructurar y basar su funcionamiento y la integración de Grupos de
Investigación.
Solución implantada: Elaborar e implantar un Proyecto Científico que sirviera como orientación y definición de las Áreas Científicas y Líneas de investigación del
IMIBIC.
El Proyecto Científico se elaboró en su primera versión en el año 2008, y supuso la base científica sobre el que las entidades promotoras del IMIBIC, Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía y Universidad de Córdoba, decidieron su creación.
El citado Proyecto, como consecuencia de un modelo de análisis y mejora continua ha tenido dos actualizaciones, una en el año 2009 y otra en 2009, formando en la
actualidad los tres documentos, de una manera integral, el Proyecto Científico actual del IMIBIC.
La elaboración y seguimiento, así como valoración y cambios introducidos han estado coordinados por una Comisión creada en el año 2007, y que ha contado y
cuenta con la participación de los investigadores y profesionales incorporados al IMIBIC.
El primer proyecto analizó y valoró el marco geográfico, el de investigación en salud de los profesionales de las entidades promotoras del IMIBIC, y el de las
necesidades de salud de la provincia de Córdoba.
La posterior incorporación de los Grupos Investigación, tras una convocatoria pública, produjo la primera actualización del Proyecto Científico, y buscaba la adaptación
práctica de sus líneas estratégicas de investigación a la realidad de los grupos incorporados y su trayectoria científica, y ya durante el año 2010 se produce la tercera
modificación, al considerarse que debía existir una visión más clara de la interrelación entre las Áreas Científicas del IMIBIC y su orientación a resolver problemas de
salud.
Resultados obtenidos: Un Proyecto Científico que permite visualizar e integrar la visión científica del IMIBIC, con sus potencialidades, y los problemas de salud de la
sociedad a los que se trata de buscar respuestas mediante la actividad de investigación en el IMIBIC.
Metodología: Comisión Permanente de elaboración y redacción del Proyecto Científico, participación de los investigadores potenciales y finalmente seleccionados, y
profesionales expertos en planificación y diseño de proyectos científicos.

Acreditação

RE_79_2011 - 12 de Años de Planes de Calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía
(España)
José Antonio Souto Ibáñez

Identificación del problema: La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía consideró en el año 1999 que los problemas que comenzaban a presentarse en la
organización y desarrollo de los servicios sanitarios, comenzaron a ofrecerse bajo su responsabilidad en el año 1986, fruto de su propio crecimiento y de los cambios en la
sociedad y de los nuevos paradigmas de organización y gestión, necesitaban ser afrontados con una nueva visión estratégica en el conjunto del Sistema Sanitario Público
de Andalucía
Solución implantada: Elaborar e implantar un modelo estratégico que entendía la Calidad como un motor de transformación del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
orientado fundamentalmente al ciudadano.
Como consecuencia en el año 2000 se pone en marcha el I Plan de Calidad (200-2004), en el año 2005 el II Plan de Calidad (2005-2009), y en el año 2010 el III Plan
de Calidad, (2010-2014).
El I Plan de Calidad establecía una estrategia de largo recorrido, y hacía una apuesta clara por la calidad en la atención sanitaria, entendida como un concepto integral
donde la satisfacción de los ciudadanos es el elemento irrenunciable que define el enfoque de calidad que se persigue, y donde la Continuidad Asistencial pasaba a ser el
criterio clave y determinante que inspira a la organización.
El II Plan de Calidad profundizaba en los desarrollos estratégicos, consolidación de innovaciones, y fomento de la incorporación de nuevas iniciativas a través de un
modelo de trabajo cooperativo, tratando de lograr la excelencia en el Sistema.
El III Plan de Calidad, después de los diez años anteriores, aborda tres escenarios, la CIUDADANÍA, los PROFESIONALES, y el ESPACIO COMPARTIDO, lugar, este
último, de encuentro y cooperación entre pacientes y profesionales sanitarios, basado en la relación de una persona con un problema de salud y el equipo de
profesionales sanitarios.
Resultados obtenidos: Mejora del nivel de satisfacción de los ciudadanos, la gestión clínica como modelo de organización, incorporación de la gestión por procesos, la
gestión por competencias.
Metodología: Grupos de trabajo amplios en la elaboración de cada Plan de Calidad, evaluación de los planes, y retroalimentación de los mismos.
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RE_80_2011 - Grupo de Orientação e Treinamento em Técnica Inalatória: Um Relato de Experiência
Letícia Toss, Maria Angélica Pires Ferreira, Eliandra da Silveira de Lima, Jesiel Ballerini

Palavras-chave: educação em saúde; broncodilatadores; inaladores dosimetrados; administração por inalação.

Identificação do problema: Estudo de utilização desenvolvido em um hospital universitário durante os meses de abril a dezembro de 2008 demonstrou que de um total
de 76 pacientes entrevistados com prescrição de medicamento broncodilatador (aerossol dosimetrado e/ou inalador de pó seco), somente 23,7% haviam recebido
orientação na internação hospitalar quanto à técnica inalatória correta. Identificou-se que tal situação acarretava no mau uso dos dispositivos inalatórios dosimetrados.
Solução implantada: Com o objetivo de promover a melhora na terapia farmacológica inalatória nos pacientes internados, auxiliando-os a adquirir uma técnica inalatória
correta para o controle adequado de sintomas e prevenção de crises, foi criado um Grupo de Orientação e Treinamento em Técnica Inalatória (GOTTI). Metodologia: O
GOTTI presta uma abordagem multidisciplinar e constitui-se de profissionais e acadêmicos de medicina, enfermagem e farmácia. A identificação dos pacientes em uso de
medicamentos inalatórios se dá através de relatórios de prescrição informatizada e participação nos rounds da equipe de medicina interna. Também são atendidos pedidos
de consultoria feitos por outras equipes assistenciais. Os pacientes são visitados no próprio leito por membros do Grupo previamente treinados para a orientação de
técnica inalatória. É avaliada a técnica empregada e são feitas as correções necessárias. A ficha de avaliação contempla 7 passos na execução da técnica para aerossol
dosimetrado: retirar a tampa e acoplar espaçador/aerocâmara, agitar, expirar lentamente , disparar um jato de cada vez, inspirar lenta e profundamente, prender a
respiração por 10 segundos e enxaguar a boca ao final da aplicação. Na técnica para cápsula inalatória, são 6 passos a serem seguidos: colocar a cápsula no inalador,
perfurar a cápsula, expirar, inspirar rápida e profundamente, verificar se há resíduos na cápsula e enxaguar a boca ao final da aplicação. Ainda recomenda-se o uso de
espaçadores ou aerocâmaras industriais, de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Também é fornecido material informativo que ilustra o passo a passo
da técnica inalatória e que contém instruções de como fabricar uma aerocâmara caseira utilizando uma garrafa PET. Em caso de dúvida quanto à adequação da prescrição
ao quadro clínico do paciente, o caso é discutido no Grupo e com a equipe em questão. Resultados obtidos: Durante o mês de dezembro de 2010, 52 pacientes de
diferentes unidades de internação clínica receberam prescrição de medicamento em aerossol dosimetrado e/ou inalador de pó seco. Desses, 24 foram visitados, avaliados
e orientados por algum membro do Grupo, representando 46% dos pacientes em uso de medicamento inalatório no mês. As principais falhas identificadas na execução da
técnica para aerossol dosimetrado foram: o paciente não executa a expiração prévia e não realiza higiene oral ao término aplicação. Na execução da técnica para cápsula
inalatória, as principais falhas foram igualmente a não expiração prévia e a não higiene oral, além da não verificação da existência de resíduos na cápsula após a inalação.
Foi recomendada a administração supervisionada pela equipe de enfermagem a todos os pacientes. A adoção de aerocâmara industrial foi indicada em 5 casos. Todos os
pacientes receberam material informativo ilustrado sobre a técnica inalatória. Conclusão: A estratégia adotada pelo Grupo de Orientação e Treinamento em Técnica
Inalatória tem foco na qualificação da assistência e na educação em saúde, e tem-se mostrado de baixo custo e com possibilidade de melhores resultados em longo prazo.

Qualidade e Segurança

RE_82_2011 - Análise crítica dos eventos sentinela do Laboratório de Análises Clínicas de um
Hospital Universitário: um relato de experiência pelo Serviço da Qualidade
Mirana Volpi Goudinho, Aline Togni Braga, Ellen da Silva Meireles, Elaine Cristina Faria

Palavras chave: Eventos Sentinela, laboratório, qualidade, análise crítica.

O laboratório de análises clínicas (LAC) participa do PALC – Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos desde 2007. Realiza em média 80.000 exames/mês,
atuando como Retaguarda para a rede básica do município e Contingência de laboratórios privados. O Serviço da Qualidade atua fortemente e vem ganhando destaque
desde a sua implantação no ano de 2006. Atualmente, participa efetivamente na análise crítica de todos os eventos sentinela ocorridos na instituição, inclusive os que
tiveram origem no LAC. Ao longo de dois anos de análise foi possível evidenciar resultados muito satisfatórios a partir dos planos de ação propostos. Para tanto, foram
analisados, em parceria entre o Serviço da Qualidade e LAC, todos os eventos que ocorreram durante esse período e estes foram reunidos em dois grupos principais com
base nos eventos de maior incidência (Falhas no resultado de exames/retificação de laudos e identificação incorreta de amostras), que seriam: Erros latentes e erros
cognitivos. O primeiro refere-se aos erros decorrentes de falha ou defeito no projeto, organização, treinamento ou manutenção que podem potencialmente levar o
operador ao erro e cujos efeitos tipicamente permanecem adormecidos ao longo do tempo, podemos citar a máscara de exames inadequada. Já os erros cognitivos são
ocasionados por escolha incorreta, decorrente de conhecimento insuficiente, de má interpretação de uma informação disponível ou aplicação da regra cognitiva errada,
como por exemplo, a troca de identificação de amostras. No início o tratamento era pontual, então percebeu-se a necessidade do tratamento sistêmico e introdução de
barreiras de segurança. Diante desses dados, foi realizado plano de ação contemplando 03 ações principais, com impacto significativo na redução de novos erros, que
seriam: 1- Revisão da máscara do hemograma com inserção de bloqueio, com colaboração do serviço de informática, pois anteriormente, a máscara de digitação do laudo
do hemograma continha em sua disposição um excesso de informações numéricas, o que dificultava a visualização durante a revisão do laudo; ao se digitar uma
quantidade de células superior a 100, não existia nenhum alarme ou bloqueio a esta etapa da digitação. 2- Referente ao resultado da bilirrubina, em que foi instalada uma
atualização do filtro do PSM (Process Systems Manager), através de ajustes nas regras (filtros) para o teste - bilirrubina direta, liberados como negativos, porém com análise
sistêmica para menu de exames dos equipamentos. 3- Revisado o processo de coleta e armazenamento de urina de 24 horas, o procedimento foi descrito em um
Procedimento Operacional Padronizado (POP) após interação entre todos os Serviços envolvidos e disponibilizado no Sistema de Gestão da Qualidade da Instituição
(Cadeia de gestão) para todas as áreas. Buscando tratar os eventos pontuais decorrentes do erro humano, a exemplo: erros de digitação, falhas na coleta e identificação de
amostras, em que mesmo havendo o procedimento descrito no POP de atendimento ao cliente em ambiente de coleta, entre outros, houve falha devido à quebra do
processo; foram realizados treinamentos com toda a equipe e implementadas ações de promoção e motivação. Por meio do monitoramento dos dados não foram
evidenciados novos eventos referentes à retificação de laudo, envolvendo a máscara do hemograma, bilirrubina e urina de 24 horas.
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Avaliação de Tecnologia

RE_83_2011 - O Enfermeiro no Gerenciamento do Cuidado
Ana Carolina Siqueira de Moraes, Ana Stella de Azevedo Silveira

Palavras-chave: Enfermagem, Psiquiatria, Saúde Mental, Gerenciamento de Caso, Gerenciamento do Cuidado, Tecnologia em Saúde, Assistência de Enfermagem, Processo de Enfermagem

No Ambulatório de Psiquiatria os enfermeiros assistenciais tem estendido suas ações tradicionais, atuando como gerentes de casos (GC). Nos serviços de Saúde Mental e
Psiquiatria, os enfermeiros têm exercido o papel tradicional assistencial ou de profissionais de referências. O profissional de referência é aquele ao qual o paciente recorre
em caso de necessidade ou intercorrências e está ciente do que acontece com seus pacientes. Desse modo, exercer o papel de GC é uma atividade nova para o enfermeiro
no Brasil, com poucos relatos de caso publicados e algumas experiências isoladas em hospitais, mas não em ambulatório. A experiência de implantar essa nova tecnologia
em nosso ambulatório tem sido então algo totalmente novo e um aprendizado contínuo.
No serviço em questão, os enfermeiros têm atuado como gerentes de caso para os pacientes do grupo de cuidados em que estão inseridos (Psicoses e Esquizofrenia,
Dependência Química, Transtornos Afetivos, Infantil e Geriatria).
Todos os pacientes admitidos no ambulatório são acompanhados por um GC com frequência e intensidade consonantes ao seu quadro clínico, psíquico e social.
Cada grupo de cuidado conta com a participação de dois GCs que dividem a atenção aos pacientes atendidos, sendo cada um responsável pelo gerenciamento de
aproximadamente metade dos pacientes do grupo.
Compete ao GC:
- Acompanhar o tratamento do paciente, desde a admissão até alta.
- Realizar histórico de enfermagem dos pacientes na primeira consulta,
- Elaborar e implementar o plano de cuidados do paciente junto com a equipe multiprofissional,
- Participar das reuniões semanais de equipe,
- Participar da supervisão semanal de Gerenciamento de Casos,
- Reavaliar periodicamente o plano de cuidados do paciente,
- Informar à equipe qualquer intercorrência ou alteração do quadro do paciente,
- Coordenar, facilitar e delegar os cuidados ao paciente,
- Orientar paciente e família a respeito do tratamento,
- Garantir a qualidade e continuidade do tratamento,
- Evitar desperdício de recursos humanos e materiais.
Atualmente temos no ambulatório cerca de 1.200 pacientes ativos e desses, 1.068 possuem uma enfermeira como Gerente de Caso, essa experiência tem sido bastante
interessante e é nitidamente percebida a diferença que a presença desse profissional promove na assistência dos pacientes do Ambulatório. Diversas dificuldades foram
encontradas no decorrer do tempo, mas o desafio da superação tem servido de motivação para otimizarmos o funcionamento dessa nova estratégia.

Qualidade e Segurança

RE_84_2011 - Segurança do Paciente: Implantação de Medidas para uma Assistência de Qualidade
Kelly Romano Morais

Cada vez mais os hospitais buscam aperfeiçoar e melhorar a qualidade da assistência prestada aos seus pacientes e acompanhantes, sempre enfocando segurança e
humanização.
Entende-se por segurança acolher o paciente buscando atender suas necessidades e preferências, oferecendo conforto e infraestrutura adequados através da adoção de
metas institucionais.
Assim, implantamos recentemente no Pronto Socorro de um hospital público do município de Carapicuíba um modelo de identificação segura onde classificamos o
risco do paciente através de pulseiras coloridas instaladas no pulso e etiquetas adesivas com a mesma cor da pulseira afixadas em sua ficha de atendimento. Cada cor
classifica o seu atendimento e determina o tempo de espera.
Todos os pacientes que dão entrada no Pronto Socorro passam pelo enfermeiro na triagem e após sua avaliação recebem uma pulseira conforme sua classificação de
risco. Em casos de emergência, o paciente é recepcionado diretamente em ala específica e após avaliação e condutas necessárias, recebe sua identificação.
Primando pela segurança do paciente padronizamos também a instalação de etiquetas nas pulseiras contendo dados do paciente como nome completo, idade, data e
hora de entrada, número de registro. Assim, antes da realização de qualquer procedimento realizamos uma tripla checagem: confirmação do nome do paciente com ele
mesmo ou acompanhante, confirmação do nome correto na sua ficha de atendimento e na etiqueta da pulseira.
Buscando identificação de riscos e proteção aos nossos pacientes, padronizamos também a instalação de pulseiras que identifiquem pessoas suscetíveis ao risco de
queda. Baseado em protocolo institucionalizado, verificamos os pacientes que preenchem os requisitos e identificamos com a instalação de mais uma pulseira de cor
laranja, instalada no momento de sua entrada no hospital e retirada apenas em sua alta.
Segundo protocolo da instituição é caracterizado como risco de queda paciente com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, paciente com quadro de tontura ou
confusão, portador de deficiência auditiva ou visual, déficit neurológico, fraqueza generalizada, imobilização em membros inferiores ou distúrbio de marcha.
Além da metodologia aplicada para identificação desses pacientes, o protocolo também adota medidas de prevenção à queda e seguimento para a ocorrência da
mesma.
Acreditamos que uma das formas de segurança ao paciente seja a prevenção da ocorrência de erros. Sendo assim, a correta identificação e classificação de risco são
estratégias adotadas para uma assistência segura e de qualidade.
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Qualidade e Segurança

RE_86_2011 - Gerenciamento de Projetos Aplicado à Segurança do Paciente
Kátia Maria Padula, Helaine Carneiro Capucho, Maria Eulália Lessa do Valle Dallora, Wilson Moraes Góes

Problema: Um hospital de ensino de grande porte identificou, em 2008, que 46,8% dos seus pacientes e 10,4% dos leitos não estavam identificados. Várias foram as
iniciativas para reduzir o problema. O que se denominavam projetos nada mais eram que ações setoriais sem visão sistêmica, sem indicadores de desempenho e sem
escopo definido culminando com duplicação de esforços e custos. Assim, a proposta de identificar pacientes corretamente, estabelecida pela Organização Mundial de
Saúde, não era efetivamente alcançada. Em 2009, a identificação dos pacientes tornou-se um dos objetivos do Planejamento Estratégico Institucional. Solução implantada:
Com meta de identificar 100% de pacientes e leitos, foi adotada neste e em outros projetos as boas práticas de Gerenciamento de Projetos recomendadas pelo PMI (Project
Management Institute). Resultados obtidos: O projeto “Identificação dos Pacientes” foi elaborado com envolvimento de equipe multidisciplinar e multissetorial, integrando
a alta Administração, Enfermagem, Gestão de materiais, Controle de leitos, Informática, Segurança do Paciente, Bloco Cirúrgico, entre outros. Após definição do escopo,
cada fase do ciclo de vida do projeto foi respeitada e vários foram os benefícios: a gestão do tempo e dos custos permitiu acompanhar a eficiência da equipe e os gastos
para execução do projeto; a gestão da qualidade favoreceu a manutenção do que foi requerido pela equipe como ideal, na fase de planejamento do projeto; as atividades
foram distribuídas e os insumos adquiridos adequadamente através das gestões de recursos e aquisição. Com a gestão da comunicação, toda a equipe foi atualizada
simultaneamente, o que, aliado à gestão de riscos, permitiu minimizar efeitos de condições adversas. O Hospital capacitou 33 colaboradores em gerenciamento de
projetos e atualmente, 12 projetos foram finalizados e outros 14 estão em execução segundo a metodologia do PMI. Constatamos ganho de eficiência com acúmulo de
experiência a cada projeto entregue, com benefícios valiosos para a Instituição, em especial, no que diz respeito a comunicação entre as áreas, racionalização dos
recursos e tempo, além da clareza de objetivos, que refletiram na qualidade da assistência e na melhoria da segurança dos pacientes.

Indicadores Assistenciais

RE_92_2011 - Percepção da Equipe Profissional para Aderência do Paciente HIV Positivo Ação de
Acolhimento. Uma questão de Comunicação
Rosilane Aparecida Bezerra Fransoni , Sonia Francisca Monken de Assis

Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) são serviços de saúde que realizam ações de diagnóstico e prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis.(MINISTÉRIO SAÚDE,2004) Nesses serviços, é possível realizar testes para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. Quando os resultados são positivos, os
CTA são responsáveis por encaminhar as pessoas para tratamento nos serviços de referência. Ao procurar um CTA, o usuário desse serviço tem direito a passar por uma
sessão de aconselhamento, que pode ser individual ou coletivo, a depender do serviço. Centro de Referência e Tratamento em DST/Aids (CRT), cidade de Mauá São Paulo
- desenvolve trabalhos para adesão ao tratamento, o que fortalece o relacionamento do paciente com a equipe, pois quanto mais próximo do programa melhor será a
terapia antirretroviral. O tratamento é realizado através processo que se desdobra após o resultado positivo , como acolhimento do paciente, acompanhamento ,
orientação sobre a importância do tratamento e coleta do exame T-CD4 para avaliar a necessidade de terapia antirretroviral. A experiência da equipe do CRT/CTA , na
região do ABCDM de São Paulo, nos anos de 2007 a 2009, mostra que ao desenvolver ações para adesão ao tratamento, fortalece-se não só o relacionamento do
paciente com a equipe, mas amplia-se a atuação educacional através da comunicação com os grupos. Quanto mais próximo do programa há melhora não somente a
terapia antirretroviral, mas da gestão da qualidade do serviço. A equipe de enfermagem que realiza a coleta percebeu que os pacientes não compareciam para o exame. A
coleta de exame exige que a equipe antecipe o horário de entrada ao trabalho para preparar a sala de coleta e insumos, preencher protocolos, com o objetivo de facilitar
o atendimento.
Mesmo com a preocupação na qualidade do atendimento, nos anos de 2007 e 2008, o absenteísmo atingiu a casa dos 45% e 62% respectivamente.; os pacientes
não compareciam ao exame agendado. O desgaste humano e material entre os profissionais de enfermagem foi notadamente percebido pelo gestor, além da segurança do
resultado da consulta ser comprometida, pois o retorno de consulta é agendado de acordo com a data do resultado do exame, o que facilita o diagnóstico médico durante
a consulta. (MINISTÉRIO SAÚDE, 2006, 2008). Esses fatos levaram a equipe analise da situação e buscar meios de solucionar a questão. A intervenção social e de
comunicação sobre o programa através de um projeto “ Café Temático” , foi a saída encontrada. Solução simples, mas de alcance social e educacional , nos dias de
coleta para acolhimento dos usuários é servido um pequeno café e no mesmo ambiente um profissional realiza palestras de orientação e informação sobre assuntos
pertinentes ao programa. Cada profissional desenvolve o tema de acordo com as maiores dúvidas dos usuários, detectados através de pesquisa exploratória. Após três
meses de trabalho, os primeiros resultados apareceram.
Pacientes solicitando realizar a coleta antecipada a fim de participar da palestra do Café Temático. O levantamento contabilizado no final do semestre de 2009 trouxe
resultados animadores, as faltas haviam recuado em 32%. As pesquisas de avaliação sobre o Café Temática apresentou índices satisfatórios (95%) , bom e ótimo , o que
ratificou a continuidade do programa .Vale ressaltar que o comprometimento da equipe com a causa do cliente e a consciência da gestão da qualidade em serviço com
vista a segurança do tratamento do paciente do CRT/CTA Mauá,
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RE_93_2011 - Projeto Psiquiatria Para Uma Vida Melhor
Carolina Fagnani, Carolina dos Santos Fagnani de Paiva

Situação Apresentada (desafio): Aproximar a especialidade médica (psiquiatria) da população e combater o estigma contra os médicos psiquiatras e portadores de
transtornos mentais.
Estratégias Utilizadas: Campanha de prestação de serviço à comunidade com base na divulgação para a imprensa e oferta de serviços online.
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Ferramentas/Ações implementadas: Realização de eventos voltados para a população leiga, distribuição de material informativo impresso, campanha gratuita em rede
de televisão, criação de portal na Internet para atendimento à população e intenso trabalho junto aos veículos de comunicação, inclusive com o lançamento de um
manual para a mídia e cartilha de prevenção ao suicídio.
Período: Outubro de 2006 a outubro de 2010
Resultados Obtidos: Conquista de grande espaço na imprensa nacional, apoio de outras categorias profissionais, superação na expectativa de público para os eventos,
ultrapassamos a meta de 50 mil acessos mês no site ABP Comunidade, volume crescente de consultas e dúvidas online abrangendo todos os estados brasileiros, melhora
na imagem do profissional, crescimento da procura pela especialidade, maior credibilidade junto aos órgãos governamentais da saúde, modelo copiado pela Associação
Mundial de Psiquiatria e outros países, além da prestação de serviço à comunidade no esclarecimento e prevenção à saúde mental. O Projeto retrata claramente o
potencial da comunicação aplicado à prestação de serviço.
Metodologia: A experiência durante um período de 4 anos poderá ser ilustrada com farto material e recursos audiovisuais. Temos 3 campanhas dem vídeo de 30
segundos cada, muitas fotos dos eventos realizados, cartilhas, folhetos e uma apresentação em Power-point, bem didática.

Qualidade e Segurança

RE_94_2011 - Corporativo de Farmácia como Modelo de Gestão para Padronização de Processos
Farmacêuticos dentro de uma O.S.S
Márcio Valenta, Ana Paula Abu Jamra, Angelo José Ramos Santos, Cristiane Yoshie Matsnaka

Palavras chaves: Corporativo de Farmácia, Segmentos Farmacêuticos, OSS.

A Instituição representada por este trabalho é uma Associação Civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal,
estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nº. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A Lei Complementar nº 846 de
04/06/1998 regulamentou a parceria do Estado com entidades filantrópicas, que passaram a ser qualificadas como Organizações Sociais de Saúde (O.S.S) e que, em
decorrência dessa qualificação, adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde , visando o gerenciamento de hospitais e
equipamentos públicos de saúde.
O primeiro contrato de gestão desta Instituição foi firmado em 1998 com um Hospital Geral localizado no município de Taboão da Serra. O cumprimento das metas
estabelecidas pela Secretaria de Saúde possibilitou o surgimento de novos contratos e novas Instituições Afiliadas. De 1998 até 2011, esta O.S.S. tornou-se responsável
pela administração de 35 Afiliadas. Contudo, o crescimento exponencial trouxe a necessidade de padronização de processos para todas as Afiliadas.
Com surgimento e o desafio de gerenciar um grande número de Afiliadas, obrigou-se a implantação de Equipes Corporativas em alguns setores, com vistas ao
gerenciamento dos serviços de saúde.
De forma pioneira, os Profissionais Farmacêuticos envolvidos com a O.S.S. desde sua implementação, idealizaram e estruturaram um plano de ação de trabalho que,
entre outras atribuições, consistiu na divisão de trabalho, criando-se o Corporativo de Farmácia, formado por um time estruturado de profissionais habilitados, com funções
de planejamento, organização, direção, redução de custos, avaliação de estruturas, processos e resultados, direcionando as rotinas de trabalho das farmácias de todas as
unidades Afiliadas, subordinado e validado diretamente a Diretoria Administrativa e Superintendência da O.S.S. Desta forma, o Corporativo de Farmácia tem como missão
garantir a qualidade de processos, apontando, ajustando, acompanhando e contribuindo para capacitação dos profissionais, buscando uma saúde pública digna, com
qualidade e compromisso social.
O Organograma do Corporativo de Farmácia contempla Serviços e Seguimentos Farmacêuticos. Os serviços farmacêuticos são compostos pela Central de Informação
de Medicamentos (CIM), estabelecida em 2008, a Comissão Técnica de Qualificação de Fornecedores (CTQF), implementada em 2008, a Educação Permanente em
Farmácia, implementada em 2010, a Qualidade em Farmácia, implementada em 2009, o Time de Pesquisa e Desenvolvimento implementada em 2010 e Atenção
Farmacêutica/Farmácia Clínica implementada em 2011. Atualmente são 4 Seguimentos Farmacêuticos sendo eles Farmácias Hospitalares, Farmácias do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica, Farmácias Ambulatoriais e Farmácias da Microrregião. Os Coordenadores dos Seguimentos Farmacêuticos são responsáveis
por estabelecer diretrizes e metas específicas para cada segmento.
Concluindo, a criação do Corporativo de Farmácia e a subdivisão dos trabalhos em Seguimentos Farmacêuticos mostrou-se eficaz na padronização dos atendimentos,
padronização dos materiais, medicamentos e formulários, inclusive padronização de comportamentos, demonstrando ser uma estrutura organizacional eficiente para
atender os requisitos atribuídos pela Secretaria do Estado de Saúde.
A Lei Complementar nº 846 de 04/06/1998 regulamentou a parceria com entidades filantrópicas,
que passaram a ser qualificadas como Organizações Sociais de Saúde e que, em decorrência dessa qualificação, adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão com a
Secretaria de Estado da Saúde, visando o gerenciamento de hospitais e equipamentos públicos de saúde.
A Lei Complementar nº 846 de 04/06/1998 regulamentou a parceria com entidades filantrópicas, que passaram a ser qualificadas como Organizações Sociais
de Saúde e que, em decorrência dessa qualificação, adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde, visando o gerenciamento de
hospitais e equipamentos públicos de saúde.

Qualidade e Segurança

RE_95_2011 - Implementação de modelos de evolução dos pacientes por profissionais
Regiane Couto, Taissa Sotto Mayor, Claudio Flauzino de Oliveira

Problema: Durante auditoria para avaliação dos prontuários observamos que os registros das evoluções multiprofissionais muitas vezes não apresentavam todas as
informações necessárias para garantir uma boa comunicação da equipe.
A estabilidade do paciente na internação domiciliar contribui para que nem todas as informações sejam consideradas relevantes pelos profissionais, o que leva, em
alguns casos, a um registro incompleto da evolução do paciente.
O prontuário na internação domiciliar, além de ser uma documentação muito importante com relação aos cuidados prestados e possíveis intercorrências no domicílio,
também garante o registro das intervenções de familiares quanto a estes cuidados, incluindo eventuais interferências no tratamento proposto pela equipe.
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Solução Implantada: Optamos então por criar um protocolo com regras para o registro das evoluções multiprofissionais em prontuário, tanto físico como eletrônico, com
o intuito de garantir a qualidade do registro e permitir a adequada documentação da evolução do paciente para fins administrativos internos e de gestão junto às
operadoras de saúde.
Este protocolo contém descrição dos itens que devem estar presentes na evolução diária dos profissionais ao visitarem o paciente na residência, ou seja, os aspectos
mais importantes de seu quadro clínico, evolução e tratamento, a serem observados e registrados.
Alguns aspectos são considerados multiprofissionais e serão referentes às características clínicas do paciente e condutas tomadas; outros são considerados particulares e
serão distintos para cada especialidade, incluindo as orientações passadas para a família. O protocolo tem o objetivo de tornar o registro de todos os aspectos mais claro.
Resultados: Observamos assim, uma maior uniformidade entre as informações da equipe e o conteúdo apontado nos diversos relatórios gerados para avaliação do
paciente e do plano terapêutico, assim como a equivalência de informações entre os prontuários eletrônicos e físicos.
Obtivemos também dados concretos para a avaliação do desempenho de cada profissional e para a identificação de eventual necessidade de reorientação deste,
visando melhoria contínua da qualidade de atendimento prestado ao paciente através do desenvolvimento profissional. Além disso, acompanhamos mais facilmente as
alterações clínicas do paciente durante seu cuidado na internação domiciliar, eliminando aspectos abstratos dos registros e estabelecendo um método que delimita um
padrão de atuação destes profissionais.
A alimentação do prontuário eletrônico em similaridade com o físico permite que a equipe acesse seu conteúdo com maior eficácia e presteza, possibilitando uma
melhor visualização dos aspectos clínicos do paciente e das condutas tomadas tanto para a equipe assistencial, quanto para os gestores operacionais e operadoras de
saúde.

Qualidade e Segurança

RE_96_2011 - Acompanhamento de Adesão a Protocolos de Prevenção de Complicações
Infecciosas
Taissa Sotto Mayor, Claudio Flauzino de Oliveira

Problema: O desenvolvimento de protocolos de prevenção de complicações infecciosas relacionadas ao uso de dispositivos em pacientes em internação domiciliar
tornou-se imprescindível para a garantia de segurança do paciente. Entretanto, para que haja resultado efetivo relacionado à implantação destes protocolos, é necessário
que seja acompanhada a adesão dos profissionais da equipe aos mesmos, certificando que a rotina desenvolvida é de fato aplicada em cada domicílio. Desenvolver uma
maneira fidedigna de mensurar esta adesão, criando indicadores que permitam uma análise contínua e possibilitem identificação precoce de eventual necessidade de
aperfeiçoamento da rotina, foi o desafio encontrado.
Solução Implantada: Optamos então por criar um instrumento que permitisse ao enfermeiro responsável pelo paciente uma análise in loco do cumprimento de cada
item previsto em todos os protocolos, em forma de check list. Desta forma, além de mensurar a adesão, o profissional tem a responsabilidade de corrigir eventuais não
conformidades encontradas, reorientando auxiliares de enfermagem no momento da identificação da falha. Esta análise é feita a cada visita do enfermeiro, o que minimiza
ainda a possibilidade de perpetuação do erro. Este método é mais eficaz do que uma auditoria de prontuários, pois traz dados atuais e permite uma ação corretiva
imediata.
Resultados: Através da implantação deste instrumento podemos acompanhar o cumprimento dos protocolos, e a taxa de adesão mensal a cada uma destas rotinas. Ao
longo de 12 meses, esta taxa subiu de 5% a 6% em 2 dos 3 principais protocolos acompanhados, passando de 90% para 100% para prevenção de infecção associada a
cateter vesical de demora, e de 91% para 97% para a prevenção de pneumonia associada a ventilação mecânica. No terceiro protocolo (prevenção de infecção associada
a cateter venoso central) houve uma oscilação significativa deste percentual entre 66% e 100%, o que acabou mostrando a necessidade de ajuste das rotinas do protocolo.
Durante o período analisado a incidência dos eventos infecciosos permaneceu dentro do intervalo esperado.
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RE_97_2011 - Auditoria de Enfermagem - A implementação de uma nova prescrição
Catia Regina Paiva, Mayumi Marcia Hirano Linoba, Adriana Maria Dutra Paranaiba, Flavio Luciano Lopes, Claudio Flauzino de Oliveira

Problema: Nesta instituição são realizadas auditorias de prontuários que são retirados mensalmente das residências e analisados na íntegra, o que possibilita verificar os
atendimentos de toda a equipe multiprofissional, bem como avaliar processos e protocolos. Com isso identificamos alguns pontos passíveis de aperfeiçoamento. Nesta
análise, utilizamos um julgamento crítico e uma visão ampla, ou seja, tentamos ver a situação por todos os lados: empresa, profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares e
técnicos de enfermagem, etc.), famílias e pacientes, incluindo o contexto social em que estes se encontram. Concluímos, então, o quanto é complexa a realização de um
atendimento domiciliar com qualidade e segurança, e o quanto devem estar preparados, técnica e emocionalmente, os profissionais para lidar com todas as situações
inerentes a este tipo de atendimento. Optamos por iniciar as nossas melhorias através de maior detalhamento da prescrição de enfermagem, até então simples, genérica e
com risco de diferentes interpretações.
Solução Implantada: Levantamos as principais situações em que a prescrição de enfermagem bem realizada tem papel fundamental na segurança do paciente.
Checamos os protocolos clínicos para verificar se todos os cuidados de enfermagem necessários estavam descritos de forma clara e coerente com a realidade dos nossos
pacientes. A partir daí optamos por transformar uma prescrição de cuidados gerais em prescrições de enfermagem específicas, bem detalhadas, para o cumprimento
adequado de cuidados de enfermagem específicos para cada protocolo. Desta forma tornamos uniforme a transmissão das informações, facilitando o trabalho do
enfermeiro no momento da prescrição e entendimento do auxiliar de enfermagem para o o cumprimento do que está prescrito. Conseguimos criar prescrições
direcionadas para Prevenção de Quedas e Fraturas, Prevenção de Infecções, Úlcera por Pressão (prevenção e curativos) e Cuidados Gerais.
Resultados Obtidos: Com as ações tomadas passamos a ter instrumentos mais precisos para criar indicadores sobre o cumprimento dos protocolos e garantir que o
cuidado de enfermagem tenha um formato padronizado pela equipe.
Conseguimos identificar o perfil do paciente atendido, com um plano de cuidado personalizado através do diagnóstico de enfermagem e da criação de um impresso
simples do tipo check list, que permite direcionar as ações do profissional de enfermagem na residência, facilitando a leitura e o cumprimento dos procedimentos de
cuidado e prevenção dentro de cada protocolo.
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Cada prescrição possui critérios a serem observados no decorrer dos atendimentos, possibilitando um direcionamento da ação naquele momento para garantir a melhor
conduta de cuidado a ser tomada. Levando em consideração que a observação de enfermagem para pacientes em internação domiciliar é fator preponderante para evitar
danos ao paciente, o seguimento preciso de prescrição de cuidados por estes profissionais, assim como registro em prontuário de eventuais alterações clínicas, torna-se
fundamental para o acompanhamento adequado do paciente por toda a equipe multidisciplinar. Esta proposta possibilita uma readequação periódica mais fiel da
prescrição de enfermagem na medida em que o paciente apresenta uma evolução do quadro clinico, tendo aumentada ou diminuída a complexidade de seus cuidados. A
garantia da segurança do paciente segue como prioridade em nossos projetos de desenvolvimento, guiando-nos através da elaboração deste mais novo modelo de
prescrição, que teve com base principal os resultados de auditorias bem fundamentadas.
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RE_98_2011 - Metodologia tracer com foco na atenção Domiciliar
Regiane Couto, Taissa Sotto Mayor, Claudio Flauzino de Oliveira, Catia Regina Paiva

Problema: Realizamos auditorias de prontuários através de uma comissão que se preocupa com a qualidade dos registros, com a busca de não conformidades e
possíveis danos causados aos pacientes. Com o intuito de melhoria da qualidade de avaliação destes prontuários e para que pudéssemos gerar indicadores confiáveis a
respeito dos cuidados realizados nos pacientes, buscávamos uma metodologia de avaliação que pudesse mapear todos os aspectos citados.
Solução Implantada: A metodologia tracer nos possibilitou esta análise criteriosa dos cuidados realizados e a adequação dos protocolos e impressos utilizados pela
equipe. A avaliação dos prontuários através desta metodologia proporciona uma análise completa dos processos da empresa, verificando os principais pontos com base no
cumprimento de todo o plano terapêutico, desde o momento da avaliação no hospital, passando pela para o domicílio, tratamento, até a alta total. Esta metodologia
também nos permite avaliar casos de pacientes que sofreram qualquer inadequação durante o tratamento e obter melhorias dos processos. Ao analisar o prontuário
acompanhamos as seguintes fases referentes à internação domiciliar:
Captação: Avaliação do paciente em tempo hábil e elaboração do relatório de captação que dará base para os cuidados do paciente no domicílio, resumindo a
hospitalização.
Implantação: Avaliação da estrutura disponibilizada ao paciente no domicilio, orientação da família para realização de cuidados não técnicos ao paciente e
continuidade de tratamento mediante as limitações apresentadas. Neste momento ainda será verificada a garantia da segurança na transferência do paciente para o
domicilio, através de um Check List que indica aspectos a serem cumpridos desde o cuidado do paciente até a verificação de materiais, equipamentos e medicamentos a
serem entregues no domicílio. São avaliadas também as ações dos profissionais na residência, através do devido registro.
Acompanhamento: A verificação do cumprimento dos protocolos é necessária para garantir a realização adequada da estratégia de cuidados com o paciente e a
segurança dos procedimentos realizados, permitindo avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos. Assim, promove-se o cumprimento das práticas de qualidade e a
possibilidade de rever o planejamento terapêutico de acordo com a evolução do paciente.
Alta: O mapeamento da alta também é bastante importante para identificarmos se houve alguma falha nos nossos protocolos de atendimento. Em caso de hospitalização
é importante identificar se a transferência foi realizada por um motivo pertinente ou não, se todas as ações cabíveis foram tomadas para evitar a hospitalização, sempre
respeitando a segurança do paciente. Deve haver também o preenchimento e encaminhamento da documentação necessária para a continuidade do cuidado do paciente
em ambiente hospitalar ou domiciliar.
Óbito: Avaliamos a o registro adequado em prontuário e o devido preenchimento do atestado de óbito, além das orientações prestadas à família e o preenchimento
correto do resumo de alta.
Resultados Obtidos: A avaliação destes quesitos nos permite mapear todo o cuidado prestado ao paciente e registrar dados que gere indicadores para avaliar o perfil dos
pacientes, a adequação das práticas realizadas, dos processos e dos protocolos aplicados. Através desta ação adequamos os protocolos de oxigenioterapia, os modelos de
prescrição de enfermagem referentes a cada protocolo, o modelo de prescrições médicas com inclusão de informações sobre interações medicamentosas, o protocolo de
maceração e diluição de medicamentos e a revisão da padronização de materiais.

Qualidade e Segurança

RE_99_2011 - Farmacêutico Clínico
Elaine Estefanina Bacchiega, Fernando Luiz Pirino Zanetti, Talita Fonseca dos Santos

Palavras Chaves: unidades assistenciais, farmacêutico, alta hospitalar.

A evolução dos modelos de prática farmacêutica está diretamente vinculado à estruturação do complexo médico industrial. No início do século XX, o farmacêutico era
o profissional de referência para a sociedade nos aspectos do medicamento, atuando e exercendo influência sobre todas as etapas do ciclo do medicamento.
Nos anos 60 existia uma grande insatisfação com essa nova forma de atuação decorrente do desenvolvimento da industrialização de medicamentos. Essas inquietudes
fizeram nascer um movimento profissional norte americano, que ao questionar a formação e as ações criou mecanismos para corrigir os problemas e permitir que os
farmacêuticos participassem da equipe de saúde usando seus conhecimentos para melhorar o cuidado ao paciente. O resultado concreto foi o surgimento no âmbito
hospitalar da farmácia clínica.
Na ótica da OMS a atenção farmacêutica é, “ um conceito de prática profissional na qual o paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico. A atenção
farmacêutica é o compêndio das atitudes, os comportamentos, os compromissos, as inquietudes, os valores éticos, as funções, os conhecimentos, as responsabilidades e as
habilidades do farmacêuticos na prestação da farmacoterapia com o objetivo de obter resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente”
(OMS, 1993).
Atualmente a morbimortalidade relacionada a medicamentos é um relevante problema de saúde pública e um determinante de internações hospitalares. As internações
relacionadas a medicamentos podem ser atribuídas a fatores intrínsecos à atividade do fármaco, falhas terapêuticas, não adesão ao tratamento e eventos adversos
(JOHNSON & BOOTMAN, 1995; ROUGHEAD et al., 1998; EASTON et al. , 1998; MALHOTRA et al., 2001).
O objetivo primário deste trabalho foi apresentar os indicadores da farmácia referente à atuações e as contribuições clínicas e farmaco-econômicas para unidade
hospitalar com a presença de um farmacêutico clínico nas unidades assistenciais
As unidades clínicas atendidas pelo farmacêutico clínico nesta unidade hospitalar são as seguintes: clínica médica, onde se encontram os pacientes crônicos da unidade
hospitalar(37 leitos); pediatria internação, onde se encontram os pacientes crônicos da unidade Pediatria(24 leitos); UTI – Pediátrica, onde se encontram os pacientes
críticos da unidade de Pediatria(8 leitos); UTI – Pronto Socorro, pacientes críticos e de isolamento da unidade do Pronto Socorro(6 leitos); UTI – Amarela(Semi-UTI),
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pacienntes semi-críticos, mas entubados ouu aguardando vagaas para UTI(14 leito
tos); UTI – Vermelho II, paciente crítticos, que são receebidos na primeiraa intervenção da
unidadde do Pronto Socorrro(6 leitos), onde totalizam-se 95 leitoos com atuação doo farmacêutico clínico,ou seja, dos 3122 leitos hospitalaress 30% são atendidoos.
Durrante a implantação deste profissionaal nas unidades assistenciais podemoss verificar diversas situações na qual melhoraram com a presença do farm
macêutico dentro
das unnidades assistidas, ttais como, diminuição de estoques dee materiais e mediccamentos, correçãoo de armazenamenttos inadequados e identificação de daatas de aberturas
e validdades de medicameentos multidoses e almotolias.
Com
m a presença do prrofissional farmacêuutico dentro das unidades assistenciaiss foi verificado as seguintes
s
contribuiçções clínicas: maiorr segurança nos proocessos referente
ao plaano de aplicação m
medicamentoso, diiminuição do número de erros de prrescrição (Doses, nomes
n
comerciais, etc), diminuição ddo número de meddicamentos nãopadrãoo, diminuição do número de intercoorrências ocasionaddas por falta de meedicação, maior coontrole sobre estoqques de medicameentos e psicotrópicos das unidades
assistidas, diminuição dee perdas de medicamentos, diminuição de desperdício de antimicrobianoos e uso racional dos
d mesmos, maiorr controle sobre as cartas de SCIH,
diminuição de pedidos dde medicamentos não-padrão, aumentto das notificações de farmacovigilânccia.
O farmacêutico
f
clínicco também realiza acompanhamentoo de alta hospitalarr, onde o mesmo faz
f uma anaminesee farmacêutica e oorientação com relação a todos os
mediccamentos prescritoss e após essa alta é feito um acompanhhamento através dee contato telefone nos
n cinco, quinze e trinta dias após a aalta hospitalar.

Indica
adores Assistenciaiis

RE_
_100_2011 - Implanttação de um
u Prograama de Caapacitação em Catetter Venoso
o Central
Totalmente Im
mplantável (Port-a-cath
(
h) para Enfeermeiros em
m um Hospiital de Oncoologia Pediiátrica
Ana Lyyga Pires Melaragn
no

Os cateteres venosos ccentrais podem serr classificados, pelaa sua durabilidade, em dois grandes grupos:
g
os de curta e os de longa perm
manência. Na Oncoologia Pediátrica
em geeral são utilizados oos cateteres de longga permanência tottalmente implantávveis, também conheecidos como Port-aa-cath. O uso dessees cateteres no Brassil data do início
da déécada de 1980 e aaté hoje é uma exxcelente opção paara esses pacientess, por permitir infuusão de medicameentos, quimioteráppicos, hemocomponentes, nutrição
parentteral e a realizaçãão de coleta de exxames laboratoriaiss. Porém, o seu cuusto elevado aindaa é um fator limitaante para muitos ppacientes e/ou instituições e a sua
manippulação/manutençãão exige técnica asséptica
a
e, também, profissionais ccapacitados especifficamente para essse fim. Para isso, é fundamental a capacitação do
enferm
meiro abordando teemas referentes a esta
e prática. O objetivo deste estudo foi capacitar enfermeiros, através daa implementação dde um programa teeórico/prático de
treinam
mento, visando aumentar os conhecimentos referentes às intervenções dee enfermagem na assistência
a
de criannças e adolescentees com câncer com
m cateter venoso
centraal de longa permannência totalmente im
mplantado. Foi elaborado um Curso dde Capacitação em
m Cateter Venoso Central
C
Totalmente Implantável (cargaa horária total de
14h) abordando:
a
conceittos básicos; indicaçções de implante (vvantagens e desvanttagens); localização do cateter; principais cuidados teóririco/prático de Enfeermagem durante
a punção, manuseio, currativo e higienizaçãão; administração de
d hemocomponenntes, medicamentos, nutrição parenteral total e quimioteerápicos; interação medicamentosa
e suass conseqüências; ee, ações de enfermaagem em situaçõess especiais (obstruçção, acidentes). Paarticiparam 08 enfeermeiras de uma innstituição referência em Oncologia
Pediáttrica de São Paulo,, admitidas no anoo de 2010, que ainnda não haviam reaalizado este treinam
mento. O curso acconteceu no períoddo de 12 de abril a 20 de maio de
2010. A parte teórica fooi composta de 04 encontros (1 horaa cada) e a parte pprática foi compostta de 03 horas de visita ao Centro CCirúrgico e 06 horaas de prática em
f aplicada uma
Ambulatório. Estratégias de ensino utilizadas foram aulas exppositivas e manipul ação prática de boonecos com o dispoositivo. Ao términoo da parte teórica foi
avaliaação escrita, com vaalor total de 50 ponntos, composta de 16
1 questões de mú ltipla escolha (valoor total: ) e duas questões discursivas ((valor total: ). O vaalor mínimo para
a aproovação foi de 38 pontos. Somente se aprovadas na parte teórica, os enfermeiros eram submetidos ao treinamento práticaa (1 hora). Após aprovação,
a
eram
encam
minhados para a vissita técnica no Cenntro Cirúrgico para visualização do im
mplante do cateter (3 horas) e ao Ambulatório de Quim
mioterapia para práttica de punção e
manusseio do port-a-cathh (6 horas), sob supervisão. 08 enfermeiras realizaram a avaliação, sendoo que 07 foram approvadas, 01 reprov
ovada. A média de pontos foi 29,8
pontos (17 pontos – mennor pontuação; 35 pontos – maior poontuação). A temáttica na avaliação que
q gerou maior difficuldade foi a aboordagem e orientaçções da família a
respeito do procedimentoo. Como facilidadees, as ações de Enfeermagem em situaçções especiais de obbstrução, infiltraçãoo, entre outros. Estee programa de treinnamento torna os
meiros mais particippativos no cuidado, mais competentess, demonstrando um
m maior conhecimento teórico e, também, um conjunto de habilidades clínnicas, resultando
enferm
em melhor
m
satisfação doo paciente e melhhora dos resultados. Planejamos conntinuar a avaliar o processo e desennvolver módulos dde treinamentos específicos para a
continnuidade da capacitaação.

Qualidade e Segurança

RE_
_101_2011 - Promoven
ndo Educaçção, Lazer e Cultura no
o Ambiente Assistenciaal
Lucian
na Cristina Tamburu, Neusa Maria da Silva,
S
Andréa Ferreiira da Cunha, Julianna Quintanilha Faustino, Sunamita Vitorino do Nascimennto Neri

Idenntificação do problema
Paccientes internados têêm direito ao acom
mpanhamento de um responsável, e ppor ser um Hospital infantil, normalmeente são as própriass mães. Dependenddo do quadro do
paciennte, os acompanhantes às vezes demoonstram ansiedade e situação de estressse, que podem interferir no relacionaamento com a equippe assistencial.
Soluução implantada
Pennsando no bem esttar desses usuárioss, em conjunto coom a equipe de vooluntárias,
foram planejados eventoos a fim de promover atividades de passatempo
p
para aas mães, e
assim amenizar o clima dde estresse gerado no ambiente hospittalar.
Lannçamos mão de uma pesquisa com as acompanhantes noo período de abril a agosto, a
ideia era saber se em dias de atividadees (oficinas, apressentação teatral, eetc.) essas
m mais ou menos saatisfeitas e, portantoo menos ansiosas. H
Havia uma
acomppanhantes estariam
questãão fechada “dê umaa nota de 0 a 10 paara seu dia no hospital”.
No período em que aaplicamos a pesquiisa, percebemos quue nos meses maioo e agosto
onde ocorreram eventoss (datas comemoraativas, eventos patrrocinados, etc.), o índice de
“felicidade” cresceu alccançando média mensal
m
acima de 8,5 conforme o ggráfico do
períoddo abaixo:
Médiia das notas de satisfaação das mães por mêês
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Resultados obtidos
mos por padronizarr essas atividades coom periodicidade semanal
s
a partir de setembro de 2010,, com o nome de “Hora da Mamãe”.
Analisando eessa situação, optam
Foram realizzadas: palestra sobrre saúde bucal, baate papo sobre mooda, oficinas de croochê, “fuxico”, tappeçaria, enfeites dee natal. Além dissoo, houve apresentaação de
teatro, orquestra e outras atividadees culturais.
As atividadess acontecem no meesmo andar, com uma divulgação espeecial, e cobertura completa
c
com fotoss que são divulgadaas no “mural da maamãe”.
A divulgaçãoo é feita por meio de
d cartazes em pontos estratégicos e dde passagem dos accompanhantes: refeeitório, corredores ddos andares de inteernação, vestiário além
a de
entrega individuual de convite impresso.
É importante destacar que o proojeto implantado fooi de extrema impoortância para o deseenvolvimento de açções que quando vvoltadas para os usuários também favoorecem
espaços de troccas de diálogos entrre funcionários e clientes e assim direccionam para uma melhor
m
qualidade de
d atendimento.

Qualidade e Seegurança

RE_102_2
2011 - As Evidências
E
Científicas como Instrrumento pa
ara Tomadaa de Decisõ
ões Gerencciais:
Perspectivas e Desafios
Késia Alves Gomes Rosetti, Daisyy M. Rizatto Tronch
hin, Edenise Maria Santos da Silva, Marta
M
Maria Melleiro
o, Paulina Kurcgannt, Celice Romero de
d Aquino, Eliana Cristina
C
Peixoto Massocco

Palavras-chavee: Evidências científiccas, Tomada de decisãão, Gerenciamento, EEnfermagem.

Introdução A integralização dass melhores evidênccias de pesquisa à pprática, em situações clínicas, gerenciiais ou de ensino, ffortalece a tomada de decisão do enfeermeiro
frente aos desaffios presentes nos seus processos de trabalho. A evidênncia é um dado quee comprova a melhhor decisão, uma vvez que o profissional opta por uma decisão
d
contextualizadaa, atualizada e cienntificamente comprreendida. Desenvollver competências e habilidades para o emprego das evvidências científicass exige associar resultados
oriundos de peesquisas para a soluução de problemass e esse é um dos ppilares da Prática Baseada
B
em Evidênncias. Objetivo Rellatar a vivência das autoras nas reuniões do
Grupo de Pesquuisa: Qualidade e avaliação
a
de serviçços de saúde e de eenfermagem e Concceitos e metodologgia do gerenciamennto em enfermagem
m, que estudam a teemática
Gestão Baseadaa em Evidências. Método
M
Trata-se dee um relato de expperiência, crítico-reeflexivo, seguido à análise de textos rreferentes à Gestãoo Baseada em Eviddências,
apresentados aaos integrantes doss grupos por meioo de exposição diaalogada, nas reuniiões de agosto e setembro
s
de 20100, na Escola de Ennfermagem da USPP, com
participação em
m média de 50 inteegrantes. Resultados No decorrer das discussões foi posssível compreender que o ponto de paartida para a incorpporação das evidências no
processo de tom
mada de decisão gerencial
g
envolve a formulação de quuestões passíveis de
d serem respondiddas por meio de evvidências científicaas com o emprego de um
método de trabbalho. Responder ass perguntas requer habilidades para enncontrar a melhor evidência,
e
avaliar sua
s validade e integgrá-la nos contextoos da clínica, do ensino ou
da gerência, em
m consonância com
m as expectativas doo usuário, do traballhador, do docentee ou discente e, finaalmente, avaliar a ssua eficácia. As disccussões evidenciaraam que
um dos desafioos é o número elevvado e a complexiddade das informaçções na área da saúúde, o que acarretaa a utilização de m
métodos de revisãoo crítica da literatura, que
permitem a bussca, a avaliação e a síntese das evidênncias disponíveis noo tema investigadoo. Os profissionais da
d saúde obtêm as informações, em suua maioria, de cincco tipos
de fontes: perióódicos, bases biblioográficas, portal em saúde, livro-texto e, a internet, veícuulo importante paraa localizar essas fonntes, com um criterrioso método de seleção e
análise desses materiais. Outro desafio é a dificuldaade para aplicar o s resultados de pesquisas como subssídio para abandonnar uma prática, cuulturalmente, baseaada em
opiniões, experiências isoladas e não sistematizadas, para a adoçãoo de uma prática baseada em evidências científicas. CConclusões: O alinnhamento das eviddências
científicas às decisões é uma perspectiva para uma prática profissionaal com qualidade, segurança e resoluutividade. O empreego das evidênciass não é atividade simples,
s
porque demandda competências e habilidades específicas dos profissionnais, como a capaccidade de obter, interpretar e integrarr as evidências aos dados da sua realiidade e
fortalecer o proocesso de tomada de decisão. São necessárias estratéggias para difundir a compreensão da prática baseada em
m evidência e parra o desenvolvimennto das
habilidades parra sua utilização dee forma que resultem
m em melhora da qqualidade dos serviços em saúde.

Qualidade e Seegurança

RE_103_2
2011 - Impllantação do
o Sistema d
de Notificação de Não Conformida
C
ade (NNC) online
o
Sara Diniz R. Azzevedo, Cleide Regiina Rodrigues Carlo
os, David de Britto M
Marciliano, Jason Je
efferson Cristian de
e Castro Pires, Franccisco Costa Neto, Cleide
C
Harue Maluvaayshi

Identificaçãoo do problema: O levantamento dos eventos
e
adversos e queixas técnicas de
d um Hospital Púbblico Pediátrico eraam realizados desde 2004 por meio de
d ficha
em papel. Para aprimorar o gerencciamento de indicaadores da enfermaggem a ficha foi aprimorada sendo sepaarada por tipo de ev
evento. Observou-see a continuidade da baixa
aderência dos pprofissionais ao insttrumento em papel, consequentementte a não confiabiliddade dos dados levantados. Em 2008,, preocupados com
m os resultados e coom base
no objetivo esttratégico do hospittal, relativo à segurança do pacientee, a Qualidade form
mou uma parceriaa com a Tecnologiia de Informação em
e Saúde, Enfermaagem e
Farmácia para rrever esse processoo.
Solução implantada: O produtoo da parceria resulltou na Notificaçãoo de Não
Conformidade (NNC) on line am
mpliando o conceeito da notificaçãoo para a
segurança instittucional. A partir dee abril 2010, as nãoo conformidades deetectadas
por todos proffissionais passaram
m a ser notificadaas acessando a inntranet e
preenchendo oos tópicos constantes. O profissional notificador fica iisento de
identificação, eexceto pela Qualiddade, preservando o sigilo e o anoni mato e a
sua liberdade dde expressão. Ao ser
s enviada, a notifficação chega a Quualidade,
que fica respponsável por reaalizar sua rastreabilidade proponddo ações
preventivas e corretivas, conjunntamente com o responsável da áárea, por
acompanhar a implantação das ações e contabilizzar, classificar e annalisar as
notificações seggundo fluxograma específico.
e
Resultados oobtidos: Observa--se um aumento das notificações após a
implantação daa NNC com tendêência de crescimennto consistente noss diversos
tipos de notificaações.
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Indicadores Assistenciais

RE_104_2011 - PIDI - Programa de Investigação Diagnóstica do Idoso
Paulo Sergio Leme Quintaes, Andrea Batista de Oliveira, Maria Joana da Silva, Valquiria Francisquini Linhares Antonini

Ao idealizarmos o Programa de Investigação Diagnóstica do Idoso – PIDI, nos baseamos na expectativa desta população com relação ao atendimento médico e
diagnóstico, nossa preocupação vinha de encontro com a realidade observada: consultas em locais distantes, mudanças freqüentes de médicos e principalmente a
dificuldade na realização de exames subsidiários.
Nosso objetivo foi proporcionar a integralidade do atendimento na área de medicina diagnóstica, facilitando desde o agendamento de exames subsidiários até o
transporte para local de atendimento.
Disponibilizamos um dia da semana para o programa, o agendamento é realizado diretamente pela unidade referenciada, sem necessidade de desgaste do paciente
neste processo. A equipe responsável pelo atendimento é formada por profissionais de diversas áreas do conhecimento, devidamente habilitados para atendimento de
idosos. Os pacientes encaminhados para o programa são recepcionados pela equipe de enfermagem, a qual irá definir, respeitando-se a individualidade de cada caso, a
sequência de atendimentos, médico e não médicos que os pacientes deverão receber durante o dia.
Iniciamos o PIDI em setembro de 2009 e até dezembro de 2010 foram 48 dias de atendimento, com um total de 268 pacientes atendidos (média de 5,58 pac/dia),
destes, 79% eram do sexo feminino, ou seja, 212 pacientes e 21% do sexo masculino, 56 pacientes. A média de idade foi de 75,5 anos, o paciente mais novo tinha 60
anos e o mais velho 96 anos.
Foram realizados 1605 exames diagnósticos e 520 consultas médicas, em média cada paciente realizou no dia do atendimento 5,99 exames e 1,95 consultas médicas.
No total foram realizados 2125 procedimentos (entre consultas e exames), ou seja, cada paciente em média realizou 7,95 procedimentos em um único dia.
O PIDI pode proporcionar aos pacientes um atendimento com agilidade e alta tecnologia, em um único dia o paciente realizou diversos exames diagnósticos, consultas
com especialistas e orientações multiprofissionais.
Esta iniciativa vem de encontro com as expectativas das pessoas com idade superior à 60 anos com relação ao atendimento médico e diagnóstico, servindo de modelo
para outros ambulatórios médicos.

Qualidade e Segurança

RE_106_2011 - Consolidando processos de comunicação na rotina de um hospital público
Neusa Maria da Silva, Luciana Cristina Tamburu, Daniel de Oliveira Santos, Katia Camata Ribeiro

Identificação do problema
Necessidade de estabelecer a comunicação entre os públicos: diretoria, colaboradores e usuários.
O Hospital é administrado por um contrato de gestão (parceria público privado) que define metas de produção, indicadores de qualidade e um conjunto de ações,
como mensurar os atendimentos aos usuários no serviço de Ouvidoria.
Para atender a esse quesito do contrato, foi promovida uma reformulação no serviço que já existia, entre as mudanças destacam-se a incorporação da função de
Comunicação Institucional pela equipe de Ouvidoria.
Na situação anterior a outubro de 2008 (inicio do contrato de gestão), o Hospital contava com um serviço de ouvidoria, porém não havia um setor responsável pela
divulgação de informações, e então observamos naquele momento que a comunicação interna acontecia sem critérios, por exemplo: os quadros de avisos eram
inadequados para o ambiente hospitalar (de feltro com fixação de alfinetes); a sinalização do Hospital era insuficiente, o boletim interno não dialogava com outras
categorias profissionais, além dos médicos.
Solução Implantada
A Ouvidoria começa a gerenciar os processos de comunicação e assim organizar informações institucionais para os públicos. Primeiramente no papel de interlocutora
com os usuários, pois a natureza da função permite essa prática, ou seja, por meio de uma reclamação pode-se traduzir a necessidade do usuário e assim, corrigir fluxos e
aplicar uma ação para melhoria no atendimento.
Resultados obtidos
Gradualmente algumas soluções foram apresentadas, como uma sinalização padronizada (elevadores, corredores, números de salas), instalação de novos murais
(lavável e fixação com fitas adesivas) e caixas de sugestões.
A Ouvidoria/Comunicação passou a ter uma atividade compartilhada com os outros setores do Hospital, estabelecendo a interação entre os públicos e atividades. Nesse
contexto o melhor exemplo é o Jornal Mural, uma publicação ilustrada que atinge público interno e externo, com matérias colaborativas e pautas especiais, como dia do
médico, semana da criança, campanhas especificas e etc. Destacamos a campanha da Nova CIPA que atingiu índices de participação importantes, gerando interesse nos
colaboradores nesse processo eleitoral interno.
Ciclo de melhoria implantado
Padronização do uso das logomarcas, reformulação da papelaria (timbrados e cartões de visita), produção de folders internos (guia do acompanhante, programa
específicos), divulgação adequada de campanha de utilidade pública (vacinação, campanha contra dengue, etc.), produção de eventos internos (semana da enfermagem,
festa de confraternização, etc.). Publicamos também alguns banners e cartazes em locais estratégicos, com respostas às perguntas mais frequentes dos usuários, sendo que
essa ação gerou satisfação nos clientes e funcionários da recepção do Hospital.

Qualidade e Segurança

RE_108_2011 - Adequação do tamanho do manguito do aparelho de pressão arterial
não invasivo na Clínica Médico Cirúrgica (CMC)
Tatiane Ramos Canero, Michele Jaures, Daniela Aparecida Katayama, Adriana Cristina Miguel, Adriana Araújo Sicoli

Palavras-chave: pressao arterial, manguito, aparelhos de medida da pressao arterial.
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Diferentes faatores podem influuenciar na medidaa precisa da presssão arterial (PA). Para evitar que a PA seja super oou subestimada, a razão da circunfeerência
braquial/manguuito deve ser em toorno de 40% da largura do braço, e o manguito deve circundar
c
de 80 a 100% do comprim
mento, conforme reecomendação da America
A
Heart Associatioon (AHA).
Identificaçãoo do Problema: O desempenho da CMC,
C
na auditoria do Projeto de Paddronização da Meddida da Pressão AArterial do Program
ma de Cardiologia, de um
hospital particuular de grande portee na cidade de Sãoo Paulo, foi 24% innferior à meta precoonizada (meta 80%
% de conformidade na adequação do tamanho
t
do manguuito, de
acordo com a ccircunferência braqquial do paciente – desempenho CMCC 61% de conformidade). O Programaa de Cardiologia addaptou uma tabela da AHA, que classsificava
o paciente de acordo com o tam
manho da circunferência braquial, attravés de adesivos coloridos na capaa do prontuário, deeterminando o tam
manho do manguito a ser
m percebeu-se quee os tamanhos dos manguitos descrittos não eram comppatíveis com os
utilizado. Porém
Comparativo da adequação do tama
anho do manguito de
tamanhos dispooníveis na instituiçãão, e que o registroo na capa do prontuuário perdia-se quaando, o mesmo,
nforme tamanho da
pressão artterial não invasivo, con
circunferência
a braquial - CMC. São Paulo,
P
Outubro - 2010.
era arquivado nna alta hospitalar. Resultando em dificuldade na comprreensão da tabela, e inadequação
do tamanho do manguito utilizadoo nos pacientes.
Ações Implantadas: Realizou-see análise dos resulttados da auditoria no Grupo de Disccussão da CMC
64%
61%
(GDC), time dee trabalho compostoo por representantees da enfermagem dda CMC, resultando em propostas
de melhorias noo processo de regisstro e escolha do taamanho do manguitto. Com isso, eliminou-se a tabela
adaptada da AH
HA, a utilização dee adesivos coloridos, e o registro na c apa do prontuário. O tamanho da
circunferência braquial passou a ser registrado na folha de evollução, anotação e controles de
Auditoria Programa Cardiologia 2009
Auditoria Pré Projeto Piloto Abril--2010
enfermagem, aassim como o tamaanho do manguito correspondente uutilizado. Exemplo: circunferência
Conformidade
Me
eta (80%)
braquial 28 cm MSD (26 – 32 cm)).
Resultados: A adequação do taamanho do manguito utilizado aumenntou em 46%, na CMC, após as
ações implantaddas, e as despesas com
c os adesivos cooloridos foram elim
minadas.
Conclusão: CConcluímos que as
a ações implantaddas contribuíram ppara a qualidade da assistência
prestada, segurança do paciente e redução de custoos. A revisão do prrocesso permitiu a compreensão
m adequar o tam anho do manguitoo conforme a
dos executoress, quanto à finaliddade e objetivo em
circunferência braquial. A nova proposta
p
de registro do tamanho do manguito utilizadoo, na folha de
a hospitalar.
controles, garanntiu a permanênciaa desta informaçãoo no prontuário doo paciente após a alta
Frente os resulttados positivos da implementação
i
na CMC, o Programaa de Cardiologia multiplicou esta
prática para todda a instituição.

Comparativo da adequação do taman
nho do manguito de
erial não invasivo, confo
orme tamanho da
pressão arte
circunferência braquial
b
- CMC. São Pa
aulo, Outubro - 2010.
89%

61%

Auditoria Programa Carrdiologia 2009
Conformidade

Auditoria Pós Projeto Piloto Junho-2
2010
Meta
a (80%)
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RE_109_2
2011 - Imp
plantação do
d Protoco
olo de Prevvenção de Infecção
I
doo Sitio Cirú
úrgico na Visão
V
Transdiscciplinar: Rellato de Experiência
Vânia Domician
no, Ariadne Fonseca

Este trabalhoo tem como objetivoo, relatar a experiêência das oportuniddades de melhoriass com a implantaçãão do protocolo de prevenção de infecção do sitio cirúrggico. O
estudo é um reelato de experiência, a partir da vivêência dos profissioonais de saúde, que atuam em uma instituição públicaa da cidade de Carapicuíba. Primanddo pela
qualidade da assistência prestada ao cliente e família, observamos quee alguns processoss precisavam ser revistos, visando à seegurança do paciente. A partir de agoosto de
mplementação de quatro
2010, a instituuição implantou o protocolo de preevenção de infecçção do sitio cirúrggico e adotou pacotes de intervençõões através da im
componentes dde cuidados: uso racional de antibióticcos, tricotomia aproopriada, controle glicêmico,
g
manutennção de normoterm
mia em pós operatório imediato. As inffecções
representam as complicações mais freqüentes do peeríodo pós-operatórrio, sendo responsááveis por elevada mortalidade
m
dos paacientes submetidoos à cirurgia. A adooção de
medidas prevenntivas que preconizam o uso adequaado e as indicaçõees dos antibióticos profiláticos é imprrescindível para m
minimizar a problem
mática da infecção. Desta
forma, a consccientização da releevância de tais meedidas é fundamenntal para a manuteenção da saúde e controle das infeccções pós-operatóriias. A instituição instituiu
programas eduucativos envolvenddo a equipe multiddisciplinar que atuuam nesse contextto, buscando não somente a conscieentização, mas também o engajameento, o
reconhecimentoo e a aplicação ouu transposição do conhecimento cienntífico para a prática profissional, como peça fundameental no combate à infecção na tentaativa de
minimizar os rriscos inerentes aoo paciente. Além disso,
d
implantou esstratégias visando à garantia da quaalidade das informaações registradas nos prontuários médicos,
m
tentando transfoormá-los em retratoos precisos da realidade vivenciada, bbem como a instituuição de impressos próprios para esse fim, que contenhaam dados necessários para
o alcance de esstimativas fidedignaas sobre infecção hospitalar.

Acreditação

RE_110_2
2011 - Índice de Perd
da de Sond
da Nasogastroenteral oara Apo rte Nutricio
onal Pré e Pós
Mudançaa da Fixação
o da Sonda
Elisangela Alves, Simone Gomes da
d Silva Castro, Diog
go Oliveira Toledo

Em 2007 os resultados do indicador mostravam alto índice de pe rda de SNGE deviido à retirada peloo paciente. Em anáálise qualitativa,
percebeu-se quue a sonda fixada na base do nariz eraa a principal causa de perda pós o maanuseio pelo paciente. Trabalhos relatatavam o mesmo
motivo das perddas de sondas e nãoo mostravam um protocolo nem preoccupação com a fixaação da mesma.
INTERVENÇÃÃO: Mudar a fixaçãão com o comprimento fixado na lateeral da face tirando--a do campo de visão do paciente.
METODOLO
OGIA: Treinamento e sensibilização daa equipe de um settor de alta complexxidade de um hospital de grande portee. Análise crítica
mensal do inddicador através do levantamento do número de pacieentes com SNGE pelo número de pacientes-dia no ssetor
CICLO DE MELHORIA
multiplicado poor 100. Adequaçãoo da meta em fev//2008 de acordo ccom os resultados de
d 2007; Acompannhamento das meddidas
Meta jan/07 a fev/08 ≤ 2,00%
preventivas de ffev/2008 a fev/2009.
Meta fev/08 a jan/09 ≤ 1,55%
RESULTADO
O:
Meta fev/09 a dez/10 ≤ 1,33%
De fev/08 a jjun/09 houve reduçção de 40% do núm
mero de perdas de sonda com a novaa abordagem, com p<0,001. Atualmennte o
principal motivvo para perda da soonda é nos casos em
m que familiares reecusam contenção de
d pacientes confusos e/ou agitados e nos
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pacienntes conscientes, a principal queixa é a dor relacionada à sonda. Intervençãão atual: Aquisiçãoo de sonda de menoor calibre na instituuição.

meta mensal
Leggenda:
Valores em porcentageem.

linha de tendência

Qualidade e Segurança

RE_
_113_2011 - Implantaçção do Protocolo de Prrevenção de Extubação
Simon
ne Isidoro Prado, Marcia Lucia Verpa Souza
S
Sasaki, Marcia
a Giancoli

INTTRODUÇÃO: O intteresse em realizar este trabalho vem de encontro com o refinamento das ações
a
e resultados institucionais, visanndo a correlação entre a extubação
acidenntal e a aplicabilidaade de cuidados relacionado ao Rn em
m ventilação mecânnica, sendo caracteerizada como um evento adverso do ccuidado.
OBJJETIVO: Apresentaar os resultados paarciais de uma pesquisa relacionadaa à incidência da extubação acidental, após a implanntação de um guia preventivo da
extubaação.
MA
ATERIAL E MÉTOD
DO: Estudo observaacional retrospectivvo, de intervençãoo prospectiva, realizado em uma Unidade de Terapia Neonatal de um hospital
h
geral de
grandee porte, privado, daa cidade de São Paaulo. . A populaçãoo foi composta peloos RNs internados na
n Unidade de Terapia Intensiva Neoonatal do hospital, que
q utilizavam o
dispossitivo ventilatório.
RESSULTADOS: O instrumento utilizado foi um formulário dividido
d
em duas ppartes: a primeira relacionada à intubação e a segunda rrelacionada a extubação acidental.
As varriáveis levantadas dda população foram
m: idade gestacionaal, sexo, data de intuubação e tipo de dispositivo ventilatório
CONCLUSÃO: O cuiddado de enfermageem deve gerar segurança ao paciente e sua família deve sentir confiança naa equipe multiprofisssional, que precisaa ser efetiva para
contribuir com a evoluçção do paciente, prevenindo
p
suas coomplicações, reduzzindo o tempo de estada na Unidadee de Terapia Intennsiva e com isso o custo pessoal e
familiaar de uma internação.

Qualiddade e Segurança

RE_
_115_2011 - Um Relato
o de Experiê
ência: Inovaando o Cuid
dado
Simon
ne Isidoro Prado

, Marcia Lucia Verp
pa Souza Sasaki, Ma
arcia Giancoli, Cibel e Cristina Alves Oliveira, Ana Paula Bim
m

INTTRODUÇÃO: O innteresse em realizaar este trabalho, vem
v de encontro com as inquietaçõões constante que surge nas unidaddes de terapia inteensiva neonatal,
relacioonada a segurançaa do paciente duraante a hospitalizaçção e as práticas sseguranças implem
mentadas. Visto esta realidade apreseentada, partiu-se a consciência de
modificar a cultura punittiva à preventiva paara educá-lo em prááticas assistenciais seguras.
OBJJETIVO: Realizar práticas segura no cuuidado de enfermagem na unidade dee terapia intensiva neonatal
n
com a connstrução de um cheecklist “INOVAR”.
MA
ATERIAL E MÉTODO: Este realizado de
d natureza descrittiva, exploratória, ccom abordagem quuantitativa, realizaddo na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um
hospittal geral de grandee porte, privado, daa cidade de São Paaulo. Sendo assim foi criado um imppresso de checagem
m à beira leito utillizando a palavra INOVAR, onde I
refere--se a identificação do paciente, N parra nutrição, O para ordem nas estativaas, V para ventilaçãão mecânica, A para acesso venoso e R para risco de queeda..
RESSULTADOS: O imppresso facilitou a memorização
m
da eqquipe de enfermageem sobre os cuidaddos e dispositivos durante
d
a visita à bbeira leito, além dee enfatizar que a
avaliaação constante da cclinica e da segurannça do recém nascido, deve estar embbutido no processo de cuidar, desde a internação até a allta.
CONSIDERAÇÕES FIN
NAIS: A visita diária aos pacientes intternados pela equippe de saúde faz paarte das boas práticas e pode identificaar prevenir e intervvir na assistência
adequuada e segura ao ppaciente. Sabe-se que esta prática à beira
b leito auxilia nna informação subssidiando o planejam
mento dos cuidadoos ao paciente de forma
f
objetiva e
sistem
matizada, evidenciaando de forma metoodológica à tomada de decisões na eeficácia dos cuidaddos com o pacientee, facilitando o proocesso de educaçãoo, elaboração de
protoccolos, treinamento e integração da equuipe de enfermagem
m.
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RE_116_2011 - Proposta de Aplicabilidade do Modelo Calgary Durante a Hospitalização do RecémNascido na Unidade de Terapia Intensiva NE
Simone Isidoro Prado

, Marcia Lucia Verpa de Souza Sasaki, Marcia Giancoli

INTRODUÇÃO: Atualmente os enfermeiros têm buscado constantemente a melhoria na assistência de enfermagem, porém para aplicabilidade deste processo torna-se
necessário a utilização de instrumentos teóricos para inserir no processo de cuidar, não somente o paciente mais também à família, na busca de descentralizar o cuidar. O
genograma e o ecomapa têm se mostrado como valiosos instrumentos para a compreensão de processos familiares.
OBJETIVO: Compreender através do Modelo Calgary as experiências e as necessidades das famílias durante a hospitalização na unidade de terapia intensiva neonatal e
pediátrica.
MATERIAL E MÉTODO: Este estudo será de natureza descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um
hospital geral de grande porte, privado, da cidade de São Paulo.
DESENVOLVIMENTO: Realizaremos reuniões com os pais em sala privativa da respectiva unidade infantil. A técnica utilizada será a observação direta, através da
observação da pesquisa de campo e construção do genograma e ecomapa.
CONCLUSÃO: A aplicabilidade de instrumentos de intervenções em famílias, tem sido inserida e utilizada como estratégia de subsidiar o enfermeiro na abordagem e
compreensão dos processos familiares e intervenções aos cuidadores. A proposta de inserir o modelo calgary nas reuniões de pais das respectivas unidades citadas está
embasada na necessidade de conscientizar os enfermeiros a identificarem e obter a percepção da família como unidade de cuidado no processo saúde-doença durante a
hospitalização e lidar com a vulnerabilidade da família.

Avaliação de Tecnologia

RE_118_2011 - Ambiente Virtual de Aprendizagem
Rosangela Araujo Mazzini, Alessandra Marin, Luciana Meira, Helen Maria Benito Scapolan Petrolino, Rubia Cristina Bozza Schwenck, Rodolfo Asafu, Giane Rosi Emann
Tavares

Palavras-chave: Treinamentos, Ensino à Distância, Avaliação, Enfermagem e Ambiente Virtual.

Identificação do problema/oportunidade de melhoria
Com o aumento do número de colaboradores associado à necessidade de liberação de salas de treinamento no Instituto de Ensino e Pesquisa e intensa agenda de
treinamentos institucionais, viu-se a oportunidade da utilização de ferramentas de ensino a distância. Esta nova estratégia de aprendizagem tem como ganho, associado à
otimização do tempo dos enfermeiros que ministram aulas, um melhor gerenciamento das turmas e dos resultados de aprendizagem. Representa ainda iniciação da
enfermagem no ensino à distância, uma vez que a plataforma de treinamento estará disponível em 2011.
Solução implantada
Disponibilizadas ferramentas de ensino à distância que permite aos usuários gerir o seu próprio tempo e rever os treinamentos quantas vezes forem necessárias para seu
aprendizado de acordo com o seu tempo e disponibilidade de acesso, obter o conteúdo das aulas, assistirem filmes educativos e terem com prontidão o resultado de sua
avaliação do conhecimento.
Resultados obtidos
Resultados parciais: A participação no 1º Módulo de treinamento no ano de 2010 foi de 89% demonstrando maior adesão quando comparado aos treinamentos na
mesma temática realizados em 2009, com participação de 87% e 80%.
Nos treinamentos presenciais de Suporte Nutricional e de Cuidados com Pele e Curativos houve participação de 82% e 71,0% dos colaboradores de enfermagem
respectivamente, enquanto pela plataforma de ensino à distância 89%.
A média de acerto nas avaliações do treinamento de Suporte Nutricional, Cuidados com Pele e Curativos e Sinais Vitais foi de 9,2 para enfermeiros e 9,0 para auxiliares
e técnicos de enfermagem. A média de avaliação dos treinamentos presenciais realizados em 2009 foi 8,6 para os enfermeiros e 8,4 para os auxiliares e técnicos de
enfermagem, verificando-se, portanto melhor rendimento nas avaliações. A oportunidade de refazer a prova a quem não obteve aproveitamento de 75% é fator a ser
considerado.
Resultados finais
Durante o ano de 2009 houve participação de 687 auxiliares e técnicos de enfermagem nas avaliações com média de notas de 8,0 enquanto em 2010 a participação de
1002 com média de 8,4. Em 2009 participaram 204 enfermeiros com média de 8,6 e em 2010 foram 303 enfermeiros com média de 8,4.
Em 2010 os treinamentos do Módulo Básico contaram com avaliação de reação única, ao término do módulo, e demonstraram na soma do critério “excelente e bom”:
96% em sua aplicabilidade, 83% da disponibilidade de tutores, 96% de clareza e didática, 98% na qualidade do material didático, 82% sobre o local de realização.
Considera-se esta nova metodologia de ensino com bom resultado de aprendizagem tanto pelos colaboradores quanto pela equipe que ministra os treinamentos,
favorecendo ainda a otimização do tempo e de recursos humanos. Melhorias estão previstas para 2011 na nova plataforma de aprendizagem.

Indicadores Assistenciais

RE_119_2011 - Indicador de Flebite: Gerenciamento, Aprendizado e Desafios
Patricia Vendramim, Eliseth Ribeiro Leão, Maria Carmen Martinez

Estudo descritivo e retrospectivo mediante análise dos dados de relatórios do monitoramento institucional do indicador de flebite, no período de out/2007-set/2010, em
um hospital privado no município de São Paulo, realizado a partir da experiência da Comissão de Estudos em Flebite (CEF) no gerenciamento desse indicador.
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: O volume significativo de pacientes submetidos à terapia intravascular nas instituições de saúde, o risco potencial para processos
infecciosos graves e o custo tangível e intangível desse evento adverso, justifica seu monitoramento como indicador de qualidade assistencial nas organizações que visam
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à melhoria contínua doos processos. SOLU
UÇÃO IMPLANTADA: a metodologiia utilizada foi o PDCA.
P
Várias açõees iniciaram o proocesso de gerenciaamento e outras
micamente foram seendo inseridas, as quais são descritas cronologicamente
c
a seguir:
dinam
Form
mação de grupo m
multidisciplinar de estudos que fez a revisão de literatu ra e desenvolveu o protocolo que innclui identificação dos fatores de riscco, diagnóstico e
classifficação da gravidadde do evento, segunndo a escala de flebbite da Infusion Nuurses Society (INS)22006 e tratamento (oout/2007).
Deffinição do indicadoor nos moldes do Center
C
of Disease Control
C
: n° de fleb ites/ n° de acesso vascular periféricoo-dia (avp-dia) x 10000, desenvolvimennto do aplicativo
inform
matizado e de um im
mpresso específico para o registro do monitoramento (noov/2007).
Treinamento da equipe assistencial com alinhamento conceeitual, técnico e dee logística (dez/20077 e set/2010).
v
da consiistência pelo Núcleeo de Epidemiologiia, correções das
Anáálise dos dados (jann/2008-set/2010) quue consiste em: diggitação pelas gestorras das unidades, verificação
inconssistências, consoliddação e análise estatística com posterrior análise crítica ddo CEF, com dispoonibilização trimesttral de relatórios paara o público interrno e divulgação
científfica.
Anáálise de causa raizz do índice crítico que demonstrou associação
a
entre a troca de dispositivo de punção intravenosa adotada na instituição na ocasião do pico
observvado (set/2009).
Re-avaliação da meta institucional - não ultrapassar o valor de 14/1000 avp-diia, com base na sérrie histórica de 27 meses
m (mar/2010).
th job (a partir de juun/2010).
Bussca ativa pela farmáácia para identificaçção de medicamenntos mais envolvidoos e educação on the
Dessenvolvimento de ddiretriz assistencial e algoritmo prevenntivo e de tratamentto (out/2010).
Elabboração de plano dde ação de melhoria para 2011 focadoo em unidades com
m índices mais elevaados.
RESSULTADOS OBTID
DOS: Os dados com
mpilados em 2008 permitiram
p
verifica r que a taxa de 3,66% se encontrava dentro da meta estaabelecida pela INS (5%) e conhecer
o índice anual de 13,9 ppor 1000 avp-dia. Em
E 2009 foi verificaada a tendência dee diminuição do índdice em 6,7, mas ocorreu
o
uma elevaçção para 20,8 no mês
m de setembro,
com média
m
de 13,2 evenntos por 1000 avp-ddia. Até setembro/22010 atingimos a m
meta no índice globbal de 11,7/1000 avvp-dia. O processoo de monitoramentee deste indicador
é desaafiador, tendo em vvista requerer habiliidades criativas, téccnicas, intelectuais,, de gestão e comuunicação de todos os
o profissionais envvolvidos, para o quaal a metodologia
adotadda tem se mostradoo exeqüível.

Qualidade e Segurança

RE_
_120_2011 - Relato de
e Experiênccia: Elaboraação e Aplicação do Projeto
P
“Ac ompanhan
nte Bem –
Vind
do ao Nosso Centro Cirúrgico”, re
ealizado em
m um Hospiital Municip
pal Infantil
Izis Zu
umyara Mirvana D'A
Amico Beijo, Marciaa Maria de Souza Crruz

Palavraas- chave: Centro Cirúúrgico; Acompanhantte; Hospital Dia; Recuuperação Anestésica; Bloco Cirúrgico

separarem de seu accompanhante na
Idenntificação do Problema: Alguns pacientes pediátricos que seriam submetidoos a cirurgia reagiam com irritação, chhoro, medo ao se se
porta do Centro Cirúrgicoo, causando impaccto negativo para a criança, para o accompanhante e para a equipe de assisstência, sentido tam
mbém no pós operratório imediato,
m projeto de melhooria com o nome ‘’ Acompanhante
na sala de recuperação aanestésica, quando acordavam sem a presença da mãe.SSolução Implantadaa: Foi elaborado um
bem vindo
v
ao nosso Cenntro Cirúrgico’’ com
c o objetivo de melhorar o atend imento e a atençãão aos nossos pacieentes, tornar mais ttranqüilo o momennto da cirurgia e
proporcionar uma proxim
midade entre pacieente, acompanhantee e a equipe em atuuação no Centro Cirúrgico, permitindo que o acompanhhante leve o paciennte até a porta da
sala de cirurgia e permanneça ao lado do mesmo durante a reccuperação anestésicca . Foi elaborado manual explicativoo para os acompanhhantes entregue noo pré operatório,
modar os acompanhhantes e sensibilização dos mesmos
realizaadas modificações na planta física do bloco cirúrgico paara adequar o fluxoo, aquisição de mobbiliários para acom
pela equipe
e
do Ambulatóório e do Hospital Dia.
D Monitoramentto:
Nº de Acompanhantes eem Cirurgias Monitoraadas, Ano 2010

Nº de Acompanhhantes que Apresentarram Intercorrências no Bloco Cirúrgico, Anno 2010

Intercorrências: Deesmaio, mal estar, crise
c de choro
Resultados: Depoimenntos de pais, pacientes e impressão da
d equipe que atuaa no Bloco Cirúrgicco: “Gostei de ficarr ao lado esperanddo ela acordar, é muito
m angustiante
ficar do
d lado de fora”E.SS.L, pai de pacientee. “Fiquei feliz de abrir o olho e ver meu pai”, J.F.L, paciente submetido a procedimento ccirúrgico. “Projeto excelente
e
para o
conforto e bem estar do ppaciente, e tranqüilidade para os proffissionais que atuam
m no Centro Cirúrgiico”, equipe do Blooco Cirúrgico.
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RE_121_2
2011 - Relaato de Expe
eriência: Elaaboração e Aplicação do Projeto “Melhorar o controle das
solicitaçõ
ões de Serviço de Moto
o boy’’.
Aparecido Duarte de Oliveira

Palavras – chave:: Comunicação; Monitoramento; Divulgação

Identificaçãoo do problema: As solicitações
s
para seerviço de Moto boyy eram feitas em qualquer horário, muitas vezes pelo messmo setor. O aconddicionamento de am
mostras
a serem encam
minhadas, era inadeequado e muitas veezes faltavam algunns dados no endereeçamento e protocolos de entrega geerando devoluções.. A comunicação entre
e
os
setores era difíccil, gerando inúmeeras solicitações seem necessidade, teempo de espera eleevado pelo moto boy
b e risco de extrravio de material e utilização de táxi como
medida emergeencial. Este projetoo tem como objetivvo aperfeiçoar as soolicitações dos servviços de moto boy minimizando sua uutilização, melhoraar a comunicação entre
e os
setores, garantirr a qualidade das amostras
a
enviadas.
Soluções Impplantadas:
Reunião com
m todos os envolviddos para conhecer suas
s necessidades e otimizando dificuldades, ouvir sugesstões e desenhar o ffluxograma dos peddidos
Esclarecimentos e orientações soobre os requisitos paara o serviço de motto boy (acondicionaamento, protocolos, retorno das caixas dde exames, tempo de
d espera do moto boy)
b
Elaboração dde uma nova rotina para solicitação doo serviço de moto bboy em horários pré-determinados
Monitoramennto do tempo de esspera do moto boy
Reuniões exttraordinárias para alinhamento
a
do fluxxo
Sensibilizaçãão e capacitação daa enfermagem para o adequado aconddicionamento, endeereçamento e protoocolo dos pedidos.
Compra de ccaixas térmicas paraa o acondicionamento das amostras
Divulgação nna instituição sobree a rotina e esclareccimento de dúvidass
Resultados:
As constantes solicitações incorrretas do serviço dee moto boy fora do período estabelecido, teve uma reduçção significativa em
m 100%
As amostras ssão coletadas próxiimas ao horário préé-estabelecido
Não houve m
mais devoluções dee amostras por aconndicionamento inaddequado
Foi estabeleccido o enfermeiro como
c
referencia parra solicitação ao seetor responsável.
O tempo de eespera em média (m
moto boy e setor) diminuiu
d
de 50 minnutos para 10 minuttos.
O valor do custo com táxi caiu 40% e de serviço de
d moto boy manteeve estável.
Conclusão:
s definidos em coonjunto com as áreaas assistenciais.
Procedimentoos administrativos podem ser otimizaddos e aprimorados quando os fluxos são
As reuniões prresenciais facilitaram a compreensão das rotinas
r
e prioridades ddas áreas de apoio e assistenciais,
a
permitinndo a formatação de rrotinas que beneficieem a instituição comoo todo.
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RE_122_2
2011 - Relato de experriência: Imp
plantação da
d Comissão
o de Seguraança do Pacciente’’
Danillo Schimitth, Marcia Maria De
e Souza Cruz, Lucian
na Botelho dos Sanntos

Palavra Chave: Errros de medicação, medicamentos
m
de riscoo e segurança do paciiente

e
que o hoospital seja um am
mbiente seguro. Enttretanto sabemos que
q erros ocorrem com freqüência muito
m
acima do deesejado.
Identificaçãoo do Problema: É esperado
Estima-se que oocorram aproximaddamente 100.000 mortes/ano devidoo a erros médicos segundo o Institute of Medicine dos
os Estados Unidos (2010).
(
No Brasil eventos
e
adversos ocorreem em 7,6% das admissões
a
hospitalares, dos quais 666,7% seriam previssíveis. Estudos prosspectivos de um anno de segmento, realizado em unidaades de
tratamento inteensivo detectou 2223 erros sérios, coorrespondendo a 1149,7 erros por 10000 paciente-dia entre
e
eles 11% pootencialmente acarrretariam risco de morte.
Medicamentos foram responsáveiis por 78% dos erros sérios. Após allguns eventos ocorrridos sentimos a necessidade
n
de im
mplantar uma comisssão multidisciplinar para
trabalhar as meedidas preventivas com objetivo de minimizar erros, ddanos e prejuízos, despertar no profissional da saúde a percepção de quue algo ‘’ está esstranho,
inadequado ou errado, focando a segurança do pacieente no ambiente hhospitalar.
Solução Implantada: Identificaçção dos medicameentos de risco com
m etiqueta de cor diferenciada
d
para faacilitar a visualizaçção do profissional. Implantação do folheto
explicativo com
m ilustração do meddicamento. Implanttação de procedimeento para acompannhamento do uso de antimicrobiano.
Em julho de 2010 foi constituíída a Comissão dee Segurança do Pacciente composta por médicos, enferm
meiros e farmacêutticos. Foi definido um fluxo de notifficação,
elaborado um impresso de notificcação de casos, incluindo busca ativva de eventos adveersos, onde a identificação do notificaante não é necessáária, instalado nos setores
display coletor de fichas de notifficação preenchidaas,
m
doos
sensibilização da equipe multidisciplinar
profissionais dee saúde para a notificação dos eventoos
ou quase erros.
Monitoramennto:
Resultados:
- Treinamentto dos colaboradorees (administração de
d
drogas vasoativvas).
- Implantaçãão da prescrição médica
m
informatizadda
nas Unidades dde Internação e UTII (em elaboração).
- Implantação dos kits de medicamento (em
elaboração).
Qualidade e Seegurança
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RE_123_2011 - Utilização de Indicadores de Desempenho nas Farmácias em Instituições de Saúde
Gerenciadas por uma Organização Social de Saúde
Angelo Ramos, Márcio Valenta, Ana Paula Abu Jamra, Denise Cezarino

Palavras chaves: Indicadores de Farmácia, Indicadores de Desempenho, Farmácia, O.S.S.

As Organizações Sociais de Saúde (O.S.S) através da lei complementar 846 de 4 de junho de 1998 e na premissa de prestar contas referente ao contrato de gestão a
Secretaria do Estado da Saúde, deve assim ser organizada quando aos indicadores de desempenho relacionados ao planejamento estratégico das O.S.S.
Através do acompanhamento de um grupo de discussão de indicadores de farmácia hospitalar de uma Associação de Medicina, foram desenvolvidas algumas
metodologias para o monitoramento do processo de farmácia em Instituições Hospitalares.
Foi incluso no estudo a participação de 8 Instituições Hospitalares Públicas de atendimento terciário e gerenciadas pela O.S.S.
Foi desenvolvido o Relatório de Medição, Análise de Desempenho e Ação (RMA) que trata-se da consolidação de ferramentas da qualidade que proporciona o melhor
entendimento dos gestores hospitalares quando ao item monitorado, contendo campos para a inserção de fórmula matemática da taxa ou índice, meta, gráficos referentes
a taxa ou índice, escrituração de analise critica e escrituração das ações desencadeadas referentes a análise critica e as diretrizes administrativas e clinicas dependendo do
respectivo processo.
A metodologia da RMA foi implantada para o monitoramento de aproximadamente 10 tarefas do processo da farmácia, dentre ela o índice de intervenções
farmacêuticas (análise farmacoterapêutica das prescrições), índice de conferência de prescrições, taxa de notificações de farmacovigilância, taxa de erro de distribuição de
medicamentos e materiais, taxa de unitarização de medicamentos, taxa de erros na farmacotécnica hospitalar, taxa de erros de inventário, taxa de interações entre fármaco
x fármaco e fármaco x nutriente, taxa de medicamentos não padronizados prescritos, entre outros.
Durante o período de estudo foi solicitado aos gestores das farmácias o envio mensal de um RMA para cada indicador de desempenho onde a Equipe Corporativa de
Farmácia ficou responsável pela realização da análise da escrituração e a devolutiva das oportunidades de melhoria quanto a escrituração da ferramenta de
monitoramento (RMA).
As equipes farmacêuticas foram treinadas e monitoradas de outubro de 2009 a outubro de 2010 quanto a utilização das RMA.
O treinamento foi constituído de aula inicial presencial com as definições e objetivos, onde os entendimentos dos gestores quanto a escrituração foi monitorado e
direcionado mensalmente através do encaminhamento das RMA.
Ao término do período de estudo, verificou-se a melhoria gradativa na escrituração das análises criticas pelos gestores de farmácia decorrente aos feed-back para
adequação pela Equipe Corporativa de Farmácia e o entendimento do mesmo profissional quanto à utilização de ferramentas gerenciais. Dentre as principais deficiências
encontradas e corrigidas nas RMA durante o período de estudo foram referentes a identificação dos gráficos, a utilização incorreta do tipo de gráfico e o indicador
analisado, utilização do campo de analise critica para informar dados que já constavam no gráfico e a escrituração de ações que foram relacionadas como oportunidade
de melhoria na analise critica.
A Lei Complementar nº 846 de 04/06/1998 regulamentou a parceria com entidades filantrópicas, que passaram a ser qualificadas
como Organizações Sociais de Saúde e que, em decorrência dessa qualificação, adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde,
visando o gerenciamento de hospitais e equipamentos públicos de saúde.
A Lei Complementar nº 846 de 04/06/1998 regulamentou a parceria com entidades filantrópicas, que passaram a ser qualificadas como Organizações Sociais de Saúde
e que, em decorrência dessa qualificação, adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde, visando o gerenciamento de hospitais e
equipamentos públicos de saúde.
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RE_124_2011 - Relato de experiência de implementação de notificação de eventos adversos e o
impacto na segurança e qualidade da assistência a saúde.
Ana Carolina Oliveira Filhiolino, Lanuza do Prado Gil Duarte, Flávia F. de Cerqueira, Rosana Navajas, Ivan Mariano Bezerra

Em instituições prestadoras de assistência a saúde eventos adversos não são incomuns. Contudo, divulgar e analisar a causa raiz desses constitui um desafio aos gestores
em saúde. Um caminho para a prevenção e mitigação dos eventos adversos, ou seja, da identificação de erros é a auditoria de riscos. Quando se realiza a revisão de cada
falha, tende-se, mediante uma recomendação e orientação, a causar um impacto positivo na qualidade do cuidado do paciente que certamente refletirá na evolução e
melhoria dos riscos inicialmente percebidos e identificados, no que tange à cultura hospitalar para o gerenciamento de risco.
O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de notificação de eventos adversos implementada no ano de 2009 pela Gestão de Qualidade de uma instituição
hospitalar de médio porte, prestadora de atendimento exclusivo ao Sistema Único de Saúde (SUS), gerida através do modelo de Organização Social de Saúde (OSS).
A metodologia utilizada foi baseada no Manual Brasileiro de Acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), versão 2066. A notificação dos eventos
adversos é realizada por meio de um formulário padrão que fica disponível na página Intranet, meio de comunicação institucional. Para a análise das notificações
nomeou-se uma Comissão Multidisciplinar de Gerenciamento de Riscos, que realiza reuniões quinzenais. A implementação desse processo envolveu divulgações,
reuniões de conscientização e treinamentos com os gestores e os colaboradores da assistência direta e indireta ao paciente.
Entre os anos de 2009 e 2010 foram notificados 440 eventos adversos. Após análise da Comissão de Gerenciamento de Risco foram agrupados em: falhas nos processos
assistenciais (76) e em prontuários (72), relativos a processos administrativos (61) e suprimentos de insumos (48), quedas (33), descumprimento às recomendações do
serviço de controle de infecção hospitalar (30), erros de medicação (25), descarte inadequado de perfurocortantes (23), falhas em exames (12), problemas na infra-estrutura
hospitalar (8), evasão de paciente (8), contaminação de alimentos (8), relativo à assistência médica (5) e a realização de cirurgia em local errado (2) e vinte e nove
notificações não foram caracterizadas eventos adversos.
Para que os planos de ações fossem implantados diversos setores foram acionados. Realizou-se revisão e a implantação de novos protocolos assistenciais,
procedimentos, fluxogramas e rotinas. Foram desenvolvidos programas de treinamento e capacitação com avaliação de impacto. Em relação à realização de cirurgia em
local errado foi implementado o programa de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde (OMS) que está em desenvolvimento e avaliação de resultados.
A notificação e a análise dos eventos adversos provocam mudança na filosofia da segurança do paciente, na inter-relação nos processos de trabalho, através da melhor
interação sistêmica institucional. A gestão de riscos proporciona melhoria da qualidade assistencial, uma vez que evidencia situações que podem causar danos ao
paciente. O processo ainda se encontra em aprimoramento. A próxima fase será aperfeiçoar a redução do tempo de resposta entre a notificação e a formulação do plano
de ação e divulgar as ações da comissão e os resultados obtidos para a instituição.
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RE_125_2011 - CASE- Gestão Integrada com Vigilância em Saúde gerando mais saúde a todos
Gustavo Loubet Guimaraes, Luara Spínola

A maior empresa mundial de nutrição, saúde e bem-estar, presente no Brasil desde 1921. Focada em oferecer produtos líderes em qualidade e valor nutricional, que
contribuam para uma alimentação equilibrada, a empresa também se preocupa muito com seus colaboradores respeitando-os e valorizando-os. Para isso, ela investe na
capacitação contínua e em ações que proporcionem mais qualidade de vida, além de integrar a comunicação com seus profissionais e oferecer benefícios competitivos.
Porém, a empresa gostaria de visualizar o resultado de todos os benefícios oferecidos de forma que pudesse entender o perfil epidemiológico da empresa gerando mais
sinergia na gestão da saúde de todos – desde serviços de promoção da saúde, até assistência médica e farmacêutica. Pois a mesma possuía diversos programas de saúde,
com um baixo conhecimento sobre a performance dos mesmos, resultando em uma contínua elevação dos custos assistenciais e de medicamentos. Era preciso oferecer
aos seus colaboradores programas de saúde com a mesma qualidade que eles exigem de seus produtos, então a empresa resolveu contratar a única empresa de Sistema de
Gestão Integrada com Vigilância em Saúde do Brasil.
Para tanto, em outubro de 2008 foi desenvolvido o Programa de Monitoramento Populacional de Risco, que gerencia a população, priorizando algumas doenças
crônicas e condições de impacto (tais como depressão e lombalgia, consideradas situações que podem evoluir para quadros de problemas crônicos) definidas a partir do
mapeamento de saúde desta população. Este modelo permite a atuação sobre um amplo percentual da população, visando resultados de curto, médio e longo prazo.
O Programa beneficia 1.200 colaboradores dentre um escopo de 13.000 vidas, dispersas no estado de São Paulo, visando a melhoria da qualidade de saúde e de vida
dos participantes e a racionalização dos custos assistenciais (plano de saúde e medicamentos). O escopo inclui monitoramento telefônico e presencial regular; materiais
educacionais com foco nas condições individuais dos participantes; acompanhamento das internações; central de atendimento disponível todos os dias para o
atendimento de urgências, formada por equipe multidisciplinar de saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos) e apta para atender intercorrências e evitar
passagens desnecessárias pelo pronto-socorro. Todo o processo de monitoramento visa capacitar o paciente para melhor administrar sua saúde e usar os recursos
disponíveis de modo mais responsável e diligente.
Os resultados são medidos periodicamente e foram divididas em três níveis de avaliação: Clínica, Operacional e Financeira. Clinicamente a população atingiu a
estabilização de indicadores como pressão arterial e hemoglobina glicosilada (diabetes); aumento do número de pessoas em cerca de 5 vezes que fizeram exames
preventivos para diagnóstico de hipertensão, dislipidemia e diabetes; e um aumento de cerca de 25% da adesão ao tratamento medicamentoso, com redução dos custos
médicos. Financeiramente registramos uma economia líquida de 7,5% na população do Programa e economia líquida sobre toda a população de 4%.
Ainda temos a aceitação do programa pela população monitorada que demonstrou muita satisfação através de pesquisas – 97% das pessoas classificam o programa
como bom ou ótimo e 97% recomendariam o mesmo para amigos e familiares. Todas estas evidências indicam que o programa é um grande sucesso.
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RE_127_2011 - Relato de Experiência: Elaboração e Aplicação do Instrumento de Sistematização da
Assistência de Enfermagem Ambulatorial em Diabetes (SAE-AD) em um Hospital Pediátrico
Municipal
Jocely Christina Aquino da Silva Dos Santos, Solange Rocha Domingues

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Assistência de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Sistematização de Enfermagem.

Identificação do Problema: Atualmente o atendimento de enfermagem da criança e adolescente com Diabetes melitus do tipo1, é realizado no ambulatório de
especialidade e em caso de paciente internado, a equipe médica solicita orientação do enfermeiro do ambulatório. Outra forma também de se identificar os principais
problemas existentes é através da dinâmica do programa educativo de diabetes.
A consulta de enfermagem anteriormente era realizada sem critério, registrava-se a
informação e a intervenção de enfermagem no impresso de evolução do paciente. Verificou-se então a necessidade de um impresso específico para anotação do
atendimento da consulta de enfermagem direcionada ao paciente diabético.
Solução Implantada: O objetivo principal é desenvolver um instrumento sistematizado de consulta de enfermagem para paciente diabético. Foi realizado um estudo de
revisão bibliográfica no início de maio de 2010, referente à sistematização de enfermagem em diabéticos. Após análise dos dados coletados resultou na Sistematização da
Assistência de Enfermagem Ambulatorial de Diabetes (SAE-AD). Este instrumento é composto de: a) Histórico de Enfermagem, onde se realiza a coleta de dados em forma
de check list e perguntas abertas acerca da saúde do paciente diabético; b) Diagnóstico de Enfermagem que foi elaborado com base na taxonomia de NANDA; c)
Intervenção de Enfermagem onde o enfoque é a orientação individual através de atividades educativas enriquecidas com o uso de recursos visuais e materiais de apoio
para facilitar o aprendizado; d) Prescrição de Enfermagem que consiste na recomendação dos cuidados que devem ser dispensados pelo enfermeiro com base na
determinação prévia das necessidades básicas afetadas; e) Evolução de Enfermagem se dá no momento do retorno, compreende a verificação da qualidade do cuidado de
enfermagem prestado no setor de saúde.
Monitoramento: A aplicação do instrumento permitiu conhecer o perfil dos pacientes atendidos no hospital e suas principais dificuldades com a doença como:
Conhecimento deficiente sobre alimentação (na contagem de carboidratos); insulinoterapia (devido ao medo, não fazem o rodízio correto da aplicação, desenvolvendo a
lipodistrofia); controle de glicemia capilar (forma incorreta da monitorização e o uso do aparelho de glicosimetro); armazenamento da insulina (má conservação da
insulina); aquisição de insumos (falta de informação, de como adquirir o material e o medicamento na rede pública de saúde) e adesão da família no tratamento do
paciente (não comprometimento por parte do cuidador).
Resultado: Com o instrumento foi possível obter informações necessárias para oferecer um atendimento de qualidade ao paciente/família e iniciar a SAE-AD nesse
cenário, visto que, até este momento, a consulta de enfermagem era realizada de forma assistemática. Neste sentido, os resultados obtidos favoreceram o direcionamento
da assistência com base no processo de enfermagem, fornecendo protocolos válidos e confiáveis para a prática profissional.
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Indica
adores Assistenciaiis

RE_
_128_2011 - Indicadore
es Hospitalares: Análisse de Conco
ordância
Christiane de Fátima Tavvares, Maria Therezaa Coelho Papatela Jabour,
J
Elisabete C
Costa Reis Dutra, He
elidea de Oliveira Lima

d assistência médiica no Brasil é receente. Donabedian propôs a análise da
d qualidade da asssistência médica em
e 3 dimensões:
Discussão estruturada sobre qualidade da
estrutuura, processo e ressultado. Têm sido inúmeras as críticas sobre um enfoqque estrutural exclusivo. Medidas dee processo geralmeente focalizam cassos individuais e
utilizaam dados dos pronttuários médicos, teendo sua validade dependente
d
da quaalidade desses pronntuários, o que trazz limitações à interppretação. Apesar das
d limitações do
uso dee resultados na avvaliação na qualidaade da assistência, há uma renovaçãão permanente do interesse nesta utilização. As avaliaçções de desempenho dos hospitais
depenndem do desenvolvvimento de indicaddores sensíveis, válidos e viáveis paraa as dimensões prioorizadas, e de idenntificação de parâm
metros que permitam diferenciar os
desem
mpenhos dos serviçços sob análise. Esste estudo busca definir, através de aanálise de concorddância entre sistem
mas de monitorameento e estudos naccionais, quais os
indicaadores mais utilizaddos como referênciia para avaliação de
d desempenho hosspitalar no Brasil. Desta
D forma, procuura-se embasar a coontratualização de resultados junto
aos hoospitais que estabeelecem vínculo conntratual junto à Seccretaria de Estado dde Saúde de Minass Gerais. Foi realizzada revisão biblioggráfica e selecionaados estudos que
apreseentavam referênciaa a sistemas de moonitoramento periódico de indicadorees hospitalares no Brasil. Entre os esstudos e sistemas re
relacionados ao moonitoramento de
indicaadores hospitalares analisados, o CQH
H apresentou 34 inndicadores, o SIGAAGEH apresentou 14,
1 o PROAHSA listou 17, a ANAHPP 89, o Manual de Indicadores Pro
Hosp listou 99 indicadoores e a Resoluçãoo SES 2033 listou 11 compromissoss. Os indicadores que apresentaram 2 ou mais concoordâncias entre as bases de dados
totalizzaram 23, sendo esstes: taxa de cesáreas (6 concordânciaas); tempo médio dde permanência, taxxa de acidente de trabalho,
t
índice dee treinamento, taxa de absenteísmo,
taxa de
d ocupação hospittalar (5 concordânccias); taxa de rotativvidade de pessoal, ttaxa de mortalidadde institucional (4 concordâncias); taxaa de infecção hospitalar por cateter
venoso central em UTI, relação enfermagem/leito, tempo médio de permanênciia por clínicas, relaação enfermeiro/leiito, taxa de cesáreaa em primíparas, taaxa de satisfação
dos clientes (3 concordâncias); taxa de densidade de infecçãoo hospitalar, taxa dee infecção hospitalaar, taxa de cirurgia suspensa, índice dde intervalo de subsstituição, taxa de
mortalidade hospitalar, ííndice de renovaçãoo, protocolos clíniccos implantados, reelação pessoal/leito, taxa de mortalidade por infarto aguddo do miocárdio (2 concordâncias).
Indicaadores que não se rrepetiram em mais de um estudo ou sistema de monitoraamento não foram utilizados na análisse descritiva. A exisstência de propostaas sistematizadas
e com
m definição dos inddicadores nos sistemas de monitoram
mento da atenção hhospitalar a partir dos
d anos 90 no Brrasil, se constitui eem etapa importantte na gestão dos
serviços e regulação do sistema público e do privado. No entanto,
e
enquanto essas propostas nãão passarem por processos de pactuaação mais ampliaddos e não forem
incorpporados ajustes parra as característicaas diferenciadas dos hospitais e dos ppacientes atendidos, esses indicadorees serão de utilidadde limitada no estaabelecimento de
parâm
metros que permitaam análises compaarativas da qualidaade da assistência prestada e o dimensionamento do impacto da assistêência hospitalar soobre a saúde da
população. A partir da aanálise realizada neste
n
estudo, destacca-se um conjuntoo de indicadores coom maior concordância entre os estuudos e sistemas dee monitoramento
nacionnais, com a princippal intenção de coonferir maior embassamento à contratuualização realizadaa entre a SES-MG e os hospitais do EEstado de Minas Geerais, bem como
propicciar maior potenciaal de comparabiliddade com dados dee hospitais de outrros estados brasileiros. Impacto ampliado desta análise pode ser considerrado, já que esta
pode favorecer
f
o desenvvolvimento de outroos sistemas de monitoramento de indiccadores hospitalarees, tanto privados quanto públicos, am
mpliando o potenciaal comparativo e
identifficação de melhorees práticas no territtório nacional. Resssalta-se a importânncia da sistematizaçção do processo dee coleta e lançameento dos dados, de forma a conferir
maior confiabilidade na análise dos indicaddores.
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RE_
_130_2011 - Garantind
do a Qualid
dade e a Seegurança no
n Processo
o de Isolam
mento para Doenças
Infe
ecciosas
Lucian
na Botelho dos San
ntos, Sonia Regina Testa
T
da Silva Ramo
os, Walter B. Giovannini Amorim, Juliana de Souza

Idenntificação do Problema:
A foorma de transmissãão das doenças e ass medidas preventivas são conhecidass há muito tempo. Entretanto, ainda hoje
h encontramos ddificuldades na impplementação das
mediddas de precauções e isolamento nos serviços
s
de assistênncia a saúde. Com o objetivo de melhorar a operacionaalização das normaas de precaução e isolamento para
doençças infecciosas na instituição, foi realizada uma avaliaçãão prospectiva por m
meio de observaçãão direta da sinalizaação e registro das prescrições médicaas, para todos os
pacienntes internados sobb orientação de isolamento. Onde foi evidenciado inadeequações em relaçãão à ausência de sinalização ou o uso
so de placa inadequuada para o tipo
de doeença e prescrição m
médica sem informação ou suspensãoo do isolamento parra doenças infeccioosas.
Soluuções Implantadas
- Coonfecção de um innstrumento de coleeta de dados para verificar
v
as inadeq uações e dificuldades das unidades de
d internação em rrelação às normas de precaução e
isolam
mento das doenças infectocontagiosas.
- Reealizado uma pré-aanálise no período de
d abril e maio de 2010,
2
para verificaar as inadequações existentes em relaçção ao processo de isolamento.
- Annálise, tabulação e apresentação dos dados
d
da pré-avaliaação às equipes asssistenciais.
- Orientações educativvas in loco junto áss equipes assistências.
- Trreinamento das normas de precauçõess e isolamento.
- Monitoramento contínuo das prescriçõees médicas e sinalizzação dos quartos ccom indicação de isolamento.
i
- Divulgação mensal ddos dados coletados para os profissionnais das áreas assisttenciais.
- Reevisão e disponibilização das recomenndações de precauçção e isolamento eem todos os setores assistências.
Monitoramento:

DATA SET
TOR Sinalização Adequada
Sim
Sim
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Não
Não

Presscrição Médica com
m
Inform
mação de Isolamen
nto
Sim
m
Não
Sim
Não

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Resultados:
- Com o acompanhamento diário do seguimento das normas de isolamento e orientações as equipes assistenciais, foram verificadas melhora progressiva na sinalização
dos quartos com indicação de isolamento e prescrição médica com o registro de informação dos isolamentos. Utilização adequada e racional dos equipamentos de
proteção individual.
- Melhora na comunicação entre a equipe médica e enfermagem em relação ao seguimento das normas de precaução e isolamento.
Palavras chaves: Doenças infectocontagiosas, isolamento, normas de precaução e isolamento, treinamento.

Indicadores Assistenciais

RE_133_2011 - Avaliação de Conhecimento dos Treinamentos da Equipe de Copa
Érika Suiter, Adriana Yamaguti, Ariane Nadólskis Severine, Ana Lúcia Chalhoub Chediác Rodrigues

Palavras-chave: avaliação pré-treinamento, conhecimento, treinamento de equipe de copa

Identificação do problema
A área de Educação Continuada do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês no ano de 2009 avaliava o resultado da retenção do conteúdo dos colaboradores
de copa após ministrar cada treinamento, porém o resultado desta avaliação não pode ser vista isoladamente e sim como uma proposta de ensino que traga transformação
de determinada situação.
Solução implantada
Em abril de 2010 foi implantada avaliação para medir o grau de conhecimento dos colaboradores antes do treinamento, tendo como objetivo avaliar o conhecimento
da equipe de copa pré e pós- aplicação do treinamento. É fundamental compreender quais variáveis efetivamente afetam o resultado do treinamento no trabalho, para que
os responsáveis possam intervir no sistema de treinamento visando torná-lo mais efetivo. A avaliação de retenção de conhecimento, assim compreendida, não se limita,
portanto, apenas ao aspecto do rendimento, devendo estar vinculada às políticas e programas educacionais, visando o aprimoramento das ações propostas em
determinado contexto.
No dia 20/04/10 iniciou-se a aplicação da avaliação de conhecimento pré – treinamento, através de questões de múltipla escolha sobre o assunto a ser abordado
naquele mês. Nos dias 26, 27 e 28/04/10 aplicou-se o treinamento com base nos resultados da avaliação pré-treinamento que representaram maior dificuldade ou
desconhecimento por parte da equipe. A partir deste mês esta ação foi instituída para os próximos treinamentos, auxiliando assim na elaboração dos mesmos.
Resultados obtidos
A partir de Abril foi implantada uma ação de melhoria com objetivo de avaliar o conhecimento dos colaboradores de copa pré treinamento e conseqüentemente
elaborar o conteúdo dos treinamentos a serem aplicados, baseado nos resultados das avaliações.
Os resultados evidenciados no mês de abril demonstraram que aplicação da avaliação pré treinamento auxiliou na elaboração do conteúdo ministrado, levando uma
retenção do aprendizado em 100% de aproveitamento pós treinamento.
O objetivo da ação de melhoria proposta foi atingido e inserido na rotina, para avaliar o grau de conhecimento do tema e conseqüentemente auxiliar na elaboração do
treinamento.

Indicadores Assistenciais

RE_134_2011 - Impacto de implantação de protocolo prospectivo para detecção precoce de
pacientes com sepse em hospital público
Gisela De Conti Ferreira Onuchic, Rosiane Juliane Ortigoza, Cláudia Elena da Silva Nassif, Eliane R. Zambelli Mesquita de Oliveira

Identificação do Problema: A sepse vem apresentando altos índices de mortalidade no país (60% dos casos), mostrando-se acima da média mundial já muito alarmante (30 a
40% dos casos). O diagnóstico tardio dos sinais e sintomas da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) é um dos fatores que contribuem para o alto índice de
insucesso no cuidado desses pacientes. No hospital público em questão estava em andamento desde 2007 a implantação de protocolo de manejo dos casos de sepse, mas ainda
assim verificou-se durante o ano de 2008 a ocorrência de 2 mortes em pacientes puérperas. A maternidade realiza em média 190 partos/mês, atendendo pacientes com gestação
de alto risco. Através da análise da Comissão de Óbitos e da discussão dos casos como eventos-sentinela, evidenciou-se necessidade de reforço na maior divulgação da
importância da detecção precoce e atendimento preferencial dos casos de SIRS internados no hospital, principalmente em unidades assistenciais não críticas. Solução
implantada: Ênfase no protocolo institucional para sepse com participação das diferentes equipes assistenciais do hospital, privilegiando a atuação multidisciplinar. Elaboração
do fluxograma de atendimento para os pacientes desse grupo, com foco na divulgação intensa dos sinais e sintomas iniciais valorizados para triagem dos pacientes a serem
incluídos no protocolo. Os sinais são de simples obtenção pela equipe de enfermagem (taquicardia, taquipnéia, febre, hipotermia, leucocitose ou leucopenia) que deve notificar
o médico imediatamente ao observar a ocorrência de 2 ou mais deles em qualquer paciente internado. O treinamento das equipes e a padronização dos papéis de cada classe
profissional foram reforçados visando ação conjunta para o adequado atendimento de cada paciente. Metodologia: Desenvolvimento de ficha de acompanhamento prospectivo
do paciente selecionado para este protocolo institucional, com escolha e padronização dos indicadores de resultado. Desenvolvimento de planilha de análise contínua dos
indicadores escolhidos com divulgação periódica dos resultados institucionais. Resultados obtidos: Houve adesão de todas as classes profissionais às recomendações para
atenção aos sinais de SIRS com aumento da abertura de fichas de triagem, aumento da continuidade e adequação das medidas padronizadas no protocolo e diminuição da
mortalidade nos pacientes desse grupo com grande impacto principalmente no setor de Ginecologia-Obstetrícia.
Número de fichas abertas
Ginecologia Obstetrícia (CO+enf.)
Todo Hospital
Mortalidade nos pacientes do grupo sepse
Ginecologia-Obstet. (CO+enf.)
Todo Hospital

2008
03
22
2008
38,5%
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2009
46
328
2009
2,3 %
32,5%

2010
49
335
2010
0,0%
26,1%

RELATO
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Qualidade E Segurança

Re_
_135_2011 - Melhoriass de Processsos após Im
mplantação de um Seto
or de Orienntação e Convocação
de Pacientes
P
eem Serviço de
d Imagem
m em Institu
uição Públicca de Saúde
e
Elizabeth da Costa Jóia ,Luciana Paula de Souza
S
Martins

Palavraas-Chave: Ultrassonoggrafia; Consulta de ennfermagem; Biópsias de
d próstata; Agendam
mento; Índice de absenteísmo, Melhoria de Processos, Qualidadde.

Idenntificação do probllema: A fim de aprrimorar o monitoramento sobre as cauusas e motivos
pelos quais os pacientess eram convocados a complementar seus exames e im
mplementar um
modelo que integrasse o controle dos risccos, diminuição do retrabalho e da exposição do
paciennte à radiação, foi criado o Setor de Orientação e Convocação de Pacienntes - SOC em
julho de 2010. Objetivvos: obter informaações estratificadass que apontassem os principais
motivoos pelos quaiss os pacientes eram convocaados a compleementar seus
examees/procedimento; ddiminuir o índice de convocação via indicadores assisteenciais; intervir
no altto índice de absennteísmo de pacienntes do serviço dee Ultrassonografia, centralizar as
inform
mações que possibilitassem aos gestorres tomar decisões para promoções dee melhorias de
processsos. Metodologia: Trata-se de um relaato de experiência sobre o processo dde implantação
de um
m setor de orientação e convocação de
d pacientes de um
m Serviço de Imageem, através de
um levvantamento realizaado em julho de 20010, no setor de Ulttrassom, que detecctou alto índice
de abbsenteísmo de pacientes e também com a implantaçãão de um formuláário pré e pós
consulta de enfermagem
m, realizado pelo profissional
p
enfermeeiro do SOC nos pprocedimentos
mo resultados tiveemos a redução do índice de
de biópsias de próstataa. Resultados: Com
absentteísmo de pacientees no serviço de ulltrassonografia que em junho era de 24,5% e após
três meses
m
chegou a 13,440% em setembro do
d mesmo ano, ressultado da atividadee de ligar para
os paccientes da agenda ddo serviço de Ultraassom, com dois dias de antecedênciaa, avisando de
seus exames
e
e por conseeqüência tivemos taambém o controle do
d índice das vagaas liberadas e a
realoccação de um novvo paciente para tal vaga. Com a implantação daa consulta de
enferm
magem para os paccientes no procedim
mento de biópsia de
d próstata, foi obsservado que o
numero de exames susppensos em agosto, que
q era de 9,20% caiu para 2,44% eem novembro.
Os priincipais motivos quue levaram a suspeensão desses examees eram que os paccientes vinham
sem preparo
p
adequado, resultante de umaa falta de orientaçãão, principalmentee nas questões
sobre a profilaxia medicamentosa e jejum para a realização do
d exame. Conclussão: Com essa
interveenção a Instituiçãoo conseguiu diminuir o tempo de esspera para marcaçãão do exame de biópsia
b
de próstata dos pacientes am
mbulatoriais, bem como
c
orientar os
pacienntes na pré consullta e acompanhar a evolução dos mesmos
m
no pós bióópsia assegurando que o paciente reealizasse o exame com segurança e que tivesse um
acomppanhamento das pprincipais intercorrêências. Na perspectiva de melhorar a qualidade do Serviço,
S
a Instituiçãão buscou mecaniismos para obter informações que
subsiddiassem na tomada de decisões estratéégicas e também favvorecesse na alocaação de recursos púúblicos de maneira efetiva.

Indica
adores Assistenciaiis

RE_
_136_2011 - Atendime
ento Multiprofissional aos Pacienttes Internad
dos no Pronnto Atendim
mento
Érika Suiter,
S
Adriana Yam
maguti, Ana Lúcia Chalhoub
C
Chediác Rodrigues, Arianee Nadólskis Severine, Daniella dos San
ntos Galego, Márciaa Boessio dos Santtos, Cibele Valva
Venditti

Palavraas-chave: Atendimentto PA, atendimento multiprofissional
m

Idenntificação do problema
Até setembro de 20009, o fluxo de atenndimento do Serviço de Alimentação
ão (S.A) aos pacienntes do Pronto Ateendimento (PA) eraa realizado através do contato da
enferm
magem com o Setoor de Produção de refeições na cozinha do SA e em detterminados horárioos com a copa da UTI.
U Nos casos de dieta específica o nutricionista era
acionaado para realizar a conduta dietoterápica.
Soluução implantanda
As ações
a
para melhoria do processo foram
m:
1. Padronizar
P
o atenddimento do S.A (accompanhamento nutricional, orientaçções de dietas) aoss pacientes do Proonto Atendimento, com profissional de
d referência no
períoddo manhã e tarde;
2.D
Determinar o fluxo dde atendimento desste profissional;
3.Planejar uma copa próxima ao setor de Pronto Atendimento para agilizar o atendimento aos pacientes e facilitar o fluxo de distribuiição das solicitaçõees.
Em 09/10/2009 o Servviço de Alimentação (S.A) iniciou coom o atendimento nutricional aos paacientes do P.A, attravés do nutricionnista de referência nos períodos da
manhãã e tarde de segundda à sexta-feira, e aos
a finais de semanna e feriados o atenndimento foi direcioonado ao nutricionista de plantão. Forram criados impresssos para registro
das soolicitações e inform
mações dos pacientees, para a copa e nutricionista,
n
facilittando a comunicaçção entre as equipees de copa e produução, reduzindo o risco
r de erros no
atendiimento e proporcioonando a criação de
d um banco de reegistros de atendim
mento. Devido à distância
d
entre a coopa da UTI e o PAA, havia demora de atendimento e
visanddo melhoria neste ssentido, foi criada uma
u copa exclusivaa para o atendimennto aos pacientes naa reestruturação físiica do PA. Para os ppacientes aguardanndo internação o
padrãoo de atendimento sse manteve com reffeições completas, de acordo com a pprescrição médica e avaliação do nutricionista. Nos mêss de fevereiro de 20010, observou-se
um auumento do númeroo de pacientes aguardando internaçãoo no PA por mais de 24 horas, neceessitando de um acompanhamento nuutricional. Em março, iniciou-se o
atendiimento do nutricioonista a estes pacientes de “Longa Permanência”.
P
Em
m abril de 2010, foi
f inaugurado o setor
s
de atendimennto infantil do PA. Para tanto, foi
desenvvolvido um padrãoo de lancheiras espeecífico para pediatrria.
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Resultados obtidos
Após a abertura da Copa do PA em dezembro de 2009, observou-se uma maior agilidade no atendimento às solicitações de dieta, e o tempo médio de atendimento
atingiu 10 minutos, reduzindo as queixas de atraso de entrega de dieta. Observou-se também maior entrosamento e comunicação mais efetiva, entre as equipes de
Enfermagem e Nutrição.
Conclui-se que a parceria entre as equipes de enfermagem e de nutrição é percebida através dos elogios registrados no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC),
evidenciando a importância do trabalho multiprofissional no atendimento nutricional dos pacientes.

Avaliação de Tecnologia

RE_137_2011 - Central de Laudos proporciona qualidade em Diagnostico por Imagem com
agilidade e segurança na Saúde Pública
Miriam Dias Blom, Claudomiro B.M.Aguiar

Tendo como experiência a administração, em modelo OSS, de 09 Unidades de Saúde Públicas Estaduais e 50 Unidades Públicas Municipais, a instituição responsável
pela experiência narrada neste texto, sempre buscou adequar e criar serviços que pudessem reverter na melhoria do atendimento da população. Para o SUS, a Radiologia
é um dos serviços mais caros e com uma grande demanda reprimida, levando a uma baixa resolutividade. Sem falar no tempo médio que o paciente leva para agendar (30
dias), realizar e receber o laudo (mais 30 dias) de um exame radiológico de alta complexidade no Brasil. Neste cenário, visando minimizar parte das questões acima
citadas, em fevereiro de 2009 foi apresentado um Projeto para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, que consistia numa proposta que racionalizava
recursos financeiros, tecnológicos e humanos para a criação de uma Central para a emissão de Laudos Radiológicos à Distância. Este Projeto foi aprovado em maio e
entrou em operação em agosto do mesmo ano. Trata-se da primeira Central de Laudos Digitais da América Latina, totalmente criada com recursos públicos para atender
exclusivamente ao SUS. Abrange atualmente 09 Unidades de Saúde na capital e na Grande São Paulo, realizando 70 mil exames/mês de Raios X, Mamografias,
Tomografias, Ressonâncias Magnéticas e Ultrasonografias, além de armazenar imagens de Ecografias e Endoscopias.
A conexão das Unidades a esta Central faz-se por 22 antenas de rádio de uso exclusivo e atualmente está agregando fibras óticas à transmissão de uma nova Unidade a
300 km da capital e utiliza o PACS (Picture Archiving Communications System), além de um sistema de gestão (SCL) criado pelo parceiro tecnológico, exclusivamente para
este fim. Em seu contrato de gestão, além das metas de produção de exames foi definido que o tempo máximo de captação da imagem da Unidade para a Central teria
que ser em até 10 minutos e o laudo devolvido em até 4 horas.
Desde sua inauguração oficial, em outubro de 2009, a evolução do serviço apresenta resultados efetivos e tendências favoráveis à qualidade e segurança do processo.
Com 09 unidades em funcionamento (05 Hospitais e 04 Ambulatórios) e 01 Hospital em implantação, a Central cresceu durante o ano de 2010 mais de 50% no total da
sua produção inicial. Neste mesmo período evoluiu para 99% o tempo de captação das imagens pela mesma com período inferior a 10 minutos após o envio pela
Unidade Usuária e 99,5% de devolução dos laudos médicos em até 4 horas.
Os benefícios do serviço vão além dos já citados, a saber: equipes de médicos radiologistas especialistas alocados 24horas, 365 dias/ano; disponibilização de exames de
alta complexidade, redução de custos operacionais, diminuição de resíduos químicos ao meio ambiente devido à eliminação dos filmes radiológicos; renovação do
parque de equipamentos médicos, disponibilidade do acervo de exames anteriores de pacientes e o diagnóstico precoce, além de maior segurança e qualidade de todo o
processo. Com missão e visão claras o serviço consegue suprimir distâncias e tornar acessível o Diagnóstico Por Imagem a um número muito maior de pessoas. O
resultado foi tão imediato, que com apenas 6 meses de funcionamento da 1ª Central, a SES já criou mais outras duas.

Acreditação

RE_138_2011 - Treinamento Admissional e Acompanhamento do Desenvolvimento de
Profissionais Assistenciais de Nível Superior (Nutricionistas, Fisioterapeutas, Farmacêuticos e
Enfermeiros)
Érika Suiter, Ana Lúcia Chalhoub Chediác Rodrigues, Ariane Nadólskis Severine, Katley Scarparo Morini Carrasco, Ana Ligia Vasconcellos Maida, Antonio Eduardo
Antonietto Junior, Claudia Seiko Kondo, Debora Cecilia Mantovani Faustino de Carvalho, Elaine Luiza Bressan Guidotti, Eliana Marques Reis Lisboa, Helen Maria Benito
Scapolan Petrolino, Leonice dos Santos, Wellington Pereira dos Santos Yamaguti

Palavra Chave: Treinamento admissional, desenvolvimento profissional, equipe multiprofissional

Identificação do problema
Desde as reuniões iniciais do Fórum de Educação (dezembro/2008) os processos educacionais têm sido revistos (exemplos: listas de presença, carga horária mínima
para se considerar treinamento, conceito de treinamento, tipos, entre outros) para buscar alinhamento entre as diversas ações e áreas que provem educação. Neste
contexto, é importante revisar o processo admissional e de acompanhamento de colaboradores assistenciais de nível superior pelas áreas de Educação Continuada
existentes, em parceria com a área de Desenvolvimento Organizacional.
Atualmente, os processos de treinamento admissional na área de trabalho e acompanhamento são realizados de forma independente para cada setor. Observa-se a
necessidade de melhoria, padronizando partes deste processo e trazendo um conceito único de educação.
Solução Implantada
O objetivo desta melhoria é garantir o alinhamento das ações educacionais, desde o processo de admissão do colaborador assistencial de nível superior até o
acompanhamento contínuo de seu desenvolvimento.
Como perspectiva futura, o modelo que será aplicado aos nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos e enfermeiros poderá ser reproduzido aos demais colaboradores
da Instituição. Esta perspectiva também contempla um dos objetivos estratégicos que é desenvolver competências e reter talentos.
No final de agosto foram identificados como pontos comuns dos processos das áreas de Educação Continuada.
Em setembro foram elaborados os modelos de avaliação técnica dos médicos anestesistas e médicos CLT. Também foi elaborado o roteiro de acompanhamento e
avaliação de desempenho para a fisioterapeutas, farmacêuticos e nutricionistas, direcionado ao período de experiência. Os próximos passos que serão realizados de
outubro a novembro são: definição e aplicação de prova de conhecimentos técnicos para fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas e médicos.
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Resultados Obtidos
Acoompanhar resultadoos da avaliação póós-treinamento adm
missional: a partir doos resultados, o coolaborador receberáá feedback sobre se
seu desempenho duurante o período
de expperiência e ações dde desenvolvimentoo podem ser necesssárias.
Acoompanhar anualmeente as avaliações de
d conhecimento téécnico dos profissioonais ativos: de acoordo com os resultaados da avaliação, sserão identificadas necessidades de
desenvvolvimento individduais de colaboradoores com nota abaixo da média e/ou nnecessidades de deesenvolvimento do grupo. A revisão deestas diversas açõees de educação e
acomppanhamento permite a união dos esfoorços das áreas de educação
e
continuadda, integração, alinnhamento e padronização dos processsos.

Qualidade e Segurança

RE_
_139_2011 - Relato de
e Experiênccia: Legioneella, doença do legion
nário, riscoo sanitário, hospitais,
pne
eumonia.
Iuan Ferraz
F
Souza

A bactéria
b
do gênero LLegionella encontraa-se em ambientes aquáticos naturais e também em sisteemas artificiais, com
mo redes de abasteccimento/distribuiçãão de água, redes
prediaais de água quente e torres de refrigeraação existentes em edifícios, notadam
mente em shoppingss e hospitais.
A exposição a esta bacctéria se faz pela innalação de aerossóis de água (micro ggotas) e pode provoocar uma infecção respiratória. A doeença atinge em especial os idosos e
munidade, sendo coonhecida por 2 form
mas: doença dos Leggionários (mortalidade entre 15 e 20%
%) ou a gripe de Poontiac (forma benignna).
indivídduos com baixa im
micos, como na cidade de Múrcia – Espanha (360 000 habitantes), onde 800 casos foram
A doença
d
tem ocorriddo sob a forma de casos
c
esporádicos ou
o de surtos epidêm
identifficados e 6 mortes confirmadas no anoo de 2001.
Paísses desenvolvidos aapresentam legislaçção e agências especializadas no conntrole desse grande problema de saúde. No Brasil, não hhá vontade políticaa para esse tema,
sendo estimados 6000 óbbitos por ano.
A empresa
e
Dalkia é eenvolvida na climaatização, na gestãoo de redes de águaa quente e fria em hospitais e estabelecimentos de grannde aglomeração. Assim, os riscos
sanitários e a qualidadee do ar de interioores é uma grandee preocupação doo grupo francês, o qual adota desdee 2004 um planoo de prevenção coontra o risco de
desenvvolvimento bacteriológico de Legioneella.
Prim
meiramente realiza--se uma análise de risco através da classificação das insttalações consideraddas de risco para o desenvolvimento dda bactéria e adotaasse uma série de
recom
mendações mecâniccas e operacionais. A gestão do riscoo é feita com base eem análises de amoostras coletadas reggularmente e a limppeza e higienizaçãão do sistema em
caso de
d contaminação.
Adootamos como prim
meiro limite de aleerta, o valor de 100^3 UFC/l. Para o limite de 10^5 UFC/l é bloqueadoo o funcionamentoo da torre para dreno, limpeza e
desinffecção.
Taiss medidas permitirram uma melhora clara no controle do risco de Legio nella como evidennciado pela figura abaixo. Apesar doo aumento do núm
mero de análises
realizaadas no período, oss valores que ultrapassaram os limitess estipulados diminnuíram consideraveelmente.

Nosso
N
objetivo é reealizar nosso deverr de responsabilidaade civil alertando a sociedade sobree esse risco sanitário com base na exxperiência e resultaados obtidos por
nossa sede na França e nno controle que reaalizamos nas unidaddes brasileiras desdde 2005.

Qualidade e Segurança

RE_
_140_2011 - Estratégiaas de atuação proativaa nas questtões regulatórias: a exxperiência do
d Núcleo
de Assuntos Regulatório
os de uma
a Operado
ora de Saú
úde na me
elhoria da qualidade
e rumo a
acre
editação
Elaine
e Zanon Ferreira, Naatalia Karoline Silvaa, Juliana Antunes Almeida,
A
Ana Paulaa Franco Viegas Pereira, Fabio Leite Ga
astal

Palavraas Chave: Acreditaçãoo, Processos, Qualidaade, Regulatório, Gesttão, IDSS, ANS, Operradora.

Em onze anos de existtência, a ANS vem ampliando sua atuuação de um mode lo de fiscalização para
p um modelo dee qualificação de pprocessos visando garantir
g
a entrega
e a quualidade do produtoo/serviço para o consumidor, rumo a acreditação.
a
De um modo geral, esssa movimentação, inicialmente, foi enntendida pelas opeeradoras e tratada apenas como cumprrimento legal de noormas, sujeito às sanções e multas.
Anaalisando essa tendêência e percebendoo-a como uma oportunidade, a Operaadora definiu a atuação proativa nas questões regulatóriias como um objettivo estratégico e
instituiu o Núcleo de Assuntos Regulatórioss (NAR). As princippais atribuições desssa área são avaliarr, apresentar e discutir o tema regulató
tório na Operadoraa e atuar junto às
áreas de negócios para qqualificar processoss, sistemas e informações sujeitos à noormatização, preparrando para a acreditação.
A partir
p
de 2008, foi iniciado na Operaadora um Projeto Corporativo,
C
coorddenado pelo NAR, para promover muudança na cultura da empresa que tratava
t
de forma
fragmeentada os processoos e as informações regulatórias. Esse núcleo
n
vem mobilizzando e coordenanndo as áreas de neggócios, através de uum Grupo Técnico Multidisciplinar,
acomppanhando a agendaa da ANS, possibilitando a atuação prroativa nos eixos reegulatórios e alavanncando as ações para cumprimento daas diretrizes da reguuladora.
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O NAR estabeleceu pontos de controle de qualidade das informações desde a coleta de dados até o envio à ANS proporcionando a integração dessas informações que
se encontravam pulverizadas nas diversas áreas da empresa. Essa pulverização gerava um alto risco de inconsistência das informações apresentadas em atendimento às
exigências regulatórias. Através do monitoramento desses pontos de controle, foram identificadas adequações nos processos e implantadas pelos representantes das áreas
de negócio que compõem o Grupo Técnico Multidisciplinar.
O trabalho do NAR foi potencializado pela implantação simultânea do Sistema Integrado de Gestão (SIG), baseado em metodologias de qualidade e gerenciamento de
risco, conforme as melhores práticas de gestão do mercado. As melhorias identificadas pelo NAR são sistematicamente inseridas nos processos da Operadora para garantir
a conformidade legal, um dos requisitos do SIG.
As atividades exercidas pelo NAR provocaram a incorporação na rotina da organização o conhecimento e a prática da legislação vigente e trouxeram para a Operadora
melhorias em diversos âmbitos. Destaque para as melhorias da gestão, obtidas pela análise crítica de processos internos visando atender a regulação. Quanto às melhorias
das informações, essas foram alcançadas através da padronização e alinhamento interno de conceitos e utilização de sistemas de informação como ferramenta para gerar
conhecimento com agilidade.
O resultado tangível da atuação inovadora do NAR e sua intervenção proativa nos processos foi a mudança do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) que
saiu da faixa de 0,60 a 0,79, em 2008, para a faixa máxima de 0,80 a 1, em 2009. Essa atuação vem sendo mantida, visando à melhoria continua dos processos e
indicadores que avaliam o desempenho da Operadora.

Indicadores Assistenciais

RE_141_2011 - Brincar é coisa séria na saúde pública do município de São Paulo
Jane Abrahão Marinho, Claudia de Crescenzo, Nora Maria da Silva Costa Cortez

Palavras-chave: brinquedoteca, brincar, emoção, acolhida, saúde, humanização, equipe, atendimento.

Uma instituição de saúde ao oferecer, dentre seus diversos dispositivos de intervenção, a possibilidade do brincar para seus pacientes e acompanhantes, cria
oportunidades para o restabelecimento físico, psíquico e social de seus usuários, além de exercer o seu papel social de prevenção e promoção à saúde do cidadão. Desse
modo também se colocam em prática, diversas diretrizes preconizadas pela Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde.
O Programa “Brincar é Coisa Séria” foi implantado em 2001, por meio da instalação de Brinquedotecas em unidades municipais de saúde.
Este programa segue a normatização do Estatuto da Criança e do Adolescente- E.C.A. (formalizado pela Lei nº 8.069 de 13/07/1990), e a Lei Federal nº 11.104 de
21/03/2005 e o Decreto Municipal nº 44.592. Para sua implantação foi fundamental viabilizar uma rede de parcerias com a sociedade civil organizada, buscando o
patrocínio para as Brinquedotecas, no que se refere à implantação e manutenção dos móveis, aparelhos eletrônicos, livros, revistas, materiais gráficos e brinquedos.
A brinquedoteca é o local no qual os usuários do serviço público de saúde compartilham brinquedos, histórias, emoções, alegrias e temores sob a condição da
hospitalização ou do tratamento ambulatorial. Este espaço lúdico também permite a aproximação de todos os envolvidos nesse processo, especialmente, o paciente e seus
familiares junto à equipe de saúde envolvida no tratamento. Portanto, é um local que proporciona oportunidades para que essas crianças e seus acompanhantes sejam
acolhidos com momentos de lazer, fantasia, imaginação e criatividade, amenizando o estresse causado por situações provocadas nas diversas terapêuticas de saúde.
Cabe ressaltar que, a presença de um brinquedista ou voluntário capacitado nestes espaços facilita e enriquece o brincar. As atividades desenvolvidas podem e devem
incluir ações que envolvam a equipe de saúde da instituição, favorecendo os vínculos afetivos e permitindo estratégias para a realização de procedimentos terapêuticos.
Existem 58 brinquedotecas em funcionamento, sendo 18 em hospitais, 3 em Prontos Socorros, 3 em Prontos Atendimentos, 17 em Unidades Básicas de Saúde, 9 em
Centros de Atenção Psicossocial, 4 em Centros de Convivência e Cooperativa, 3 em Ambulatórios de Especialidades e 1 no Serviço de Atendimento Especializado,
distribuídas pelas diversas regiões da cidade. Em 2010 foram realizados 26.472 atendimentos para crianças de 0 a 5 anos; 16.400 de 5 a 7anos, 22.174 de 7 a 12anos;
6.259 de 12 a 18 anos e, 7.019 acima de 18 anos, totalizando 78.324 pessoas atendidas. Estes dados são oriundos das avaliações enviadas bimestralmente.
Este Programa é de responsabilidade da área de desenvolvimento organizacional que acompanha por meio de visitas locais, reuniões bimensais e avaliações. São
realizados, também, encontros regionais e municipais com os profissionais da saúde, voluntários, coordenadores e interlocutores envolvidos no programa, propiciando
troca de experiências, palestras técnicas e oficinas de atividades lúdicas.
Os próximos desafios do programa estão focados no redesenho dos espaços lúdicos para produzir espaços intergeracionais, assim como empreender esforços na
compreensão dos processos de trabalho provocados pela relação das equipes de saúde com tais espaços lúdicos.

Indicadores Assistenciais

RE_146_2011 - Implantação do Sistema IMPAX para encaminhamento de laudos e orientações
nutricionais aos clientes do Check-up
Adriana Yamaguti, Ana Lúcia Chalhoub Chediác Rodrigues, Ariane Nadólskis Severine, Érika Suiter, Ludmilla Moreira Eller, Suzy Naomi Yamaguchi, Carlos Rosario Canavez
Basualdo

Palavras- chave: Implantação, Sistema ImPAX, orientação nutricional, check-up

Identificação do problema
O check-up executivo do HSL conta com um nutricionista que realiza assistência nutricional aos clientes. Sua rotina para digitação de laudos, download da
bioimpedância, orientações nutricionais e elaboração do material ao cliente, faz com que o tempo de atendimento seja extenso.
Solução implantada
Com intuito de melhorar este processo e otimizar o tempo, o nutricionista do check-up juntamente com a TI, em abril de 2010 inseriu esse processo no sistema
IMPAX/PACS, permitindo incluir rapidamente, as imagens do exame de bioimpedância e das orientações nutricionais com figuras, tabelas, textos e gráficos, podendo ser
impressos posteriormente pelo setor de laudos e ainda acessados pelo próprio cliente ou por outros profissionais da instituição. Esta ação possibilita uma maior rapidez na
liberação de laudos nutricionais, melhora na qualidade de imagem e impressão, contribuindo positivamente no atendimento ao cliente, otimizando o tempo do
profissional para outras funções como participação em treinamentos/ cursos, reuniões institucionais e do serviço.
Paciente recebe um login e senha para visualizar laudos e resultados de exames via internet. Impressão de laudos passou para o setor de laudos do check-up. Achado
em média 10-12 min. por paciente. Houve redução de 40 a 50% do tempo do nutricionista nesse processo.
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Resultados obtidos
De acordo com os resultados obtidos na verificação, considera-se a melhoria implementada eficaz. O monitoramento do processo é importante para continuar
mantendo a eficiência e eficácia inserido na rotina do nutricionista do Check Up. Para melhorar a eficiência do processo, a TI fez substituição do computador utilizado
para uma versão mais atualizada.

Indicadores Assistenciais

RE_147_2011 - Registros Corretos de Conferência de Entrega de Dietas Enterais e Suplementos
Orais
Adriana Yamaguti, Ana Lúcia Chalhoub Chediác Rodrigues, Ariane Nadólskis Severine, Érika Suiter, Fabiana Ruotolo, Daniella dos Santos Galego

Palavras-chave: conferência, dieta enteral, suplementos orais, entrega

Identificação do problema
Desde março de 2009, o Serviço de Alimentação (SA) implantou relatórios informatizados para o registro da entrega das dietas enterais, águas via sonda e suplementos
nutricionais realizado pelas equipes de copa e enfermagem aos pacientes, como um instrumento de rastreabilidade.
Solução implantada
Em junho de 2009, iniciou-se uma checagem mensal para verificar a eficácia dos registros nestes impressos, com uma meta de conformidade de 100%. Ao final de
2009, foi atingido em média 95% de conformidades, mesmo após ações de melhorias que esclarecessem as dúvidas de preenchimento.
Em janeiro de 2010, apenas 94% de conformidades foi evidenciado nos registros, e um novo ciclo de PDCA foi implantado, com uma meta baseada na média atingida
em 2009, e objetivando implantar melhorias que garantissem atingir a meta inicial de 100% de conformidade.
Realizado treinamento para a equipe de copa, com o objetivo de conscientizar sobre a importância de registros corretos nos impressos. Após cada checagem mensal
dos impressos, eram realizadas orientações in loco para equipe de copa, quanto as não conformidades identificadas. Realizada proposta para o Departamento de
Informatização sobre o desenvolvimento de checagem informatizada da distribuição e entrega dos produtos.
Resultados obtidos
Ao final de 2010, atingiu-se uma média de 96% de conformidades.
Concluímos que o registro manual dos impressos depende de fatores como disponibilidade de tempo X prioridade no atendimento e atenção das equipes, que
interferem no alcance da meta. Acreditamos que a informatização da checagem da entrega das dietas enterais, águas via sonda e suplementos nutricionais, através de
leitura de código de barras nas etiquetas dos produtos, pode colaborar para atingirmos 100% de registros de entrega; e uma mudança na rotina de distribuição,
centralizando esta do Lactário diretamente ao posto de enfermagem, otimizará a rotina de atendimento aos pacientes pela equipe de copa.

Qualidade e Segurança

RE_148_2011 - Implantação do Serviço de Vigilância de Riscos Hospitalares em um Hospital Público
na Zona Leste de São Paulo – Relato de experiência
Regia Damous Fontenele Feijó, Silvia Janice Gomes Sassi, Christiane Nicoletti, Marylice Navas Padilha

Identificação do problema: Considerando o grande número de atividades da área da saúde, os profissionais assumem a função na recuperação e preservação da vida e
do bem-estar do paciente, pela própria natureza da profissão. Entretanto a existência, o conhecimento e a divulgação dos desvios associados à ocorrência de eventos
adversos na área da saúde tem sido notórios. Assim sendo, a qualidade assistencial tem sido cada vez mais discutida e trabalhada pelas diversas equipes envolvidas
diretamente na prestação dos cuidados e, especialmente pelos gestores. A redução e a mitigação de atos não-seguros, bem como a utilização de boas práticas para
alcançar resultados ótimos para o paciente, tornaram-se um compromisso da alta direção e constroem o arcabouço da segurança do paciente nesta instituição pública da
zona leste de São Paulo, que até dezembro de 2009, não possuía um serviço de vigilância de risco. Solução implantada: Para o desenvolvimento dos trabalhos foi
nomeado na instituição um coordenador para o Gerenciamento de Riscos. Através desta Coordenação formou-se um Grupo com membros consultores representando os
diversos serviços da instituição. A atuação deste Grupo, durante as reuniões mensais, foi trabalhar no desenvolvimento e na implantação do Sistema de Notificação dos
eventos de Risco ocorridos na instituição.
O primeiro passo foi padronizar a ficha de notificação dos eventos e um fluxo de envio destas fichas ao Coordenador do Risco. Paralelamente os colaboradores da
instituição foram treinados e instrumentalizados para reconhecer estes eventos e notificá-los prontamente. Ao longo destes quatorze meses de trabalho percebe-se que o
desenvolvimento da cultura de segurança para a identificação e notificação dos eventos representa um grande desafio ao Coordenador do Risco e para o Grupo.
Resultados obtidos: Foram obtidas 485 notificações de eventos de risco no período de março a dezembro de 2010. No 2º trimestre o Serviço de Vigilância de Risco
recebeu 44 notificações por mês e, este número médio mensal foi aumentando gradativamente para 56,6 notificações mensais no 3º trimestre e, para 60,66 notificações
mensais no 4º trimestre. O principal setor notificante dos eventos de risco, durante o ano de 2010 foi a UTI Adulto, responsável pela identificação de 212 eventos de risco.
Deste total, 68,8% dos eventos foram relacionados ao uso de dispositivos invasivos, sendo a sonda naso-enteral o dispositivo mais envolvido nestes eventos (Ex.: perda
acidental e obstrução), ocasionando a necessidade de um novo procedimento. Estes eventos foram classificados como muito freqüentes e de baixa gravidade.
Globalmente, outros três grupos de eventos notificados, associados à assistência propriamente dita, destacaram-se: Erro de Medicação (11,8%), Flebite (12,0%) e Queda
(6,4%). Considerando estas informações o Grupo do Gerenciamento de Riscos em parceria com as Coordenações envolvidas trabalharão durante o ano corrente no
aprimoramento de protocolos e ações de prevenção para estes eventos. Comparando-se a outras instituições do mesmo porte e de natureza semelhantes, a média mensal
de notificações ainda esteja abaixo, entretanto já evidenciamos uma melhoria substancial comparando os meses iniciais da implantação do serviço, quando foram
recebidas menos da metade destas notificações (em média).
Conclusão: A existência de um serviço de vigilância de risco atuante, impulsionado pelo envolvimento da alta direção e das coordenações do hospital, pode minimizar
o risco assistencial através da adoção de medidas preventivas voltadas às realidades da instituição.
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Qualidade e Segurança

RE_149_2011 - Qualidade Assistencial no currículo médico: plantando uma semente em terra fértil
Mariza M Kluck

Identificação do Problema: “Qualidade Assistencial” é um termo que está na moda, apesar de não ser muito bem definido e menos ainda compreendido e assimilado
pelos profissionais que atuam nos hospitais e nos diferentes níveis do sistema de saúde. Este conceito é entendido por todos mais como uma exigência dos gestores e um
fator de complicação das rotinas de trabalho já estabelecidas do que propriamente como mudanças necessárias para garantir as melhores práticas ao menor custo, ao
maior número de pessoas e com eqüidade e segurança. Os métodos de divulgação e de capacitação usuais (cartazes, folders, palestras, EAD, cursos, etc) utilizados por um
Hospital Universitário não se mostraram suficientes para mudar esta interpretação, o que põe em risco o sucesso do Programa e a obtenção da Acreditação Internacional.
Solução proposta: ntre outras propostas aceitas e desenvolvidas, como a inclusão do tópico no conteúdo da prova de seleção e na capacitação de novos residentes, foi
conduzida a introdução deste conteúdo na disciplina de Administração e Planejamento em Saúde, ministrada a alunos do curso de Medicina em seu 4º semestre de curso.
Este tópico vem sendo ministrado desde 2002, através de um módulo que compreende aulas teóricas, leituras obrigatórias e a elaboração de um trabalho de análise de
aspectos da realidade do Hospital Universitário, com propostas de melhoria ou de solução dos problemas diagnosticados. Entre estas análises destacamos os seguintes
exemplos: 1) nos anos iniciais, anteriores ao processo de contratualização do Hospital com o gestor do SUS, cada aluno recebeu um número de prontuário de paciente
com alta recente e a tarefa de analisar o valor gasto durante a internação com diárias, medicamentos e exames, comparando este valor com os valores da AIH; 2) análise
do desempenho de indicadores de qualidade assistencial do Hospital: grupos de alunos escolhem um indicador e analisam seu desempenho no Hospital, comparando
serviços diferentes e, sempre que possível, com outros hospitais e com dados do DATASUS; 3) Comparação do desempenho e da estrutura do Hospital com os dados do
relatório do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) do Ministério da Saúde; 4) Análise do relatório de Avaliação Diagnóstica da Acreditação
Internacional: cada grupo de alunos recebeu um capítulo do manual e o capítulo correspondente da análise, com a tarefa de propor um ou mais planos de ação para
correção das não conformidades. Todas estas análises são apresentadas ao final do semestre em um “mini-congresso”, no anfiteatro do Hospital e com a participação de
membros de sua Direção. Muitos destes trabalhos são posteriormente apresentados na Semana Científica do Hospital ou na Semana Acadêmica da Universidade.
Resultados obtidos: os alunos participantes destas atividades ingressaram no Hospital como médicos residentes a partir de 2007 e a semente plantada tem dado os frutos
esperados, através de uma maior participação nos processos de qualidade e de segurança, com uma maior compreensão do significado desta expressão na prática clínica
do dia-a-dia.

Avaliação de Tecnologia

RE_150_2011 - Boas práticas como fator de sucesso na implantação e uso de um sistema de
Prontuário Eletrônico
Mariza M Kluck

Identificação do Problema:
Nos dias de hoje torna-se imperativo, em grandes hospitais, a utilização de um sistema eletrônico para registro e consulta de informações do prontuário do paciente. Há
no mercado uma razoável oferta de sistemas de gestão Hospitalar que contemplam esta ferramenta e alguns poucos hospitais optaram por desenvolver seus próprios
sistemas. No entanto, o que se constata na prática de uso destes sistemas é que a complexidade e a qualidade de seus códigos e rotinas não garantem seu bom uso e seu
sucesso. Em um grande Hospital universitário do sul do País ocorreu a migração do prontuário-papel para prontuário eletrônico entre os anos de 1995 e 2002, processo
este acompanhado com atenção para identificação de possíveis entraves e problemas. A preocupação maior, especialmente dentro do corpo clínico do Hospital, era com
a adesão do sistema às questões éticas e legais pertinentes e às boas práticas assistenciais, o que garantiria a aceitação e a adesão dos usuários e a segurança dos pacientes.
Solução implantada:
A Comissão de Prontuários do Hospital, coordenada por professor da Faculdade de Medicina vinculada e composta por uma equipe multidisciplinar, coordenou o
trabalho de identificação e implementação no sistema em desenvolvimento das boas práticas relevantes, destacando-se entre estas as seguintes:
Prontuário único por paciente; Foco assistencial, com múltiplos usuários reconhecidos; perfis de acesso definidos e aplicados com rigor, de acordo com formação e
atuação de cada usuário; exigência de completude e qualidade nos registros; planos de contingência para falhas de rede, hardware e software; auditorias eletrônicas e
profissionais de atos médicos como prescrição e solicitação de exames; protocolos assistenciais disponíveis; alertas e informações disponíveis on-line; tratamento especial
a indivíduos participantes de pesquisas clínicas; hierarquização da informação disponível à equipe assistencial de acordo com sua relevância; existência de sumários
diversos para consultas rápidas; proteção maior a prontuários de pessoas sujeitas à curiosidade pública; acesso a sistemas de apoio e de informações; assinatura por
certificado digital..
Resultados obtidos:
Todas as boas práticas identificadas foram implementadas no decorrer do desenvolvimento do sistema, que teve desde seu início a adesão maciça de seus usuários e a
confiança destes e dos pacientes. Ao final da implementação, o sistema teve reconhecimento nacional, estando em desenvolvimento uma versão para implantação nos
hospitais de ensino do MEC. Nas palestras e apresentações que são feitas a estes futuros usuários, destaca-se sempre que não basta implantar o sistema, é imperioso adotar
também todas as boas práticas que este sistema apóia.

Qualidade e Segurança

RE_151_2011 - A Utilização das Mídias Digitais como Instrumentos de Disseminação e
Implementação de um Programa de Segurança em Saúde
Fabiane Cardia Salman, Fabiane Muenzer Flores Cruz, Guilherme Anselmo, Nádia Mayumi Usizima, Enis Donizetti Silva

Palavras-chave: segurança, saúde, qualidade, cirurgia, anestesia, paciente, internet

Identificação do problema: A assistência cirúrgica tem se destacado mundialmente como um componente essencial do cuidado em saúde devido ao aumento do número e da
complexidade dos procedimentos realizados e à alta incidência de complicações no ambiente cirúrgico com a incorporação contínua de novas tecnologias e o aumento da
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gravidade dos pacientes. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) publicados em 2008 no New England Journal of Medicine revelam que foram realizadas 234 milhões
de cirurgias no mundo, sendo que dois milhões destes pacientes evoluíram a óbito no período perioperatório e aproximadamente sete milhões apresentaram complicações,
sendo 50% destas consideradas evitáveis. Perante este contexto e na tentativa de minimizar os riscos ao paciente cirúrgico, foi desenvolvido um Programa de Segurança no
Período Perioperatório que fomenta a melhoria da comunicação multiprofissional e engloba um check-list com 10 passos de segurança principais, que o profissional de saúde
deve seguir a fim de prestar uma assistência mais segura. Para ilustrar o programa, foi criado um layout lúdico, remetendo a um jogo de tabuleiro em que o profissional só
poderá avançar a “casa” se cumprir a tarefa. Como divulgar um Programa a fim de incentivar o comportamento seguro dos profissionais da saúde, buscando informar o maior
número de profissionais? Solução implantada: Para divulgar um programa dinâmico como este, a instituição decidiu adotar em sua estratégia de comunicação a utilização das
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs). A escolha foi feita com base nas características destas ferramentas, que apresentam conceitos modernos e
inovadores, maior interatividade com o público e alcance superior às mídias impressas tradicionais (folder, jornal, revista, banner, mural, etc). O Programa de Segurança foi
apresentado em um Blog e para sua divulgação, foram utilizadas algumas ferramentas como o site da organização, twitter, youtube, facebook e e-mail marketing. Todas as
informações ou comunicados sobre o tema e novas postagens no Blog foram divulgados por meio destes veículos, a fim de sinalizar a atualização de conteúdo. Resultados
obtidos: Foi utilizado o mecanismo do Google Analytics para a análise de audiência no Blog, entre novembro de 2009 a novembro de 2010. Verificou-se que o Programa de
Segurança foi visto por cerca de 8.500 pessoas e possui 39 seguidores cadastrados. Desde sua criação, o Blog apresentou um crescimento importante com relação ao número de
visitas, tendo no primeiro semestre uma média de 645 visitas por mês e, no segundo semestre, praticamente o dobro, apresentando uma média de 1200 visitas por mês. Foram,
no total, 10.818 visitas, representando uma média de 29,32 visitas por dia, com abrangência em 54 países, sendo o Brasil, Portugal e Estados Unidos os mais representativos. No
Brasil, conseguiu atingir 220 cidades. A fonte de tráfego é caracterizada, em sua maioria, por mecanismos de pesquisa (64,56%), sites de referência (18,48%) e tráfego direto
(16,96%). No twitter, a instituição conta com 270 seguidores e o vídeo no youtube já foi visualizado por quase 16.500 pessoas. O tempo de permanência no Blog e a fidelização
dos visitantes são pontos que requerem atenção e melhorias. A utilização das NTICs como instrumentos de divulgação do Programa de Segurança foi fundamental para criar um
canal de comunicação aberto e interativo, buscando a troca de experiências e a conscientização dos profissionais no que tange à segurança do paciente cirúrgico e tornando
possível a implementação do Programa em hospitais no país.
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RE_152_2011 - Indicadores Assistenciais na Amamentação
Regina Célia Guedes Barreto

Identificação do problema:aumentar o aleitamento materno (AM) exclusivo na instituição rastreando as possíveis causas de desmame durante permanência da mãe e do
recém nascido na unidade de internação (UI) da maternidade. Para que tais eventos sejam viáveis é necessário que as tarefas diárias sejam monitoradas por meio da
assistência direta e mensurados os problemas e dificuldades, tanto dos clientes como das equipes atuantes no processo, com a finalidade de propor ações, aumentando o
desempenho de todos e como objetivo aumentar/ manter o aleitamento materno exclusivo. Solução Implantada:durante a internação do binômio, foi coletado pela equipe,
índices de controle pertinentes ao processo aleitamento materno os quais foram considerados pela literatura principais motivos de desmame precoce, são eles: trauma
mamilar (TM), oferta de fórmulas infantis (FI) para o RN (recém nascido) e seus principais motivos. Com estas ações foi possível detectar os problemas, intervindo perante
as equipes atuantes, propondo ações corretivas e preventivas.Metodologia:o estudo foi realizado na instituição, inicialmente como projeto piloto no período de setembro a
dezembro de 2008, onde foi elaborado um instrumento para equipe de enfermagem registrar a coleta de dados, em janeiro de 2009 implantado como indicador e
permanece até os dias atuais. Trauma mamilar: denominador número de puérperas que amamentaram/mês X número de puérperas que apresentaram TM, bem como o
tipo de lesão e o período de internação que surgiu. Administração de FI e análise dos principais motivos, bem como RN em AM exclusivo: denominador RN que estavam
em AM/mês X Rn que receberam FI. Resultados:detectado a média de AM exclusivo que foi de 80%, nos anos de 2009 e de 2010, detectado os motivos de oferta da FI:
relacionados à puérpera (TM e mamoplastia), relacionado ao RN (tratamento de icterícia-fototerapia, hipoglicemia, baixo débito urinário, gemelaridade,
sonolência/dificuldade de sucção), relacionados à equipe (falta de habilidade no manejo clínico da amamentação, falta de embasamento científico), redefinido a
classificação de TM (vesícula, escoriação, fissura e erosão) e diminuição do TM, de 32% com queda para 15%. Ações melhoria: busca ativa diária das intercorrências por
meio de leitura do prontuário, alteração da metodologia e análise de TM, implantação dos índices de controle como indicador assistencial do setor, retorno do binômio
(mãe e filho) para acompanhamento do AM após a alta hospitalar; ações corretivas: treinamento prático e teórico do manejo clínico da amamentação, supervisionado a
primeira mamada para diminuir o número de TM no primeiro pós operatório (1°PO), adaptado as rotinas do berçário descentralizado favorecendo a amamentação.
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RE_154_2011 - Implantação da gestão visual de Indicadores em um hospital privado localizado na
cidade de São Paulo
Luiz Carlos Bordin, Daniela Akemi, Maria Lúcia Alves Pereira Cardoso, Leonardo Brauer

A transmissão diária da informação é vital para uma empresa e deve ser passada rapidamente e de maneira uniforme para todos os membros de uma equipe. Ao iniciar
com a gestão para a qualidade nos deparamos com esta dificuldade, como por exemplo, o atraso na interpretação dos indicadores e conseqüente demora na formulação e
implementação de um ciclo de melhoria. Na busca para solucionar o problema, identificamos no Sistema Lean a ferramenta para a Gestão Visual, onde permite que todos
possam ver e entender a informação por um grupo de pessoas simultaneamente, tornando as informações transparentes, ajudando a focalizar os processos e a priorizar as
ações de melhoria. Desta forma, construímos um quadro para abrigar os resultados dos indicadores de produtividade (taxa de ocupação, taxa de infecção, etc.) e os dados
referentes ao andamento das ações preventivas para Úlcera por Pressão, ITU relacionada ao uso de cateter, etc. Assim, foi criado um ponto de reunião que é atualizado
freqüentemente por um usuário determinado e os demais identificavam os gargalos rapidamente, passando assim a propor ações, implementando-as rapidamente,
favorecendo ao gerenciamento dos leitos, aumentando a taxa de ocupação e gerenciando preventivamente as situações de risco.
Palavra Chave: Gestão da Qualidade; Gestão Visual, Indicadores de Qualidade em Assistência á Saúde.
REFERÊNCIAS
Campos, Vicente Flaconi Gerenciamento da Rotina do Trabalho do dia a dia: Belo Horizonte - 2º Edição, Fundação Christiano Ottoni, 1994.
Takashina, Newton Tadachi Indicadores da Qualidade e do Desempenho - Rio de Janeiro Editora Qualitymark, 1999.
Verzuh, E MBA compacto, gestão de projetos. Rio de Janeiro. 4º edição - Editora Campus, 2000.
Eckes, George A Revolução Seis Sigma Tradução de Reynaldo Cavalheiro Marconde: Rio de Janeiro Editora Campus, 2001.
Juran, J.M Controle da Qualidade. São Paulo: 4º Edição Editora Makron, 1991. Menezes, Luis César de Moura Gestão de projetos. São Paulo: 2º Edição Editora Atlas, 2003.
PMBOK Project Management Body of Knowledge, 2000 Versão em português. Disponível em: http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/367.pdf (acesso em 31/01/2011).
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RE_155_2
2011 - Relato
R
de Experiên cia: Classiificação de
d Risco como insstrumento de
acompan
nhamento da periodicidade de consultas de enfermagem em um Centro
o de Saúde
e do
Estado dee São Paulo
o gerenciad
do por uma Organizaçãão Social
Joana D arc R d
dos Santos, Fabianaa Oliveira, Roger Boldrin, Vivian O Maggalhães

Palavras chave: Inndicadores, classificaação de risco, equipe de enfermagem

Identificaçãoo do Problema: O Centro de Saúde 1 Dr. Lívio Amato – Vila Mariana, é uma unidade estaadual gerenciado ddesde 2007 pela Associação Paulista para o
Desenvolvimennto da Medicina, tendo dentro das ativvidades prestadas uum foco de atençãoo voltado a populaçção idosa, que é preevalente na região.
Visando atennder as necessidadees do publico de maior
m prevalência e identificar o perfill dos pacientes atendidos no Centro dde Saúde a equipe de enfermagem em
m 2010
elaborou uma cclassificação de rissco onde de acordo com as necessiddades identificadas durante o atendim
mento os usuários sseriam acompanhados periodicamentte, para
garantir o entenndimento das orienntações recebidas e adesão ao tratam
mento proposto. A classificação
c
elaborrada com base no grau de dependência seguirá os critéérios de
cores, sendo utilizado: azul comoo risco 1, verde riscoo 2, amarelo risco 3 e vermelho riscoo 4, e a periodicidadde do acompanham
mento seguirá de acordo com a classificação
onde os identifiicados como azul serão
s
vistos a cada 120 dias, verdes a cada 60 dias, amaarelos a cada 30 diaas e os vermelhos a cada 15 dias, sallvo para situações atípicas
a
onde os retornoos sejam necessárioos semanalmente atté possibilidade de inclusão nos parâm
metros da classificação de risco.
Metodologia: Elaboração do scoore de classificaçãoo de risco seguindoo critérios de grau de
d dependência coom base em cores, implantação de indicador para acom
mpanhar
c
das demais
a classificação mais prevalente e tempo de retorno. Treinamento da eqquipe de enfermaggem referente à classsificação de risco e divulgação aos colaboradores
mplantação.
áreas sobre a im
Resultados: CCom a implantaçãoo da classificação de
d risco houve um acompanhamento conforme a necessidade da clientelaa para o atendimennto e orientações reeferente
ao tratamento, foi possível organizzar o agendamentoo dos pacientes idoosos de acordo com
m a classificação, além da inclusão doos pacientes em gruupos educativos coonforme
g
Alcançando aumento na satisfsfação do paciente assistido pela equuipe de
o perfil cognitivo e autonomia fíísica, direcionandoo a elaboração dass abordagens em grupo.
enfermagem.
Conclusão: A implantação da classificação de risco para o atendiimento dos pacienntes idosos agiu coomo instrumento ggerenciador para equipe de enfermaggem os
acompanhar deentro da periodicidaade desejada/estimada, aprimorando a qualidade dos serviços prestados e garantido
g
a adesão ao tratamento propposto.
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RE_156_2
2011 - Aplicação do “C
Check List – Procedim
mento Seguro” em um a unidade de diagnósstico
por imag
gem
Rosemeire K HA
Angai, Renata Narcizo de Oliveira Claro

Palavras chaves: Qualidade, diagnóstico por imagem, checck list/ paciente, proceedimento seguro, seguurança do paciente

p
da segurança do paciente é preocupação global, a Organização Mundial da Saúúde (OMS) estima se que um em caada dez
Identificaçãoo do problema: A promoção
pacientes são vvítimas de erro duraante a assistência. Em
E outubro de 20004, a OMS lançou a Aliança Mundial para a Segurança ddo Paciente, que teem o objetivo de deespertar
a consciência pprofissional e o coomprometimento poolítico para uma m
melhor segurança na
n assistência à saúúde. Na área de prrocedimentos por imagem, estes erroos estão
relacionados coom exames realizaados de forma incorreta que podem m
mudar um diagnósttico investigado ouu levar a tratamentoos incorretos. A seegurança na realizaação de
exames por im
magem depende dee profissionais que realizam um trabbalho de forma eficaz e eficiente. Objetivo:Relatar
O
a eexperiência da impplantação do instruumento
desenvolvido ppara realização seguura de exames radiológicos em duas unidades na área de
d imagem de um hospital de ensinoo de grande porte, com
c intuito de dim
minuir o
número de nãoo conformidades rellacionadas a identificação incorreta dde pacientes submetido a exames por imagem. Metodoloogia: Trata-se de um
m relato de experiência da
aplicação de uum instrumento denominado de “Checklist de Procedim
mento Seguro” para sistematizar a checagem de dadoos do paciente inteernado a ser submetido a
Tomografia Computadorizada e Ressonância
R
Magnética. O instrumennto contempla a checagem
c
dos seguuintes itens: nome,, número de registtro hospitalar (pulsseira de
identificação); eexame a ser realizaado (pedido do exaame), posicionamennto, lateralidade, jeejum, alergias, conferência work list (LLista de trabalho). Resultados: Este prrocesso
foi dividido em
m: 1) escolha das áreas
á
para aplicação piloto;
2) treinamento da equipe multiprrofissional; 3) mom
mento da
aplicação e; 44) acompanhamentto das não conforrmidades
pelo sistema PACS (Programaa de Gerenciameento de
a
Imagens). Apóss um mês de implaantação, observou ausência
de ocorrênciaa de não conformidades em relação à
identificação de paciente e trocaa de exame. Conclusão: A
adoção do instrumento de “Chhecklist de Proceedimento
Seguro” reduziu as ocorrências de
d não conformidaades nos
setores onde fooi aplicado e houvee a participação effetiva da
equipe multiproofissional. Para as autoras, os profissionais de
enfermagem exxercem um papel fundamental na seegurança
do paciente e na utilização do instrumento de chhecagem
junto à equipe multiprofissional.
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RE_
_157_2011 - Indicaador de qualidade
com
mputadorizada

assistenccial de enfermagem
e
m

em to
omografia

Renata Narcizo de OLiveira Claro, Rosemeirre K Hangai

Palavraas chaves: Qualidadee, indicador assistencial, extravasamento dee contraste, meios de contrastes/ eventos adversos,
a
tomografia computadorizada
c

d enfermagem naa área de tomograafia computadorizzada, realizamos
Idenntificação do probblema: Na busca por conceitos que pudessem traduuzir a qualidade de
levanttamento bibliográfiico na busca por indicadores que pudessem traduzir e evidenciar a quaalidade prestada. O extravasamento de contraste iodaddo é um evento
adversso local à administtração intravenosa da substância radiopaca, na qual a equipe de enfermagem atuante nos serviços de tomoggrafia computadorizzada desenvolve
imporrtante papel na prrevenção, detecçãoo e tratamento deestes eventos causaados pelo uso de contraste iodado. O extravasamentoo é definido como administração
inadveertida de uma sollução vesicante em
m tecidos adjacenntes do acesso vennoso e a sua fórm
mula para cálculo consiste na relaçção entre o númeero de casos de
extravvasamentos de conntraste e o número de pacientes receeberam contraste EEV /dia, multiplicaddo por 100. A gesstão da qualidade enfatiza a melhoriia contínua pela
utilizaação do método cieentífico e monitorizzação de dados quee embasam a tomadda de decisão, objeetivando o atendim
mento à clientela coom a máxima satisfaação e o mínimo
de risscos que possam ccomprometer a quualidade e segurannça pretendidas. O
Objetivo: Relatar a experiência na aplicação,
a
coleta e monitoramento do
d indicador de
extravvasamento de conttraste endovenoso.. Metodologia: Traata-se de um relatto de experiência do processo de aplicação,
a
coleta e monitoramento do
d indicador de
extravvasamento de contrraste endovenoso. Foi desenvolvida ficha de identificaçãão do indicador dee acordo com o moodelo adotado peloo CQH e ficha de coleta,
c
no intuito
de maanter a clareza do iindicador, com os dados
d
de definiçãoo, fórmula e period icidade. Buscou-see a definição de meetas de acordo com
m referência levantaada em literatura
nos quuais os artigos foram
m identificados em
m bases de dados daa Biblioteca Virtuall em Saúde (BVS), Dedalus
D
e Pubmed. A coleta de dadoss ocorreu através da
d notificação do
eventoo de extravasamentto de contraste e ficha de coleta preeenchida pela equippe de enfermagem atuante
a
na Unidadee de Tomografia. AApós treinamento e conscientização
da equuipe de enfermagem sobre a importânncia da aplicação das
d técnicas corretaas em relação à puunção do acesso veenoso, administraçãão de contraste por bomba injetora
de altoo fluxo e notificaçãão do evento, para que medidas pudessem ser implemenntadas. Resultados obtidos: Observam
mos que na análise anual houve diminnuição do índice
de exttravasamento sendo a série histórica de 1,1% em 20088, 0,6% em 2009 e 0,5% em 2010, atingindo a meta estabelecida de accordo com a literattura, os quais os
índicees evidenciados noo presente estudo encontram-se
e
dentrro dos limites de 00,3 a 3,6%. Este inndicador foi apresentado e aprovado no NAGEH – Núccleo de Apoio a
Gestãoo Hospitalar, subgrrupo do CQH que desenvolve atividaades voltadas paraa a melhoria da gesstão hospitalar – em
m setembro e será publicado no próxximo Manual de
Indicaadores de Enfermaggem - NAGEH em 2011.
2
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RE_
_158_2011 - Enfermeirro Clínico Assistencial: gestão da assistência
a
de enfermaagem
Roseli Fernandes Rodrigu
ues Leandro, Danilo
o da Silva Santos, Laura
L
Almeida Gonççalves

Relaato de experiência realizado em um hospital geral de médio
m
porte em Guuarulhos, na Grande São Paulo, nos meses
m
de janeiro a dezembro de 20100. O objetivo foi
descreever as intervençõees assistenciais dessenvolvidas pelo Enfermeiro
E
Clínico Assistencial para a adequação de um
u modelo instituccional de gestão da
d assistência de
enferm
magem com foco na qualidade da assistência.
a
O sisteema Primary Nurssing nos proporcionou
alicercce para esta implanntação.
Intervenções do Enffº Clínico Assistenciall com
O Enfermeiro
E
Clínicoo Assistencial avaliia diariamente seuus pacientes e acoompanha a assistênncia
c ontribuição para a quaalidade da assistenciaa - Jan a
Deez de 2010
prestada nas 24 horas, junto aos enferm
meiros e demais profissionais
p
das uunidades hospitalaares,
ambulatório, assistência domiciliar e atennção básica. Este enfermeiro
e
é respoonsável pelo pacieente
60%
52%
desde a sua admissão até após a alta hospitalar
h
por meiio de visitas diáriaas, Sistematizaçãoo da
50%
Assistêência de Enfermagem (SAE), consuulta de enfermagem ambulatorial, aassistência domiciliar,
40%
32%
30%
contattos telefônicos com
m o paciente e integgração com os proffissionais das unidaades de atenção básica
20%
10%
6%
referenciada. Os critérioos de inclusão foraam: portadores dee cardiopatias, neuuropatias e sepse com
c
10%
0%
Classifficação de Risco vermelha ou amaarela na admissão do serviço de urrgência e emergênncia
Priorização de Discusssões Integração
Avaliações
(Protocolo Acolhimento com Classificação de Risco), bem com
mo os pacientes rei nternados.
com
a
agendamento
com eqquipes UBS / PSF e
Foraam atendidos 473 ppacientes com intervenções de rotina e 72 intervenções que contribuíram para
p
e orientações
reinternações
Hospital
melhoorar a qualidade da assistência preestada: orientaçõess e priorização nno agendamento para
p
especialidades (52%) diiscussões entre as equipes (32%), integração da assisstência entre Atennção
Gráfico I – Intervenções do Enfºº Clínico Assistencial com contribuição
Básicaa e hospital (10%) e avaliações do ennfermeiro que resuultaram em internaçção pelo médico (6%)
para a qualidade da aassistência – jan a dezz/2010.
(Gráficco I). Foram realizzados 366 contatoss telefônicos pelo enfermeiro
e
após a alta hospitalar, seendo
66% com
c orientações, 9%
% sem orientação e 25% não conseguuiu contato (Gráficoo II).
Refeerências
CARRMONA, L. M. P.; LAALUNA, M. C. M. C. “Primary nursing” : pressupostos e impliccações na prática.Revvista
Eletrônnica de Enfermagem .vv. 4, n. 1, p. 12 – 17, 2002.
MARRX, L. C., Competênccias da Enfermagem sedimentadas no Sisttema Primary Nursingg. Editora de Publicações
Bioméddicas (EPUB), Petrópoolis 2006.
MAG
GALHÃES, A.M. Ativvidades do enfermeiroo em unidade de inteernação cirúrgica de uum hospital universitário.
Revistaa Latino Americana dee Enfermagem, v.22, n.2, p 102-121, Portoo Alegre, jul.2001.
Gráfico II – Contato telefônico após alta hospitalar – jan a dez/2010.
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RE_159_2
2011 - Indicador assistenciaal de punção venosa sem
computaadorizada

êxito em
m tomografia

Renata Narcizo de Oliveira Claro, Rosemeire
R
K HAnga
ai

Palavras chaves: Qualidade, indicadorr assistencial, punção venosa sem êxito, toomografia computadorizada, desempenho profissional

mografia são realizzadas cercas de 5184
5
exames de toomografia computtadorizada, dentre eles, 2100 examees com
Identificaçãoo do problema: Naa Unidade de Tom
necessidade dee administração dee contraste endovenoso, tendo assim que realizar a punção venosa. As punções
p
venosas peeriféricas representtam, aproximadam
mente, a
maior parte daas atividades executadas pelos profiissionais de enferm
magem; é um proocedimento que poossui um nível dee complexidade, que
q exige do profiissional
conhecimento ttécnico científico, é executado por profissionais com diiferentes níveis de formação ou habilidades o que podee gerar variabilidade no desempenho. Tendo
como a base a variabilidade no desempenho deste procedimento
p
opto u-se por criar o inddicador de punção venosa sem êxito ppara avaliar o deseempenho dos profisssionais
de enfermagem
m na execução do procedimento punnção venosa periféérica para conheceermos a realidade e verificar possíveiis oportunidades de
d melhoria uma vez
v que
recebemos queeixas de paciente questionando o deseempenho da equippe neste procedimeento. A punção venosa sem êxito é deefinida como a situação na qual a equuipe de
enfermagem reaaliza por mais de uma
u vez a punção venosa
v
no pacientee e a sua fórmula para cálculo consiste na relação entre o número de punções venosas sem êxxito e o
número de paccientes puncionadoos /dia, multiplicadoo por 100. Esse é cconsiderado um evento indesejável naa assistência ao pac
aciente, pois afeta na
n satisfação do cliente. A
gestão da qualidade enfatiza a melhoria
m
contínua pela utilização do método científicoo e monitorização de dados que embbasam a tomada de
d decisão, objetivando o
Objetivo: Relatar a experiência na aplicação,
atendimento à cclientela com a mááxima satisfação e o mínimo de riscoss que possam compprometer a qualidadde da assistência. O
coleta e monitooramento do indicaador punção venosa sem êxito. Metoddologia: Trata-se dee um relato de experiência do processsso de aplicação, cooleta e monitorameento do
indicador de punção venosa sem
m êxito. 01) Foi dessenvolvida ficha dee identificação do
indicador de accordo com o modeelo adotado pelo CQH
C e ficha de co leta, no intuito de
manter a clarezza do indicador, coom os dados de deffinição, fórmula e pperiodicidade. 02)
Realizou-se treinamento dos colaaboradores para utiilização da ficha dde coleta. No mês
de julho obtivvemos um índice de 25%. 03) Noo mês de agosto, realizamos novo
treinamento aoos colaboradores envolvidos na punçção venosa, limitam
mos o número de
punções por coolaborador (duas puunções por profissional), tivemos um índice de 22,9%.
4) Mantivemos a coleta de dadoss e no mês de setem
mbro obtivemos um
m índice de 19%.
Resultados Obttidos: O controle doo índice de punçãoo venosa sem êxitoo e as intervenções
com base nelee realizada como os
o treinamentos soobre punção venossa, cujo conteúdo
abordou tantoo a questão técnica quanto a coomportamental, aggregou à equipe
competências ttécnico-científicas para poder atendeer com mais qualiddade os pacientes
submetidos a eexames de tomograafia com contraste. A partir dos dadoos coletados após
um ano será esttabelecida a meta, devido à falta de reeferências.
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RE_160_2
2011 - Ressultados da implantaação de bundle de pneumoniaa associada
a à ventilaação
mecânicaa em UTI de
e um hospittal da rede pública da cidade de São
S Paulo
Regia Damous Dontenele Feijó, Paatricia B. Martino, Silvia
S
Janice Gomess Sassi, Livio Vilela Dias,
D
Marylice Navass Padilha

d pneumonia assoociada a ventilaçãoo mecânica (PAV) em
e 2 UTI Adulto, com um
Identificaçãoo do problema: No 1º semestre de 20009 evidenciamos e levada densidade de
total de 20 leittos, em um hospitaal da rede pública de São Paulo. O ggrupo de Controle de Infecção (SCIH
H) em conjunto com
m a equipe da UTTI Adulto revisou medidas
m
mplantou um grupoo de medidas baseaadas no bundle de PPAV proposto pelo Institute of healthccare Improvement ((IHI).
preventivas e im
Solução impplantada e Metodoologia: Em maio/099 foram feitas disccussões entre o SC
CIH e equipe da UTI Adulto para estabelecer as paddronizações das medidas
m
preventivas, insstrumento e metodologia para coleta de dados. A coletta de dados é realizzada pelo grupo do SCIH cinco vezees por semana e teeve início em junhoo/09. A
meta da aderênncia às medidas deveria de 90% atéé o final de 2009 e acima de 95% no ano de 2010. Pactuou-se
P
também
m que durante a coleta
c
de dados sãoo feitas
intervenções see não há adesão às medidas de prevvenção, e mensalm
mente é elaborado um relatório com dados da coleta dde dados e densidaade de PAV do mêês, com
discussão entree as duas equipes já citadas. As mediidas implantadas eeram destinadas aos pacientes sob ventilação mecânicaa: 1) Medidas bunddle IHI: cabeceira elevada
e
entre 30-45; interrupção diáriaa da sedação; profiilaxia de úlcera dee estresse e profilaxxia de trombose veenosa profunda. 2)) Medidas não-IHI: posicionamento de
d SNE
(marcação com
m caneta no nível daa narina e controle radiológico diário)) e higiene oral com
m clorexidina 0,12%
%
Resultados: A densidade de PAAV na UTI Adulto no
n semestre prévio à implantação era elevada (17,1/1000ventiladores-dia). Após implantaçãoo do grupo de medidas de
prevenção em jjunho/09 a densidaade reduziu para 133,1 por 1000 vm-diia no 2º semestre/009 (redução de 23%
%). A partir de outubbro/09 a adesão ficcou acima de 90% para as
medidas bundlee IHI e 85,8% paraa as medidas não-IH
HI. Após vários refifinamentos e repacttuações de metas entre
e SCIH e UTI AAdulto, a adesão doos dois grupos de medidas
m
se elevaram ficcando acima de 95%. A medida higieene oral com clorexxidina 0,12% foi inntroduzida no gruppo medidas não-IHHI em outubro/09. Ressaltamos
R
que a adesão
aos dois gruposs de medidas foi exxcelente de janeiro a julho de 2010 (ccom 100% de aderêência na maioria doos meses do primeiiro semestre/10) e a densidade de incidência
do 1º semestre de 2010 foi bem inferior às anteriorees (5,3/1000 vm-diaa), com índice de zero
z em abril (redução de 60%).Entrettanto, no 2 semesstre de 2010 houvee queda
da aderência àss medidas de preveenção com índice de
d adesão cheganddo a 81% e 66,2% em outubro/10, noos grupos IHI e nãoo-IHI, respectivameente. Concomitantee a este
baixa aderênciaa, observamos grannde elevação da deensidade de incidênncia de PAV. Houve feedback para a equipe assistencial e discussões entre as 2 equipes (SCIH
H e UTI
Adulto) com leevantamento de poossíveis causas que possam ter levadoo a redução da aderência as medidas de prevenção e pplanos de ação. Nos
N meses de novembro e
dezembro houvve melhora da aderrência às medidas de
d prevenção, com redução importantte da densidade de PAV na unidade.
Conclusão: RRessaltamos com esste relato de experiiência que a impla ntação de um pacoote de medidas de prevenção de PAVV conseguiu reduzir a incidência de PAV
P em
até 60%, desdee que haja constantees reavaliações doss dados e feedback para a equipe assistencial.
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RE_
_162_2011 - Implantação das Prráticas Orgaanizacionaiis Requerid
das do Méttodo de Accreditação
Can
nadense no
o Hospital Esstadual De Diadema
Fernanda Maciel Paschoin, Luis Cláudio Heiitzmann, Luis Ferna
ando Paes Leme, M
Maurício Ricci, Gina Vilas
V
Boas Lima, Ma
arcia Maiumi Fukujiima

Introdução: Com o oobjetivo de melhorar o padrão de qualidade
q
e seguraança dos processoos através do envoolvimento das pesssoas, mudança dee consciência e
compoortamento, foram iimplantadas 13 daas 35 práticas orgaanizacionais recom
mendadas (ROPs – conhecidos internamente como “Booas práticas”) pela metodologia da
Acreditação Canadense fora do Canadá (em
m implantação dessde 2008). Problem
ma: As publicações apontam os erros de identificação, pproblemas decorrenntes de falhas na
comunicação e no proceesso medicação com
mo sendo a causa raiz
r de diversos eveentos adversos. Sabbemos que do total de procedimentoss cirúrgicos realizaddos, 3 a 17% dos
pacienntes tem algum tippo de complicaçãoo, sendo mais da metade deles con siderados eventos adversos evitáveiss. A aplicação desstas 13 boas práticcas consideradas
priorittárias visou atuar pprimeiramente nos processos, linhas de
d cuidados, proceedimentos e pontoos mais críticos na assistência à saúdee para a garantia da
d segurança do
paciennte como meta da primeira fase de im
mplantação do méétodo da acreditaçãão canadense no Brasil.
B
São elas: ideentificação dos paccientes, transferências internas e de
inform
mações, reconciliaçção medicamentosaa, treinamento de segurança do paciiente, cultura de segurança institucioonal, papéis e respponsabilidade para a segurança do
paciennte, segurança na uutilização de mediccamentos, higiene das mãos, antibiotiicoprofilaxia cirúrggica, controle de eletrólitos concentrad
ados, práticas para cirurgia segura e
seguraança de narcóticos.. Local: Hospital púúblico estadual, moodelo Organizaçãoo Social de Saúde, com
c 266 leitos. Méétodo:Trabalho em times na preparação, divulgação e
auditooria de processos ccom participação da
d Alta Administraação; formação e ppreparo de multiplicadores entre os colaboradores
c
e paacientes; análise e divulgação dos
resultaados das auditoriaas e demais melhoorias implantadas, com a definição de propostas e crronograma de impplantação e definiçção de metas e novas estratégias.
Resulttados: No decorrer do tempo observam
mos melhora gradaativa na adesão as bboas práticas e connseguimos difundir os conceitos da quualidade, a importâância do trabalho
em tim
mes, além da consoolidação de princíppios éticos e da ressponsabilidade de ccada um neste proocesso; Identificamoos também a necesssidade de monitorrização contínua
atravéés da ferramenta daas auditorias internaas e do incentivo às
à pessoas a participparem ativamente. As boas práticas reelacionadas com ccomunicação, comoo identificação e
as trannsferências foram im
mplantadas ao longgo dos 2 anos, com
m a utilização de puulseiras, elaboraçãoo de fichas próprias e outros recursoss; aquelas relacionaadas com a força
de trabalho, divulgação de cultura instituccional e definição de
d papéis, ficou a cargo do time de recursos humanos, e foram trabalhaddas através do deseenvolvimento de
projetos específicos, com
mportância de cadda um no processo e o seu real valorr para o resultado final; as práticas
mo “Valores” e “Coonectando” que visavam difundir a im
relacioonadas com uso dde medicação, seguurança com narcótticos e a sua reconnciliação foram realizadas pelo proccesso Farmácia, Geerência de Risco e Qualidade, em
processso desenvolvido aao longo de 2 anoss; a aplicação das boas práticas para o controle da antibioticoterapia proffilática e higiene daas mãos, foram desenvolvidas pela
SCIH em conjunto com a Gerência de Riscco e Diretorias, e os
o seus bons resultaados, foram decorreentes de muitas revvisões e adaptaçõess que se fizeram neecessárias com a
m a implantação garantimos
g
à melhooria dos processos;s; monitoramento e aprimoramento
amplaa participação do ccorpo clínico (cirurrgiões e anestesistaas). Conclusão: Com
constaante; maior envolvvimento dos colabooradores; registros mais seguros; proocessos mais transpparentes e éticos; resultados mais coonsistentes em satisfação e custos.
Verificcamos que as prátticas são de implantação lenta mesm
mo quando bem pllanejadas e necesssitam de verificaçãão constante com aalinhamento imediato dos desvios
identifficados.
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RE_
_163_2011 - Relato de
d Experiên
ncia: Contro
ole da evasão de rou
upas hospiitalares em
m Hospital
Municipal Infantil
Arlete
e Florio, Rodrigo Souto dos Santos

Palavraas chaves: rouparia, eevasão ,controle

Situuação / problema: O enxoval do Hosppital Municipal Infantil era alugado e higienizado por em
mpresa terceirizada. O percentual de rroupa extraviada erra de 6% ao mês
com pico
p de 11% (quanddo a meta desejadaa de 2% ao mês).
Diagrama de CCausa e Efeito de Ishikawa

Inteervenção:
- Definição, junto à enfermagem, de “kits” de roupas de acordo com as neceessidades específiccas: centro cirúrgicoo, enfermaria, pronnto socorro, unidaddes diagnósticas,
e
das roupas
conforto médico; programação da entrega dos “kits” de roupaa limpa e monitoraamento da quantidaade de reposição(reeposições programaadas e reposições extra)
nos seetores: junho de 20009
- Accompanhamento daa pesagem das rouppas: junho de 20099
- Instalação de “chapeelaria” para entregaa e controle das roupas privativas paraa uso nos vestiários do Centro Cirúrgico: abril de 2010
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-Controle de roupas no confortoo médico com entreega de kit específicco e implantação dee armários rotativoss: abril de 2010
manda da enfermaggem no
-Maior e mellhor controle da distribuição e do connsumo de roupas hhospitalares com enntregas fixas no perríodo matutino e veespertino e por dem
período noturnoo: abril de 2010.
Resultados:
-A porcentaggem de evasão no período
p
de setembroo de 2009 a agostoo de 2010 foi em média
m
de 1,2 % ao mês,
m com pico de 33.1%.
-O peso de rooupa lavada variouu entre 20.927kg e 11.090 kg,ao ano ccom queda 12,1% no peso de roupa lavada
-O custo da hhigienização das rooupas variou entre R$ 57.967,79 e R$ 19.630,27. com economia
e
de 33% ao ano.
-Aquisição dee enxoval próprio com
c reformulação do contrato apenass para lavanderia: outubro
o
de 2010.
-Mudança doo prestador de serviiço com adequaçãoo do horário de enttrega e retirada das roupas: fevereiro de
d 2011.
Evasão de Roupas H
Hospitalares de setem
mbro de 2009 a Agostoo de 2010

% de Evasão
Set2009/Ago2010
S
0
15,11%
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RE_164_2
2011 - Segu
urança do paciente
p
no
o uso de me
edicamento
os e dietas m
mantidos so
ob refrigeraação
Erika de Oliveirra Santos, Ricardo Garcias
G
Aparecido, Danielle Cunha dee Souza, Daniela Saantos, Jose Antonio
o Pascoal dos Santtos, Sabrina Amelia
a de Lima e Silva, Marcelo
M
Augusto Ferrazz Ruas do Amaral Ro
odrigues, Juciene Rodrigues
R
Leao

Palavras-chave: aauditoria interna, refrigeradores, medicameentos, gestão da quali dade

A segurança do paciente em esttabelecimentos de saúde está diretam ente relacionada ao gestão de riscos e eventos adversos.. Dentre esses destaacam-se os relacionnados à
administração e conservação de medicamentos, nuutrição parenteral e enteral. Objetivando a introdução de boas práticas e o atendimento àss exigências da viggilância
sanitária que iddentificou em inspeeções eventos de risco relacionados aaos medicamentos e demais itens mantidos sob refrigeraação. Em resposta às
à notificações, o hospital
h
implantou, por meio da gestão daa qualidade, a práttica da auditoria innterna
direcionada a eesses itens. A metoodologia consiste na
n realização quin zenal
de auditorias. A primeira auditoria caracteriza-se na verificação deta lhada
das não confoormidades envolveendo a rotulagem de medicamentoos; os
registros de temperatura e limpeeza; os valores dee temperatura máxxima,
mínima e atual; bem como a verifficação de materiaiis não conformes ddentro
dos refrigeradores. A partir dos daados observados, seegue-se a elaboraçãão do
relatório de audditoria interna, o quual é encaminhadoo aos coordenadorees das
respectivas uniddades. A segunda auditoria
a
consiste no
n acompanhamennto da
regularização ddas não conformiddades observadas anteriormente.
a
Aoo final
de 2009, a parrtir da análise dos dados identificou-sse a necessidade dde um
conjunto de m
medidas que progreessivamente foram implantadas visanndo a
melhoria continua. Foram revisadas instruções de trabalho conttendo
orientações paara leitura, limpezza e registro adeqquado com divulggação
ampla. Para oss medicamentos reeconstituídos, foi padronizada
p
etiqueeta de
identificação coom data, horário e validade. Ao finall de 2010, os dadoos das
auditorias mosttraram que a rotulaggem e local inadeqquados deveriam seer não
conformidade prioritariamente melhor abordadas.
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RE_166_2011 - Gestão à vista: exposição e análise de informações com base na Gestão do
Conhecimento
Marcelo Augusto Ferraz Ruas do Amaral Rodrigues, Érika de Oliveira Santos,Ricardo Garcias Aparecido Campos, Daniela Santos, José Antônio Pascoal dos Santos, Sabrina
Amélia de Lima e Silva, Danielle Cucha de Saouza, Marta Efigênia, Juciene Rodrigues Leão, Daniel Salvador

Palavras-chave: Gestão à Vista, conhecimento, informações, comunicação

O acompanhamento e a difusão dos resultados obtidos através da execução dos processos organizacionais em uma instituição de saúde visam a garantia da qualidade e
a melhoria contínua dos serviços prestados. No hospital - instituição hospitalar pública terciária e quaternária – foi evidenciado em 2009, através das auditorias internas
dos Quadros de Gestão à Vista, a dificuldade de disseminação dos resultados e informações pelo corpo gerencial para os demais colaboradores da instituição. Durante um
processo de análise de causa e efeito, foi verificado que o problema encontrado estava relacionado às seguintes causas: resistência por parte das lideranças quanto à
exposição de dados para os demais colaboradores, uma vez que essa prática era entendida como uma forma de expor as deficiências e dados estratégicos do setor para as
demais unidades organizacionais, além disso, a existência de unidades que não monitoravam os processos executados, não possuindo dessa forma resultados formais para
serem apresentados.
Diante de tais evidências, após análise entre os membros do escritório da qualidade e a diretoria do hospital, foi proposta a re-estruturação do processo de Gestão à
Vista na instituição. Para realizar o projeto, primeiramente foi realizado o levantamento dos setores que necessitavam da intervenção na utilização dos Quadros de Gestão
à Vista. Posteriormente foram elaboradas as normas e as instruções acerca dos documentos necessários para serem afixados nos Quadros. Dentre os documentos,
destacam-se o mapa de relacionamento dos setores (cadeia cliente-fornecedor), a missão, visão e valores institucionais; e a ficha técnica dos indicadores de processos e
resultados. Além da verificação dos locais estratégicos para afixação dos quadros. Após a elaboração dos instrumentos, foram realizadas reuniões com os gerentes e
demais colaboradores da instituição para adequação à norma proposta.
Atualmente, o monitoramento dos Quadros é realizado semestralmente pelo escritório da qualidade, através de um instrumento de avaliação. Em Dezembro de 2010,
após auditoria realizada foi verificado que, apesar da afixação dos quadros, algumas lideranças não o utilizam, e outras utilizam conforme exposto no escopo do projeto.
Em algumas unidades organizacionais foi evidenciada a mudança dos processos a partir dos indicadores apresentados e maior envolvimento dos colaboradores nos
colegiados internos. A adoção dessa prática deve ser entendida pelo corpo gerencial como uma forma de acompanhar e difundir os resultados dos processos aos demais
colaboradores, instigando a discussão acerca de práticas adotadas na instituição e a viabilização da mudança a ser realizada. Mais do que um instrumento de
comunicação, o Quadro de Gestão à Vista é utilizado para garantir maior proximidade e conhecimento dos profissionais acerca dos resultados e informações pertinentes à
sua atividade.
A partir da filosofia de Gestão à Vista, continuamente o escritório de qualidade, baseando-se na educação continua e quebra de paradigmas, busca uniformizar as
práticas gerenciais na instituição.

Avaliação de Tecnologia

RE_167_2011 - Ferramenta para Identificar Intercorrência Clínica a Distância
Alessandro Freitas de Moura, Luiza Watanabe Dal Ben

Introdução: Entendendo as dificuldades na comunicação à distância em uma empresa de home care, onde o paciente e equipe profissional estão à distância da sede, foi
criado, em 2004, um instrumento de avaliação de intercorrências clínicas chamado “Ficha de Alerta Clínicos”. Nesta ficha, os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem,
através da observação direta dos sinais e sintomas, registrava e informava as intercorrências clínicas ao enfermeiro supervisor, via telefone, disponibilizado pela empresa, à
Central de Atendimento. O atendente registrava essa informação no sistema e após o registro o enfermeiro supervisor acessava as informações. Posteriormente, esta
comunicação passou a ser realizada via smartphone e nesta modalidade a equipe tinha dificuldade para digitação dos dados, por causa do tamanho do teclado, sendo
assim, optou-se pela implantação de netbook (agosto de 2010), sendo possível também, o registro da evolução clínica de toda a equipe multidisciplinar, e fácil acesso,
agilizando o atendimento e prevenindo agravos.
Descrição do problema: Paciente M.N.G., com idade 76 anos, diagnóstico: ITU, Enfisema Pulmonar, Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica; em internação
domiciliar a 04 anos; última internação hospitalar em janeiro de 2010 por cirurgia de prótese total de joelho esquerdo. Paciente não deambulante, índice de Katz - muito
dependente, SVA, cateter de oxigênio BIPAP noturno. Plano terapêutico: Fisioterapia -1x/dia durante 5 dias da semana; visita médica – uma a cada 15 dias; visita da
enfermeira e assistência de enfermagem 24 Horas. Na passagem de plantão no dia 02/02/2010, o TE ao realizar a avaliação dos sinais e sintomas, observou odor fétido e
forte (ficha alerta - F 76 e 77) e desconforto respiratório (ficha alerta – B 10). Após realização da digitação destes itens, a Enfermeira na sede imediatamente foi ao domicílio
e realizou avaliação deste paciente, comunicou-se com o médico titular, que solicitou exames laboratoriais e aumento das sessões de fisioterapia. Foi diagnosticada
infecção urinária, iniciado o tratamento com Antibióticoterapia e houve resposta clínica positiva. Em três dias os padrões alterados voltaram ao de habitual (gráfico 1).
Resultado obtido: O sistema de comunicação e ficha de alerta clínicos agilizou o atendimento ao paciente, permitindo o início imediato do tratamento médico,
aumento nas sessões de fisioterapia, evitando assim possibilidade de hospitalização. A melhora na qualidade de assistência e segurança do paciente ficou em evidência de
forma clara e objetiva com a implantação deste novo equipamento. Observou-se que houve maior adesão da equipe multidisciplinar; que o médico registra as evoluções
com maior freqüência, além de acessar o prontuário via web. Este investimento demonstra a eficiência, eficácia e satisfação do cliente pela resolutibilidade.
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RE_168_2
2011 - Impllantação do
o Protocolo
o Institucion
nal para Pro
ofilaxia Antiimicrobiana
a em Cirurg
gias
Carla Guerra, Angela Sola, Fernand
da Maciel Paschoin
n, Luis Fernando Paees Leme, Marcia Maaiumi Fukujima

Introdução: O uso de antibióticcos profiláticos paraa prevenir infecçõees do sítio cirúrgicoo (ISC) constitui práática organizacionaal recomendada (RROP) a ser monitoraada nas
instituições com
m a metodologia caanadense implantadda.
Problema: AAs ISC apresentam elevada morbi-moortalidade, prolongaam o tempo de innternação e elevam
m os custos hospitaalares. O uso adeqquado do antimicrrobiano
ma das principais esstratégias para a preevenção da ISC.
profilático é um
Local: Hospiital público estadual, terciário, com 266 leitos, destes, 82 leitos cirúrgicoos. Método: O prootocolo institucionaal para padronizaçção do antimicrobiano de
escolha para caada procedimento cirúrgico foi estabeelecido durante as reuniões do colegiiado de cirurgiões com
c a participaçãoo da infectologista do serviço de conttrole de
infecção hospittalar (SCIH), diretooria clínica e com
missão de gerenciam
mento de risco. Fooi desenvolvido um
m formulário paraa controle da realização do antimicrrobiano
profilático no intra-operatório quee deveria ser preennchido pelo anestessista. O antimicrobbiano padronizado para cada procediimento foi incluídoo na caixa de mediicações
anestésicas esppecífica para cada cirurgia. Através desse formulário a equipe do SCIH
H avaliava se o antimicrobiano profiilático era adminisstrado no momentoo intraoperatório e a ffarmácia iniciava o acompanhamento do caso para suspeender o envio da medicação
m
após 48 horas, conforme deefinido em protocoolo institucional.
Resultados: N
No decorrer do anoo observamos melhora gradativa na addesão ao protocoloo entre todas as espeecialidades cirúrgiccas. O efeito da implantação completa desse
protocolo diretaamente na diminuiçção das taxas de infecção do sítio cirúúrgico será acompaanhado no decorrerr dos próximos messes.
Gráfico 1 - Analisee da adesão ao protoccolo de antimicrobianno profilático por procedimento cirurgico ((n=4172)

A taxa de adeesão inicial foi de 85%
8 e em 6 meses após implantação do protocolo a taxaa subiu para 99%.
Conclusão: O compromisso e o empenho individdual dos profissionnais no cenário hosspitalar são imprescindíveis, porém nnão suficientes para questões que envvolvam
mudanças de pprocessos. Visandoo alcançar a “segurrança nos procedim
mentos cirúrgicos”,, acreditamos que esse projeto multiddisciplinar exemplifique o envolvimeento da
instituição paraa garantia da execuçção deste ROP com
mo prática rotineiraa.
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RE_170_2
2011 - Imp
plantação de Checkliist na UTI Pediátrica para Prom
moção da Segurançaa do
Paciente – Relato de
e Experiênccia
Roberta de Jesu
us, Fabiana Pereira das Chagas, Fabian
na Lucia Passos

Palavra chave: Ennfermagem, Segurançça, Indicadores de quaalidade em assistênciaa à saúde

Os profissionnais de enfermagem na UTI Pediátriica devem estar p reparados para ofeerecerem um atendimento rápido e seguro, proporcioonando a recuperação do
paciente criticaamente enfermo e inntervindo adequadamente nas situaçõões emergenciais.
Com o uso dde tecnologias avannçadas e pacientes que requerem cuiidados cada vez mais
m complexos, a equipe
e
de enfermaggem não está livre de cometer falhas, o que
interfere no tem
mpo de internação, na incidência de complicações e na m
mortalidade.
Pensando em
m prevenir a ocorrrência de eventos adversos e garantirr uma assistência segura
s
e de qualidade foi elaborado um instrumento naa forma de checkliist, que
consiste na connferência de itens essenciais para a seggurança do pacientte e na identificação de não conformiddades, evitando pos
ossíveis eventos advversos.
Este estudo trata-se de um relatto de experiência demonstrando
d
a elaaboração, implantaação e avaliação doo checklist. O instrrumento começou a ser aplicado em janeiro
de 2010, sendoo a primeira avaliaçção no período de janeiro a junho de 22010 e foi reavaliado entre julho de 2010 e janeiro de 20011.
Para elaboração do instrumentoo foram selecionaddos os materiais e eequipamentos que deveriam estar preesentes no leito em
m casos de emergênncia e algumas conndições
m listados 15 itens que compuseram o cheklist.
necessárias para promover a segurrança do paciente. A partir disso foram
Os enfermeiros realizaram o trreinamento dos téccnicos de enfermaggem, que ficaram encarregados de, no início de cada plantão, checar os itens, identificar as não
conformidades,, comunicar aos ennfermeiros e realizzar a adequação ouu correção dos meesmos. Inicialmentee os técnicos de eenfermagem demonnstraram preocupaçção em
relação ao tem
mpo gasto para execução do checklistt. Após o período de adaptação, obsservou-se que o grupo incorporou esssa atividade à rotina diária, identificcando e
corrigindo as não conformidades no início de cada plantão.Na primeirra avaliação havia 1127 checklist, senndo que 17,6% appresentaram não coonformidades que estavam
e
relacionadas aoo risco para infecção, segurança do paciente em emerggências, segurançaa do paciente relaccionada à terapia inntravenosa e outraas não conformidaddes. Na
segunda avaliaçção 6 meses após o inicio da aplicaçãão do instrumento, haviam 1358 checcklist, e destes 11,6% apresentaram nãão conformidades. Observamos que houve
h
a
diminuição de não conformidadees no decorrer da aplicação
a
do instrum
mento, o que propporciona uma assisttência mais segura,a, pois houve queda significativa no risco de
m atendimento mais ágil em emergên cias.
infecção e na colaboração para um
A utilização do checklist demoonstrou que práticaas e ações simples são capazes de prroporcionar uma atuação de enfermaagem qualificada e uma assistência eficaz
e
e
segura ao pacieente.
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RE_171_2011 - Contratualização de Resultados: uma Estratégia de Gestão que favorece a
Qualidade e a Segurança nos Serviços de Saúde Pública
Elisabete Costa Reis Dutra, Helidéa De Oliveira Lima, Darissa Marielle Lucas Ferreira

Uma Secretaria Estadual de Saúde vivencia um momento de redesenho de seus processos e suas estratégias, visando reorganizar e modernizar suas ações,
estabelecendo uma nova estrutura de Gestão focada em resultados e seguindo o modelo de Governo utilizado no Estado.
Desde 2003 têm sido criados programas prioritários voltados para os principais problemas de saúde do Estado e a gestão desses programas com eficiência é um grande
desafio para os gestores públicos. Dentre as estratégias utilizadas destacam-se os contratos de gestão, instrumentos utilizados em favor de uma administração pública por
resultados e com o propósito de equilibrar objetivos e de favorecer a descentralização, o controle e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. No caso específico da
gestão dos programas prioritários a principal inovação está em uma modelagem contratual única com normas gerais de execução, acompanhamento e avaliação para as
instituições de saúde ou para municípios que participam de diferentes programas.
Partindo da premissa de que uma boa gestão é aquela que alcança resultados, a minuta contratual única possui anexos de metas para cada programa estadual e um
anexo de pagamentos que determina acompanhamentos e avaliações de forma mais objetiva, padronizada e transparente. O desenvolvimento de mecanismos eficientes
de contratualização concretiza, de algum modo, a necessidade de se adotar uma cultura de gestão de serviços voltada para o cidadão, necessariamente modelada pela
eficiência e efetividade da atuação pública e sustentada por princípios de avaliação do desempenho e pela responsabilização. Sendo assim, o Estado, por meio dos Anexos
de Metas contratuais, pactua com os municípios, hospitais e centros de atenção secundária, indicadores qualitativos e quantitativos introduzindo inovações e favorecendo
a adoção de boas práticas para proporcionar melhorias e gerar mais segurança nos serviços prestados.
A partir de uma bem estruturada formalização contratual, é executado um monitoramento quadrimestral por uma comissão com cronograma fixo de trabalho e que
conta com participantes do Estado, município e da instituição contratada. Essa comissão elabora um relatório que é lançado em sistema web, que será recebido e
analisado pelas áreas responsáveis pela formalização do contrato e pela gestão do programa. Por meio desse relatório são determinados os descontos relativos aos
indicadores e metas que não foram cumpridos pelos contratados. Anualmente, é realizada ainda uma avaliação por uma comissão específica que revê os indicadores e
metas, podendo também sugerir a exclusão de algum beneficiado dos programas, com base na análise de seu desempenho anual e considerando a visão estratégica do
Estado.
A partir dessa estruturação, essa Secretaria Estadual de Saúde vem alcançando grandes avanços e melhorias dentro da lógica do seu Planejamento Estratégico e de seus
projetos prioritários, favorecendo o estabelecimento de uma relação consistente com seus contratados e clarificando os objetivos do sistema de saúde, implicando ainda
em uma gestão contínua e efetiva das responsabilidades e dos compromissos pactuados. Assim, é possível verificar que uma formalização contratual bem estruturada é
uma estratégia de gestão que favorece a qualidade e a segurança nos serviços de saúde pública e torna-se um eixo fundamental para os avanços na assistência à saúde
focada no cidadão.

Qualidade e Segurança

RE_174_2011 - Gerenciamento e Vigilância de Risco para Redução dos Erros de Medicação na
Clínica Médico Cirúrgica (CMC)
Tatiane Ramos Canero, Isabelle Maria Bortotti Bérgamo, Carla Bernardes Ledo, Denise Isabel Luiz, Claudia Regina Laselva

Introdução: O gerenciamento de medicamentos é um processo complexo que envolve médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pacientes e demais membros da equipe.
Para garantir a segurança deste processo, novas condutas e iniciativas devem ser constantemente atualizadas. De acordo com o Institute for Healthcare Improvement (IHI),
a prevenção de eventos adversos com medicamentos é um dos doze módulos de gerenciamento de riscos contemplados na campanha “5 milhões de vidas”. Segundo
dados do Institute of Medicine, estima-se que erros de medicação prejudicam 1,5 milhões de pessoas a cada ano nos Estados Unidos, resultando em uma alta de U$$ 3,5
bilhões em custos médicos adicionais. Na instituição de estudo existe um processo de qualidade assistencial que busca ativamente a ocorrência de erros de medicação, na
prescrição médica, denominado Busca Ativa por Erro de Medicação (BAEM), com foco na reconciliação medicamentosa, medicamentos não administrados, erros de
frequência, tempo de infusão, alergia não considerada e atraso nas doses dos medicamentos. No início de 2008, o desempenho da CMC no BAEM foi 94% inferior à meta
preconizada para a instituição (Meta institucional – média de 0,86 erros de medicação por prescrição médica / Desempenho CMC – média de 1,67 erros de medicação
por prescrição médica).
Objetivos: - Desenvolver estratégias para minimizar a ocorrência de erros de medicação na CMC; - Reduzir o número de erros de medicação por prescrição médica na
CMC; Metodologia: Dede 2008 foram desenvolvidas atividades que envolveram: a criação de um grupo de medicação da CMC, atuação do farmacêutico clínico nas
unidades de internação, projeto de orientação do corpo clínico quanto às normas de prescrição médica, certificação dos profissionais de enfermagem em administração de
medicamentos em centro de simulação realística, desenvolvimento de projeto com foque em reconciliação medicamentosa, auditorias de BAEM nas unidades da CMC, e
implantação de vigilância de medicação. Resultados: Frente às ações desenvolvidas obtivemos uma redução de 71% no número de erros de medicação por prescrição
médica, segundo análise do BAEM. Ocorreu a redução progressiva, da média de erros na CMC, durante os anos 2008 – média de 1,47, 2009 – média de 0,72, e 2010 –
média de 0,42 erros de medicação por prescrição médica.
Distribuição da média de erros de medicação por prescrição médica, na CMC segundo BAEM .
2008 - 2009 - 2010.
2008

1,8
1,67

Comparativo da média de erros de medicação por prescrição médica,na CMC-segundo
BAEM. 2008 - 2009 - 2010.

2010
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Conclusão: Promovendo mudanças culturais, quanto ao conceito de qualidade e segurança de medicamentos, por meio da intervenção direta da liderança imediata, da
vigilância constante da equipe multiprofissional e auditorias. Concluímos que as ações desenvolvidas resultaram na redução do número de erros de medicação por
prescrição médica na CMC. Frente a complexidade do processo, reconhecemos a necessidade do desenvolvimento de estratégias futuras, como o envolvimento do
paciente e família.
Qualidade e Segurança

RE_175_2011 - Melhoria na Qualidade da Assistência Hospitalar - inovahosp
Simone Jogaib Daher, Jaqueline Moffati Ozório de Oliveira

O Estado do Espírito Santo vêm ao longo dos anos buscando estabilidade na condução das políticas de saúde pública. Ressaltamos que durante 20 anos anteriores e
atuais houve descontinuidade de atuação dos gestores na gestão do sistema estadual de saúde, tendo sua condução marcada por problemas financeiros que
desencadearam a desestruturação da rede estadual própria de serviços de saúde. Percebe-se então a necessidade de intervenção nos processos administrativos da
organização e a atuação de uma gestão profissionalizada para o alcance da qualidade nos serviços. A adoção de tal lógica, porém, exige modificar uma cultura
administrativa que passa a ter como foco o planejamento e o controle exclusivo de atividades e insumos. O Inovahosp se consolida como uma nova cultura gerencial, cuja
essência está na mudança do sistema de relações entre os entes que passam a reger-se pelo princípio da parceria. Espera-se assim criar na rede estadual de serviços de
saúde necessária, eficiente, com serviços resolutivos e de qualidade.
Metodolgia
1)Realização de oficina para apresentação do projeto de Melhoria na Qualidade da Assistência Hospitalar - Inovahosp e discussão dos indicadores propostos para
definição do Termo de Compromisso de Gestão Hospitalar (TCGH); 2)Normatização das propostas em resoluções estaduais;3)Definição da equipe de monitoramento e
avaliação por macrorregião com a participação de membros da Superintendência Regional de Saúde (SRS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Estadual de
Saúde (SES) e Conselho Estadual de Saúde(CES); 4)Definição de cronograma de visitas, (elaboração do formulário para realização do monitoramento, aferição das metas
estabelecidas através dos planos de ação das unidades); 5)Realização de reuniões por macrorregião com a participação da SRS,SMS,SES e um representante da unidade
participante para definição de prazos para o cumprimento das metas estabelecidas no TCGH; 6)Instituir e publicar portaria da comissão de monitoramento e avaliação;
7)Assinatura com as 16(dezesseis) unidades de saúde escolhidas do Termo de Compromisso de Gestão Hospitalar(TCGH).
Soluções Implantadas
Estratégias :
Gerencial: Lógica contratual, assinatura de termo de compromisso recíproco;
Parceria com os gestores locais;
Elaboração do Plano Diretor dos Hospitais (PDR)
Resultados Obtidos até o momento
a)Melhoria dos indicadores de eficiência, eficácia e efetividade na gestão da clínica, com incremento na qualidade da atenção à saúde oferecida à população; b)
Implantação de Centros de Custos em 5 unidades participantes; c) Assinatura Termo Obrigações a Cumprir (TOC) com a Vigilância Sanitária Estadual (VISA) e as 16
unidades participantes; d) Contratualização de todas as unidades participantes com o Centro de Hematoterapia e Hematologia do ES (Hemoes); e) Implantação das
comissões de farmácia e terapêutica, prontuário, CCIH e ética médica em 70% das unidades participantes.

Qualidade e Segurança

RE_176_2011 - Uso de Checklist como Ferramenta Adicional na Redução de Infecção de Corrente
Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central
Adriana Maria da Silva, Ana Lúcia C. Lorena, Mara Lucia L. Ribeiro, Evandro Penteado Villar Felix, Priscila F Silva,Pedro A Mathiasi

Introdução: inúmeros estudos descrevem que a utilização de checklist contribui com redução das taxas de infecção de corrente sanguínea (ICS). Objetivos: avaliar o
impacto da utilização do checklist na redução das taxas de ICS em uma instituição privada localizada na cidade de São Paulo. Materiais e métodos: Elaboramos um
checklist com questões fechadas, baseadas no “bundle de prevenção de ICS” proposto pelo Institute for Healthcare Improvement. Após a elaboração, o instrumento foi
apresentado e discutido com médicos e enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Centro Cirúrgico (CC). Todo paciente, assistido na UTI e CC, submetido à
inserção de CVC, tinha um checklist preenchido pelo enfermeiro da unidade no momento da inserção. A coleta de dados ocorreu no período de 01 de outubro de 2009 a
31 de março de 2010. Durante o período de estudo, não houve alteração das rotinas e protocolos recomendados pelo Serviço de Controle de Infecção da instituição. Os
dados foram organizados e analisados pelo EPIINFO, versão 3.3.2 de 2005. Resultados: Durante o período de estudo, foram analisados 383 checklist. Os resultados
mostraram que após 3 meses da implantação do checklist, houve melhora significativa na adesão à anti-sepsia das mãos e no uso da clorexidina no preparo da pele do
paciente (Tabela I). Foi observada importante redução na densidade de ICS (Gráfico I).
Tabela I. Adesão ao “bundle de prevenção de ICS”. Período out/2009- mar/2010.
Anti-sepsia das mãos
Clorexidina na pele
Campo estéril
Luva estéril
Máscara
Avental estéril
Gorro
Acesso femural
Total

2009
87% (203/232)
13% (30/232)
98% (229/232)
100% (232/232)
100% (232/232)
99% (231/232)
98% (229/232)
5% (12/232)
232

2010
97% (146/151)
38% (57/151)
98% (148/151)
100% (151/151)
100% (151/151)
100% (151/151)
100% (151/151)
2% (3/151)
151
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p
0,002
< 0,001
0,684

Teste
Qui-quadrado
Qui-quadrado
Fisher

1,000
0,282
0,116

Fisher
Fisher
Qui-quadrado
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Gráfico I. Densidade de ICS na UTI aadulto e pediátrica. Peeríodo out/2009- mar/2010.

,

Connclusões: Os resultaados deste estudo mostraram
m
que o usso de checklist duraante a inserção de CVC contribuiu para a redução das ICCS. O uso do checkklist, associado à
elaborração de rotinas, treeinamentos e envolvimento de toda a equipe, pode ser cconsiderado uma exxcelente ferramentaa para atingir os ressultados esperados.
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RE_
_177_2011 - O Proce
esso de En
nfermagem
m como Caaminho para Melhoriaa da Qualidade na
Assistência
Edenisse Maria Santos daa Silva, Ana Caroline
e Ramirez de Andra
ade, Glenda Duartee,Jacimara Pereira Furquim Zandonella, Danielle Lopes SSilva, Bruna Luana de Souza Farias,
Angela Maria Bueno de O
Oliveira

Introdução O Processoo de Enfermagem (PE) pode ser entendido como um méétodo contínuo, críttico, ordenado, de se coletar, analisarr e interpretar informações sobre as
necesssidades do pacientte visando levá-lo a melhoria na sua condição de saúd e. Consiste em Cooleta de dados (Histórico de enfermaggem); Diagnóstico de enfermagem;
Planejjamento; Implemenntação do plano de
d cuidados e Avalliação. Tal processso proporciona ao enfermeiro reafirm
mar a sua responsaabilidade junto ao cliente assistido
proporcionando uma preestação de cuidadoos individualizados,, garantindo um plaano de assistência com adequadas inttervenções. Além ddisso, o PE melhoraa a comunicação
entre a equipe preveninndo erros e repetiçõões desnecessárias, orienta a superviisão do desempenhho do pessoal e auuxilia nas tomadass de decisão em diversas situações
meiro enquanto gereenciador da equipee de enfermagem. AAinda, permite a avaliação dos resulttados e da qualidadde da assistência porque
p
norteia as
vivencciadas pelo enferm
ações.. Nesse enlace enffermeiras do setor de Neurocirurgia do Hospital do Seervidor Público de São Paulo (HSPE) perceberam a neccessidade de impleementar o PE no
referiddo setor, pois o meesmo exige cuidadoos complexos por parte da equipe dee enfermagem e nãão há até o momennto a implementaçãão de todas as fasees do PE. Com a
intençção de mudar esta realidade algumas enfermeiras tiveram
m a iniciativa de see reunirem em um grupo para a consstrução de instrumeentos que viabilizeem o PE. Método
Trata-se de um relato de experiência de aboordagem crítico-refflexivo de cunho deescritivo-compreennsivo que tem comoo objetivo compartitilhar a experiência de um grupo de
meiras do setor de Neurocirurgia do HSPE vivenciada no processo de im
mplementação do PE.
P O setor conta com 27 leitos de Enfermaria sendo 03 infantis e 24
enferm
adultoos, além de uma U
Unidade de Neurocirurgica de Alto Risco com capacidaade para 10 leitos. O processo de Impplementação inicioou-se em Novembrro/2010 e para a
formação oficial do gruupo foram convidaados todos os enfeermeiros que trabaalham no setor, doos 16 enfermeiros 14 se comprometteram a participar do processo de
constrrução dos instrumentos. Resultados Fooram realizadas duas reuniões nas qu ais foram discutidoos os aspectos éticoos e legais que envoolvem o PE e sua importância para
melhooria da qualidade dda assistência e daa segurança do paaciente. Ao final dda primeira reuniãoo ficou acordado que
q o PE seria inicciado em etapas, e foi proposta a
constrrução de instrumennto para a coleta doo histórico de enfeermagem. Na segunnda reunião foram apresentados dois instrumentos conststruídos pelas integrantes do grupo,
após discussão
d
optou-see por aplicar os doois instrumentos poor 30 dias sendo quue um na primeiraa quinzena e o outro na segunda quuinzena do mês dee fevereiro. Cada
enferm
meiro integrante doo grupo conta com um questionário para
p avaliação dos instrumentos. Após a fase da coleta de
d dados, iniciará a formação de insttrumentos para a
implem
mentação das outras fases. O PE é um processo de qualificação profisssional, além de propiciar
p
valorizaçãão, reconhecimentto e otimização da assistência de
enferm
magem e sendo um
m processo dinâmicco a implementaçãão será acordada e concretizada meddiante as reuniões do
d grupo e também
m reuniões com a equipe
e
de saúde
que coompõe a quadro m
multiprofissional do setor de neurocirurrgia. Palavras-Chavve: Processo de Enfeermagem; Qualidadde da assistência; CCuidado.
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RE_
_178_2011 - Gestão Matricial – Uma PProposta de
d Comun
nicação Efeetiva para Equipes
Multiprofission
nais e Multiidisciplinare
es
Claudia Barbieri Tait Gan
ndolfi, Katia Maria Padula
P

Problema: Um centro de reabilitação coom atuação de divversas categorias prrofissionais e especcialidades clínicas apresentava uma ggrande dificuldade de organização
mando e de condutas a cerca dos proccedimentos a serem
m realizados nos
interna e comunicação eentre as equipes, deevido sua estruturaa verticalizada. Havvia conflito de com
pacienntes. Solução Implaantada: Implantaçãão de uma forma dee organização matrricial, no qual equipes compostas por pessoas de diversaas especialidades são reunidas com
o objeetivo de realizar tarrefas com caracteríssticas em comum sem
s perderem as esspecificidades de suuas funções, buscando desta forma auumentar a eficiência, descentralizar
a autooridade e a responsabilidade, e trazeer o controle das atividades para maiis próxima dos responsáveis pela suaa realização. Resulttados Obtidos: Deesde o início das
atividaades, em 2007, ddefiniu-se que a forma de gestão deveria ser difereenciada. Para istoo optou-se pela organização
o
matriccial que é uma forma mista de
departtamentalização, inndicada especialmeente em ambiente de equipes multiidisciplinares e muultiprofissionais, quue traz várias vant
ntagens em detrimeento ao modelo
tradicional de organograama verticalizado. Os
O processos foram
m definidos e geridoos como atividades distintas, focados em
e seus objetivos, com hierarquia deefinida na matriz.
senvolver determinnados processos,
Nesta estrutura, as pesssoas permanecem vinculadas as suas respectivas uni dades funcionais e movimentam-se apenas para dese
desem
mpenhando diferenttes papeis em cadaa um deles, de acordo com sua especcialização e as habbilidades necessáriaas a cada atividade,, conforme desmonnstrado na figura
abaixoo:
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Figura 1 – Exemploo de Organograma Matricial (os nomes sãoo fictícios)

Na implantaçção da Gestão Mattricial foram observvados os seguintes benefícios: a) Espeecialização no assunto - os profissionaais dedicam-se priooritariamente e quaase que
exclusivamentee aos processos em
m que estão envolvidos; b) Minimizaçção dos custos e otimização de recurrsos – este sistemaa permite a disponibilização de recursos nas
diferentes áreas funcionais, gerando melhor aprovveitamento de recuursos técnicos escassos, pois estes ficaram
f
disponíveiis para uma ampla gama de processsos; c)
membros da equipee, em conjunto, prooporciona um diferrencial em relaçãoo ao resultado preteendido,
Comunicação EEfetiva – o conhecimento específico de cada um dos m
tornando-se maais acertivo; e d) Rapidez
R
na Tomada de Decisão - a eequipe envolvida no processo tem o poder no processso decisório. Isto se
s dá principalmennte pela
comunicação eentre as pessoas, onnde a iniciativa é incentivada e excedee as responsabilidades funcionais.
Todos estes bbenefícios do sistema matricial propoorciona novos desaafios e a responsabbilização dos profisssionais que dele pparticipam, os quais não seriam comuumente
oferecidos em uuma organização puramente
p
funcionaal, gerando conhec imento comum dass várias áreas assistenciais, resultandoo em interesse e mootivação no trabalhoo, além
de oferecer um atendimento de exxcelência aos pacieentes.

Qualidade e Seegurança

RE_179_2
2011 - Segu
urança do Paciente
P
no
o Centro de Diagnósticco
Renata Lourenzzen de Oliveira, Aud
dry Elizabeth dos Santos,
S
Rúbia Cristinna Bozza Schwenckk, Helen Maria Benito Scapolan Petrollino, Ivana Lucia C. P. Siqueira, Marcela Reale
Barboza Burgo Guerra

Identificaçãoo do problema:
A preocupaçção com a segurannça e a qualidade da assistência presstada aos clientes é uma constante nos
n serviços de saúúde. O aumento da demanda a serviços de
diagnóstico em
m estruturas hospitalares complexas onnde são realizados exames diagnósticos, incluindo proceedimentos invasivoos, realizados sob sedação
s
e anestesiaa, exige
profissionais haabilitados e processsos de trabalho segguros. Este trabalhho tem como objettivo diagnosticar oss potenciais riscos a que os pacientes estão sujeitos durante o
processo assisteencial no Centro dee Diagnóstico e proopor ações de melhhoria para aumentarr a segurança do mesmo, prevenindo assim, o erro.
Solução implantada
Foram definidos os processos de maior risco atravéés da análise dos ev
eventos adversos e posteriormente
p
reviisão dos cuidados dda prática assistenccial e da literatura de
d cada
ntes. Elaborado um guia contendo o foco
f de
processo selecionado e definidas as ações de segurança, benchmarkinng para verificaçãoo das ações de segurança dos pacient
atenção e a açãão de segurança coomo um direcionador para uma assistêência mais segura. Foi
F realizado o treinamento da equipee do centro de diaggnóstico referente às ações
de segurança e a distribuição do guia. Estas ações fooram desenvolvidaas no período de aggosto a dezembro de
d 2010. Após estee período iniciou-se o acompanhameento e a
avaliação dos eeventos adversos e dos
d indicadores relacionados aos proccessos selecionadoos através de auditorias mensais.

Resultados
Dentro das aações propostas e im
mplantadas ainda não
n há dados consiistentes para análisse comparativa devido ao curto espaçço de tempo da impplantação até o moomento.
A meta propostta é de 100% do cumprimento das ações de segurançça pela equipe de enfermagem. Novaas ações poderão ser realizadas paraa garantir a sustenttação e
adesão da equipe a este processo, como re-treinamento e conscientizaçção da equipe de enfermagem.
e
O monnitoramento do proocesso é realizado continuamente.
c
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Indicadores Assistenciais

RE_180_2011 - Informatização das planilhas dos indicadores e reestruturação do processo de
coleta de dados e análise dos resultados em uma unidade ambulatorial sob gestão da Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM
Veronica de Padua Mello, Andrea Aparecida Fonseca Monteiro, Joana Darc Ricardo Dos Santos

Identificação do Problema: A unidade ambulatorial Núcleo de Gestão Ambulatorial – 39 Santa Cruz, sob gestão da Organização Social da Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina (SPDM), desde 2007. Em final de 2009 e 2010, a enfermagem, tendo como norteador que os indicadores de saúde constituem uns dos
pilares para que se contemple uma gestão de qualidade, iniciou em 2009/10 a informatização das planilhas dos indicadores e reestruturação do processo de coleta e
analise dos indicadores de saúde. Em anos anteriores a anotação dos indicadores era realizada por uma única colaboradora que transcrevia os dados em impresso próprio,
que, por conseguinte direciona os dados para a supervisão de enfermagem a qual realizava o tratamento dos dados. No entanto, ocorria sub-notificação dos dados, falta de
comunicação com outros colaboradores e registro inadequado. Fato que acarretava a não congruência da informação. A fim de aperfeiçoar e reestruturar indicadores foi
introduzido computadores nos setores e construído um banco de dados, contendo planilhas reformuladas, sendo estas norteadas pelos quesitos: relevância, custoefetividade, sensibilidade e confiabilidade.
Após a implantação foi realizado treinamento com a equipe de enfermagem sobre o registro e transmissão de dados e transmissão de dados. Além da sensibilização da
importância do registro correto. A proposta em informatizar e reestruturar os indicadores teve como objetivo: implantação do sistema de informação informatização;
avaliação das mudanças ao longo do tempo, analise da situação atual de saúde na unidade e sensibilização da equipe de enfermagem sobre os indicadores.
Metodologia: Para contemplar os objetivos, foi criado um banco de dados onde foram armazenadas as planilhas. Houve a implantação dos indicadores em
computadores conectados para que transmissão ocorresse de um modo mais efetivo. Sendo a atualização dos indicadores semanalmente.
Resultados: Com o novo olhar e agir sobre os indicadores, notou-se que a sub-notificação apresentou uma queda considerável, houve uma mudança vertiginosa. No
período de janeiro de 2010 para o mesmo período de janeiro de 2011, houve um aumento de 50% em relação a consultas de enfermagem, triplicou o procedimento de
retirada de pontos, houve uma diferença em valor absoluto de 52 consultas de enfermagem-curativo, entre outros. Além da reformulação dos indicadores que se tornou
mais compreensível para a equipe de enfermagem.
Conclusão: Com a implantação e reestruturação dos indicadores, houve um melhor parâmetro para direcionar e aperfeiçoar as atividades da enfermagem, priorizando
metas. Redução da sub-notificação e maior envolvimento por parte da equipe de enfermagem.

Acreditação

RE_181_2011 - Comissão de Revisão de Prontuários: do papel para a ação!
Barbara do Nascimento Caldas, Regina Maria Tavares Melgaço, Lourdes Alexandrina de Castro Neves

Palavras-chave: registros clínicos, avaliação em saúde, indicadores, acreditação.

Identificando o problema: O presente caso refere-se a um hospital público, localizado na cidade do Rio de Janeiro, com 170 leitos, sendo 50 de terapia intensiva, que
presta atenção especializada na área de saúde cardiovascular. Esta unidade, desde 2007, vem trabalhando com conceitos e ferramentas da qualidade visando à melhoria
da assistência prestada. Para isso, destacou um grupo de 3 profissionais (o Comitê de Acreditação - CA) para coordenar e facilitar as atividades desenvolvidas nos diversos
setores. Em março de 2010, o CA definiu entre suas metas a implantação de uma nova Comissão de Revisão de Prontuários (CRP), já que a Comissão vigente à época não
procedia à avaliação dos registros nos prontuários. Solução implantada: Considerando a necessária introdução de uma cultura de avaliação como condição sine qua non
para a efetiva atuação das comissões hospitalares e que há, ao menos, duas barreiras para isso, uma cultural e outra operacional, os componentes do CA passaram a
integrar a CRP. Este grupo assumiu a gestão executiva da Comissão e trabalhou junto com o Presidente do Corpo Clínico, futuro Presidente da CRP, o que acrescentou à
nova Comissão um componente estratégico. Metodologia: O primeiro passo foi a pesquisa da legislação pertinente. Posteriormente, procedeu-se ao levantamento da
documentação interna referente à CRP. Passou-se, então, à busca de relatos de experiência de outras unidades. As exigências do manual da Joint Commission International
quanto aos registros clínicos também foram elencadas, servindo de diretrizes na elaboração dos documentos e procedimentos. Paralelamente à estruturação documental, o
Comitê, juntamente com o Presidente do Corpo Clínico, definiu o perfil desejado para os demais membros da CRP. Estes deveriam ser profissionais da categoria médica e
da enfermagem, cuja atividade principal fosse a atenção ao paciente e que fossem responsáveis por um setor ou equipe. Assim, passaram a integrar a CRP um médico da
rotina de uma das UTI e a enfermeira do pronto-atendimento referenciado. Um médico que presta atendimento no ambulatório também ingressou na Comissão,
totalizando 7 membros. A primeira reunião da CRP ocorreu em julho de 2010. Os 14 prontuários analisados possibilitaram um teste piloto do instrumento de avaliação
elaborado. Nessa ocasião o regimento interno - previamente disponibilizado - foi homologado. O instrumento de avaliação dos prontuários - após as modificações
sugeridas no teste piloto - apresenta 44 itens distribuídos em 14 seções (Identificação do paciente; Termo de Consentimento Geral; Avaliações; Evoluções e prescrições
diárias; Transcrição dos resultados de exames; Termo de Consentimento Livre e Esclarecido específico para procedimentos; Transferência interna; Procedimento cirúrgico;
Procedimento hemodinâmico; Transferência externa; Sumário de alta; Registros legíveis; Identificação do profissional e Ordenação do prontuário). Para o monitoramento
das reuniões da Comissão foram definidos os seguintes indicadores: Reuniões realizadas frente às programadas; Percentual de presença nas reuniões; Número de
prontuários avaliados; Percentual de prontuários avaliados e Média de prontuários por avaliador. Resultados obtidos: a Comissão de Revisão de Prontuários reuniu-se
todos os meses desde a sua implantação. Nesse período, foram avaliados 121 prontuários correspondendo a 5,4% das altas de junho a dezembro de 2010. A média de
presença foi de 77,6% e a média de prontuários por avaliador foi de 3,3. O trabalho da CRP vem sendo reconhecido pelos seus membros e pelo hospital, sobretudo pela
constância e pelas informações geradas apresentadas em relatórios periódicos. Para 2011, a CRP pretende aumentar o percentual de prontuários avaliados, bem como
ampliar a divulgação dos resultados da avaliação e auxiliar na implantação de ações para a melhoria da qualidade dos processos assistenciais e de seus registros.
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RE_182_2
2011 - Im
mpacto de um Prograama Educaacional na Adesão à Higiene das Mãos entre
Profission
nais da Áreaa da Saúde de uma Un
nidade de Terapia
T
Inte
ensiva Pediáátrica
Adriana Maria d
da Silva, Priscila F Silva, Pedro A Mathiasi, Evandro Pente ado Villar Felix

Introdução: A higiene das mãoos é a medida mais eficaz e de mennor custo para prevvenir e controlar a ocorrência das innfecções relacionaddas à assistência à saúde.
Inúmeros estudos descrevem taxass de adesão insatisffatórias e ações volltadas para o seu aumento são descrittas por instituições do mundo todo. A Organização Munndial de
Saúde a descreve como uma metaa internacional de segurança do pacieente. Objetivos: Avvaliar o impacto dee um programa eduucacional sobre higgiene das mãos na adesão
dessa prática eentre profissionais da área da saúdee (PAS) de uma U
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI Ped). Maateriais e métodoss: Trata-se de um estudo
longitudinal, reealizado na UTI Pedd, no período de juulho a agosto de 2 008. Fizeram partee deste estudo profissionais da equipee de enfermagem, médicos e fisioteraapeutas.
Os dados foram
m coletados pelo enfermeiro
e
do Conttrole de Infecção eem duas fases: duaas semanas antes de
d um programa dee treinamento (fasee pré-treinamento) e duas
semanas após o programa de treinnamento (fase pós-treinamento). O m
método utilizado para coleta dos dados foi o de observaçção direta. O treinaamento teórico-práático foi
realizado pelo eenfermeiro do Conntrole de Infecção, na própria UTI Pedd. Os dados foram organizados
o
e analisados pelo EPIINFFO, versão 3.3.2 dee 2005. Resultados:: Foram
realizadas 188 observações, sendo 96 (51%) na fasee pré e 92 (49%) naa fase pós-treinameento. A adesão à higiene das mãos naa fase pré-treinameento foi de 39,5% (38/96),
(
sendo que as trrês categorias profisssionais apresentaraam taxas de adesãoo semelhantes (enfeermagem 40%; fisiooterapia 41% e equuipe médica 37%). Na fase pós-treinaamento,
a taxa de adesãão foi de 59,7% (555/92) e a equipe quee teve melhor deseempenho foi a de ennfermagem (64%), seguida pela de fisiioterapia (59%) e médica
m
(52%).
Grráfico I. Taxa de adesão à higiene das mãoos no período pré e póós treinamento. UTI pediátrica
p
HCor, julhoo-agosto 2008.

Conclusões: Os resultados destee estudo mostraram
m que a instituição de um programa de
d treinamento sobre higiene das mãoos para PAS de uma UTI Ped, resultarram em
um aumento na taxa de adesão. O treinamento reaalizado no próprioo setor de trabalho também foi imporrtante, uma vez quue todos os profissionais presentes puuderam
participar e sannar dúvidas. Os daddos deste estudo forram apresentados e discutidos com ass equipes, e utilizaddos na elaboração dde um Plano de Meelhoria Contínua doo setor.

Indicadores Asssistenciais

RE_183_2
2011 - Implantação e seguimento
o de protoccolo de trombólise em
m pacientess com Acide
ente
Vascular Isquêmico em um hosspital públi co – SUS
Gisela De Contii Ferreira Onuchic, Cláudia
C
Elena Silva Nassif, Rosiane Jul iane Ortigoza

Identificaçãoo do Problema: As doenças
d
do aparelhho circulatório são as maiores causas de morte no país, seguidas por cânceer e causa externa (Datasus/MS 2008). Além
disso, o AVC é a maior causa dee incapacitação naa faixa etária de m aiores de 50 anos gerando seqüelas importantes e variiadas morbidades. No hospital em questão,
segundo dadoss epidemiológicos, o Acidente Vascuular mostrou-se pattologia muito prevvalente com média de 22 casos de i nternações de novvos AVCs ao mês, com a
patologia representando 14% dos casos de óbitos na instituição. O hosppital atua regionalm
mente, recebendo pacientes
p
referenciaados de pronto-socorros municipais, além
a de
mentos por demandda espontânea. A attuação conjunta coom a rede de Atençção Básica e SAMU
U evidenciou necessssidade de introdução da trombólise a fim de
manter atendim
alterar a morbiddade, tentar a reverrsão da patologia e diminuir as seqüellas. Solução implanntada: processo coletivo de desenvolvvimento de fluxograama de atendimentoo, ficha
prospectiva de avaliação dos casoos com utilização de
d evidências clíniicas consagradas e padronização de uso
u de rTPA (plasm
minogênio tecidual recombinante) nos AVCs
isquêmicos adm
mitidos no setor de Urgência Referencciada com menos dde 3 horas de evolução e obedecendo critérios clínicoss (escala NIH), labooratoriais (coaguloggrama e
plaquetas) e de imagem (tomoggrafia) listados no protocolo. A equ ipe de médicos clínicos
c
gerais foi treinada para o m
manejo da trombóólise, assim comoo foram
conscientizadass as equipes de prrofissionais dos setoores de atendimennto, radiologia e laboratório, buscando ação rápida e cconjunta para o diaagnóstico e a terappêutica.
Metodologia: G
Gerenciamento de protocolo instituccional para a pato logia com o objettivo de garantir o trabalho multiproffissional e a integgralidade do cuidado e o
desenvolvimentto de planilha parra análise contínua dos indicadores de resultado com
m divulgação institucional periódica.. Resultados obtidoos: Entre os novoss AVCs
atendidos o isquêmico representa 70% dos casos com
m predomínio na faaixa etária entre 600 e 70 anos.
Total A
AVCs novos internadoos
AVCs isquêmicos
% AVC
C isquêmicos trombollisados

20088
249
175
1,1%
%

2009
2
263
2
186
2,7%
2

2010
291
203
6,4%

O índice de trombólise atingiu níveis semelhantess aos descritos em serviços privados. As dificuldades na valorização dos siintomas iniciais pelo paciente e na buusca de
assistência méddica são comuns ao público e ao privado. A intervençãão terapêutica deve acontecer em atéé 3 horas após o i nício dos sintomass, mas a padronizaação do
cuidado tem poossibilitado a realizzação rápida do diagnóstico e o trabbalho ágil das equipes hospitalares. Nos
N casos trombollisados houve apennas 2 óbitos, sendoo 1 por
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transformação hemorrágica e outro por infecção. A instituição da trombólise tem conseguido a reversão do NIH e/ou limitado a área de lesão cerebral. No
acompanhamento ambulatorial de longo prazo, todos os casos apresentaram melhora do estado clínico inicial.
Indicadores Assistenciais

RE_184_2011 - Infecção de Sítio Cirúrgico: Estudo Prospectivo de 1949 Cirurgias de Correção de
Cardiopatia Congênita Adriana Maria da Silva, Priscila F Silva, Evandro Penteado Villar Felix, Pedro A Mathiasi

Introdução: As infecções de sítio cirúrgico estão associadas a elevação da morbi-mortalidade, das taxas de permanência e dos custos financeiros. De acordo com a
literatura, a taxa de infecção de sítio cirúrgico em crianças submetidas à cirurgia cardíaca varia de 0,5 a 28%.
Objetivo: determinar a incidência das infecções de sítio cirúrgico em crianças submetidas à cirurgia de correção de cardiopatia congênita.
Método: Estudo observacional, prospectivo, realizado no período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2010, em um hospital especializado, localizado na
cidade de São Paulo. Fizeram parte desse estudo crianças com idade menor ou igual a 12 anos, que foram submetidas à cirurgia de correção de cardiopatia congênita no
referido período. O diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico foi feito pelo profissional do Controle de Infecção Hospitalar, seguindo os critérios do Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) de Atlanta (EUA). Os métodos de vigilância epidemiológica utilizados foram os de busca ativa, busca passiva e pós-alta.
Resultados: Durante o período de estudo foram realizadas 1949 cirurgias de correção de cardiopatia congênita em crianças. A incidência de infecção de sítio cirúrgico
foi de 2% (40/1949). Quanto à classificação, 55% (22/40) foram incisionais superficiais, 32,5% (13/40) incisionais profundas e 12,5% (5/40) de órgão ou espaço. Grampositivos foram responsáveis por 60% (24/40) dos diagnósticos, seguido por 7,5% (3/40) de Gram-negativos e 5% (2/40) de Fungos.
Conclusões: Nesse estudo, a incidência de infecção de sítio cirúrgico em crianças submetidas à cirurgia de correção de cardiopatia congênita foi inferior à encontrada
na literatura. Acreditamos que a existência de protocolos de prevenção de infecção de sítio cirúrgico associados a treinamentos periódicos e envolvimento de toda a
equipe, foram fatores contribuintes para esse resultado.

Qualidade e Segurança

RE_185_2011 - O Impacto da Educaçào Médica Continuada na Qualidade do Atendimento do
Pronto Socorro de um Hospital Público com Parceria Privada
Polyana Vulcano de Toledo Piza, Felipe Maia de Toledo Piza, Paulo Tierno, Ronald Maia Filho

1. Introdução
No atual cenário hospitalar humanizado, a qualidade no atendimento ao paciente usuário do sistema único de saúde (SUS) tornou-se fator fundamental para a
sobrevivência das organizações públicas. Esse conceito da importância da satisfação do usuário no desempenho da Organização já vem sendo exaustivamente entendido
e aplicado nas instituições privadas, contudo, no que concerne ao setor público, está sendo timidamente percebida enquanto alicerce há pouco.
2. Objetivo
Avaliar através da percepção dos pacientes, a qualidade do atendimento prestado pelo Pronto Socorro de um Hospital Público com parceria privada após
implementação do projeto de Educação Continuada através da criação de um Estágio Remunerado em Clínica Médica para Médicos do setor de Pronto Atendimento do
referido Hospital.
3. Discussão
A Qualidade no atendimento de Emergência ao usuário do SUS apresenta um elevado grau de dificuldade, pois depende da mudança de atitude de seus profissionais,
sobretudo dos médicos, a despeito das necessidades materiais e organizacionais inerentes ao setor. Do ponto de vista dos pacientes, o Pronto Socorro representa o espaço
que deve ser o mais eficaz, onde o mesmo possa ser atendido com rapidez. Contudo, o que temos na realidade do médico é uma dicotomia entre o bom atendimento e o
atendimento prestado neste setor, repercutindo em um ambiente de pouca motivação pessoal e acadêmica.
O Relato de Experiência aqui exposto está calcado na criação e implementação de um projeto de Educação Continuada voltado para a qualificação dos médicos do
Pronto Socorro do Hospital citado. Para tanto foi desenvolvido um Estágio Remunerado de Clínica Médica com duração de 2 anos totalizando 40 hrs/semana aprovado
pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. O objetivo do Estágio é capacitar e motivar os profissionais médicos do setor de Pronto Socorro do Hospital e dessa forma
incrementar a qualidade no atendimento deste setor.
4. Metodologia
A metodologia utilizada consiste na aplicação de um questionário (em anexo) aos usuários do setor de Pronto Socorro do Hospital referido 2 meses antes da
implementação do projeto (Parte I) e posterior comparação aos questionários respondidos durante três meses após consolidação do Estágio (Parte II).
5. Resultado
O resultado em sua Parte I qualificou a classificação do setor como Regular, com índice de satisfação do usuário em 51.6%, dentre as justificativas apontadas pelos
usuários para a classificação dada, as mais citadas envolvem qualificação insatisfatória dos profissionais e hostilidade no atendimento. Os resultados em sua Parte II
evidenciaram um incremento do índice de satisfação dos usuários do setor para 66%
6. Conclusão
Assim, do mesmo modo em que o conceito de Qualidade tem sofrido mudanças ao longo dos tempos, deixando de enfatizar o produto para focar e superar as
expectativas do usuário em relação ao serviço prestado, o espaço hospitalar público deixa de cumprir apenas com sua obrigação constitucional de prover saúde de forma
igualitária e passa a oferecê-la de forma qualificada, ou pelo menos a pensar nela.

QUALIHOSP 2011 » 486

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Indicadores Assistenciais

RE_186_2011 - Banco de Dados e Indicadores de Qualidade como Ferramentas na Gestão de UTI
Edésio Vieira da Silva Filho

Os autores apresentam Banco de dados com 10.967 pacientes cadastrados do inicio da UTI 1992 até dezembro de 2010(19 anos) e Indicadores de Qualidade em
numero de 34 construídos e acompanhados em três anos, como ferramentas para Gestão de Qualidade em UTI. Foi utilizado o Balanced Scorecard(BSC) e Relatório de
Análise Critica Setorial e Desempenho(RACSD), Planejamento Tático Operacional( PTO), PDCA e 5W2h como metodologia em reuniões multidisciplinar. Descrevem-se
os principais problemas identificados e elencam-se as resoluções. Entre elas:
1 - O aumento da média de idade dos pacientes admitidos de 52 para 58 anos –
Resolução – Criação da Primeira UTI pública com Leito compartilhado – tendo para todos os pacientes idosos (> 60 anos) e depois todos os pacientes acompanhantes
24h, e como resultado, menor taxa de permanência nesta idade e humanização.
2 – Número significante de reinternação por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) devido pacientes ter alta hospitalar e não conseguir consultas e seguimento no Serviço
Público.
Resolução – Criação do Ambulatório de Pós Alta de Cardiologia iniciado em 2003 com uma média de 8o consultas/mês, e no período de 8 anos foram realizadas
aproximadamente 600 cateterismos, 200 cirurgias cardíacas e 250 angioplastias – em hospital de referência acordado pela equipe da UTI.
3. - Tempo de permanência em VM(Ventilação o Mecânica significante
Resolução – Fisioterapia até 22h como projeto inicial e programação para VM 24h.
4- Presença de Escaras de Decúbito e valores significantes – 24% mês
Resolução – Protocolo de Atendimento e prevenção de Ulceras e decúbito com redução significante estando atualmente com uma média de 1,18 anual
5- Presença de Flebites em valores significantes – 2 mensal, com regressão para 0, 091 anual
6 – Morbimortalidade alta por pacientes com Insuficiência Renal Aguda e Crônica agudizada - 7% e todos os óbitos mensal –Aquisição junto a Sec.Saúde e viabilização
de alocação na UTI de um Equipamento para Hemodialise e a contratação de uma Nefrologiasta com redução para 1%% de todos os óbitos mensal. Sendo realizada uma
média de cinco hemodiálises por mês e 15 ciclos mensal
7 – Na integração do Hospital ao Projeto da Sec Saúde de SP “Doar São Paulo” a monitorizarão em conjunto com a Equipe de Captação, com presença do Iindicador e
revisão dos Óbitos na UTI (Sabe-se que 10% de todas as mortes em UTI é morte encefálica) contribuiu para um aumento de uma notificação e uma doação anteriormente
, em média por 10 anos para oito doações em 2009 e 13 doações com 23 notificações em 2010.
São apresentados gráficos e valores dos 36 indicadores e do Banco de Dados e discutido metodologia aplicada.

Indicadores Assistenciais

RE_187_2011 - Análise dos registros de enfermagem relacionados à úlcera por pressão em um
hospital universitário
Jane Cristina Dias Aves, Tatiane de Aquino Bandeira, Maria Isabel S. Carmagnani, Maria Helena Pignatti, Leila Blanes, Ieda Aparecida Carneiro

Palavras-chave: Auditoria em enfermagem, Úlcera por pressão, Indicadores de qualidade em assistência à saúde.

Resumo
Objetivo: Avaliar os registros de enfermagem relacionados à UP em prontuários auditados de pacientes que estiveram internados no Hospital São Paulo. Métodos:
Estudo descritivo e retrospectivo, realizado no ano de 2009. A amostra foi composta por pacientes que tiveram identificados em seu prontuário, nos registros de
enfermagem, o risco de úlcera por pressão de acordo com a Escala de Braden e, posteriormente desenvolveram a úlcera. Foram contabilizados 624 pacientes, desses 118
desenvolveram UP, sendo acessado o prontuário de 97 pacientes. Os dados foram analisado utilizando o Teste de Wilcoxon e McNemar. Resultados: Dos 97 pacientes, 57
(58,8%) eram do sexo masculino, a média de tempo de internação foi de 36,2 dias. As UTIs apresentaram 57 (59%) pacientes com UPs seguida pelas unidades de
internação 30 (31%). A idade variou entre 20 e 100 anos com média de 69,5 anos (DP=16). As principais doenças associadas foram as infecciosas, as metabólicas e as
autoimunes seguidas pelas respiratórias e cardiovasculares. A UP sacral foi a mais frequente (85), sendo que 30 foram classificadas em estágio II e 22 em estágio I. A
medida de prevenção mais utilizada foi o reposicionamento no leito (74) e a hidratação de pele (69). Em relação a Escala de Braden, 61 (62,8%) pacientes apresentavam a
escala devidamente preenchida. Conclusão: Os dados do presente estudo revelam que apesar dos déficits nos registros relacionadas a UP, eles tem sido realizados pelos
profissionais de forma gradual e atualizada.

Qualidade e Segurança

RE_188_2011 - Gerenciamento de Riscos na Hemoterapia
Loraine Martins Diamente, Juang Horng Jyh

Introdução: Gerenciar riscos hospitalares envolve ações amplas, desde a identificação dos fatores de riscos, ao planejamento de medidas para a intervenção e
prevenção. Para que estas ações tenham êxito, a Gerência de Risco Hospitalar (GRH), além de contar com o apoio da direção administrativa e técnica, deve estar
capacitada para promover o envolvimento de todos os funcionários e colaboradores. Gerenciar riscos em hospitais públicos, também não é diferente, apesar de ser um
grande desafio. Dentre um dos maiores desafios para a atuação da GRH, tem-se o processo de hemotransfusão, desde a sua indicação clínica, passando para a prescrição,
solicitação, preparo, instalação e terminando com a retirada da bolsa e dos equipos. Neste processo hemoterapêutico devem ser avaliados e monitorados todos os efeitos
indesejáveis para que medidas cabíveis possam ser prontamente instituídas. Objetivo: avaliar o processo transfusional hospitalar para fazer análise crítica e propor ações
de melhorias para a segurança na hemoterapia. Metodologia: estudo realizado no hospital geral de referência regional, localizada na zona metropolitana leste de São
Paulo, com 345 leitos ativos, sendo 49 de UTI, 149 clínicos e 147 cirúrgicos. Foram avaliados 20 episódios transfusionais (amostra de conveniência), em um período de 30
dias, dentro da Unidade de Terapia Intensiva Clínica e de Clínica Médica. Foi usada técnica de observação e acompanhamento direto através de um check-list para os
passos do processo da hemotransfusão, em conformidade com a ANVISA – Ministério da Saúde referente ao processo de hemotransfusão. Os dados foram analisados
conjuntamente com a construção de um diagrama de causa-efeito, Ishikawa. Resultados: da avaliação dos 20 episódios de hemotransfusão, obtivemos os dados: a) 1 não
constava na prescrição médica, b) 2 não foram realizadas confirmação de identidade, c) 19 não foram conferidas sinais vitais antes da instalação do hemoderivado, d) em
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nenhum caso foi realizado verificação de sinais vitais após 15 minutos, e) em nenhum dos 20 foi verificado sinais ou sintomas de possível reação adversa. Discussão:
ficaram evidenciadas, falta de conhecimento na assistência em hemoterapia e pouco envolvimento da equipe de enfermagem (responsável por grande parte desta cadeia
transfusional), bem como dos encarregados da agência transfusional, pelo não oferecimento de condições de transporte adequado da bolsa de hemocomponente para a
retirada até o destino. Foram identificadas várias oportunidades para a melhoria, dos quais: a) aperfeiçoamento do sistema de checagem da identidade dos receptores,
implantando bracelete contendo identificação, b) implantação de rotina de verificação dos sinais vitais, antes do início e durante a infusão (primeiros 15 minutos); c)
reforço do sistema de investigação de eventos adversos; d) aquisição de recipiente adequado para o transporte da bolsa e aparelho próprio para o degelo. Conclusão:este
trabalho permitiu a visualização do processo transfusional realizado dentro da instituição, com detecção de riscos reais e possíveis riscos aos pacientes, permitindo ações
que reforçam a responsabilidade de cada profissional a cerca de todo o processo, conclamando ao trabalho em equipe. E pelas melhorias apresentadas, acreditamos estar
no caminho certo para oferecer maior segurança e melhorar qualidade na assistência da saúde.

Qualidade e Segurança

RE_189_2011 - Gestão de Risco em equipamentos médicos e o Serviço de Enfermagem
Ana Maria Campo Alves da Cunha

Palavras-chaves: equipamentos médicos, enfermagem, gestão de risco

À medida que evoluímos tecnologicamente, aumentam as exigências de segurança na utilização de equipamentos nos ambientes hospitalares, e é cada vez necessário
que os Enfermeiros estejam preparados para garantir esta segurança na assistência. Uma das principais dificuldades para a sua disseminação é o desconhecimento dos
profissionais acerca das técnicas e conceitos envolvidos no gerenciamento de risco desses equipamentos Este trabalho teve como objetivo, identificar o número de eventos
adversos notificados a comissão de gerenciamento de risco, que envolveram equipamentos médicos, no ambiente hospitalar. A metodologia utilizada foi um estudo de
caso, com pesquisa quantitativa, em um hospital de médio porte, localizado na cidade de São Paulo, no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2010; utilizou-se a
Classificação Internacional para a Segurança do Paciente (OMS) onde é permitida a categorização de informações sobre segurança do paciente, utilizando conjuntos
padronizados na área de equipamentos: apresentação inadequada, falta de disponibilidade, inapropriado para a tarefa, não limpo/ não estéril, mau funcionamento / não
funcionamento, perda de conexões / perda de partes, erro no uso. Os resultados obtidos foram de 7 eventos, no período, sendo 5 no primeiro ano pesquisado e 2 no
segundo ano. Os eventos tiveram como conseqüência queimaduras de segundo grau: duas lesões em pacientes ocorridas durante o ato cirúrgico (escroto e perna), duas
lesões na mão do cirurgião (queimadura), uma falha de equipamento durante a internação na unidade de terapia intensiva. No segundo ano ocorreram 2 queimaduras,
uma por bisturi elétrico e uma pelo uso do cautério. Conclusões: Existe uma extensa classe de perigos associados aos problemas funcionais que podem ocorrer com os
equipamentos médicos, merecendo um cuidado especial por parte da equipe de enfermagem. Por estarem presos a estruturas burocráticas, os Enfermeiros passam mais
tempo em frente a registro do que ao lado dos pacientes, além da maioria não saber gerenciar os riscos referentes aos equipamentos por achar que é responsabilidade da
engenharia clínica e não da equipe de enfermagem.

Indicadores Assistenciais

RE_190_2011 - Reconciliação Medicamentosa
Alessandra Caires Braga

Introdução: O H.G.P. é uma instituição pública não estatal, sem fins lucrativos, habilitada como OSS – Organização Social de Saúde. É um Hospital Secundário de
Média e Alta Complexidade, que desde 2002 vem buscando acreditações de qualidade. Tendo já conquistado as Certificações pela ONA (Organização Nacional de
Acreditação) nível I, II e III e recentemente é o primeiro Hospital Público a ser acreditado Internacionalmente (Canadense). A busca pelo título Canadense foi proposta á
partir de 2009, estabelecendo-se metas para se avaliar e implementar a qualidade dos serviços prestados, envolvendo a verificação diária de atividades e serviços em
relação a padrões de excelência. O ROP (Práticas Organizacionais Requeridas) é definido como uma prática essencial em que as instituições participantes da Acreditação
Internacional devem manter em funcionamento para aumentar a segurança do paciente e minimizar os riscos. Ao todo são trinta e um ROP´s e o H.G.P. definiu o
acompanhamento de treze deles, escolhidos em função das necessidades dos nossos clientes. Quatro deles foram voltados exclusivamente para unidade de farmácia:
Segurança de Narcóticos, Controle de Eletrólitos Concentrados, Administração Oportuna de Antibióticos Profilática e Reconciliação Medicamentosa.
Objetivo: Neste trabalho apresentaremos os dados do ROP Reconciliação medicamentosa, buscando como estratégia o acompanhamento do paciente na admissão,
transferência e alta hospitalar, a fim de evitar eventos relacionados à terapia medicamentosa em pacientes com perfis de hipertensão e diabetes.
Metodologia: Foram definidos três principais gatilhos para reconciliação medicamentosa: admissão, transferência e alta hospitalar. Na entrevista ambulatorial, foi
realizada a caracterização do paciente. Pacientes de cirurgia eletiva foram encaminhados para o grupo pré-cirúrgico, formado por profissionais da equipe multidisciplinar
com a presença do farmacêutico. O grupo pré-cirúrgico tinha como missão esclarecer sobre o procedimento, acolher o paciente e reduzir a ansiedade, a fim de garantir as
condições físicas e clinicas do mesmo para a cirurgia eletiva. Por outro lado, na admissão do paciente foi realizada a entrevista farmacêutica na beira do leito, tanto para
pacientes cirúrgicos como para não cirúrgicos, através do preenchimento do questionário desenvolvido pela unidade de farmácia para melhor conhecer o paciente e sua
enfermidade. Na ocorrência de transferência deste paciente, o farmacêutico acompanhava a farmacoterapia, a fim de assegurar o processo. Na alta hospitalar, o paciente
foi orientado pelo profissional farmacêutico em relação aos medicamentos prescritos pelo médico, principalmente quando este fazia uso de medicamento contínuo antes
de sua internação. Para garantir a segurança do tratamento foi realizando acompanhamento telefônico no 5º, 15º e 30º dia após a alta deste paciente.
Resultado: De junho de 2009 inicio da reconciliação medicamentosa na instituição, o número de pacientes acompanhados eram de aproximadamente 15 pacientes /
mês. No ano de 2010 a média mensal foi de 40 / mês, correspondendo á 167% de aumento com relação ao período anterior, contribuindo na diminuição de suspensão de
cirurgia por ausência de condição clinica.
Conclusão: A Reconciliação Medicamentosa contribuiu com a diminuição do número de suspensão de cirurgias eletivas, de junho de 2009 até dezembro de 2010 de
12% para 7%. Tendo em vista melhoria dos resultados clínicos, tempo médios de internação do paciente, relação de custo e eficácia, otimizando a evolução do
tratamento farmacoterapêutico para redução de suspensão de cirurgias eletivas.
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Qualidade e Segurança

RE_191_2011 - Implementação de uma Central de Informação sobre Medicamentos (CIM) e a
Descentralização deste Serviço nas Unidades Afiliadas
Daniela Vita

Palavras chaves: Central de Informação sobre Medicamento, Farmácia, Corporativo, O.S.S.

A informação em saúde vem sendo incorporada como instrumento institucional estratégico e prioritário em gestão, por ser essencial nos processos de tomada de decisão
e de aplicação adequada de recursos. O CIM é uma unidade operacional que proporciona informação técnica e científica sobre medicamentos.
A Organização Social de Saúde (O.S.S) responsável por este trabalho administra 35 Unidades Afiliadas. Todas as Afiliadas, no período anterior a 2008, apresentavam
histórico de questionamentos cujas informações não eram centralizadas e padronizadas. Entendendo-se a necessidade de padronizações de informações, registro e coleta
de dados, a partir de 2008 foi elaborado o projeto de implementação do CIM, para servir como suporte e referência para todas as demais, centralizando e padronizando as
informações. No planejamento da implementação do CIM Central foi realizado uma amostragem entre os Hospitais Afiliados com o objetivo de se estabelecer um
fluxograma de trabalho e definir as demandas necessárias para a execução. Inicialmente pensou-se apenas na criação de um CIM Central, localizado em um Hospital no
município de Taboão da Serra. Contudo, com o andamento do projeto e a divulgação do trabalho, verificou-se a necessidade de estabelecer Centros de Informações
Descentralizados (CIM Local) localizados nas Farmácias das Unidades Afiliadas, mas seguindo as orientações e diretrizes do CIM Central.
Atualmente, o CIM Central é composto por um Farmacêutico e um Assistente Técnico, que estão subordinados diretamente à Gerência Corporativa de Farmácia e
Superintendência da O.S.S. Além disso, todas as Unidades Afiliadas implementaram o CIM Local, subordinado ao CIM Central. Em cada CIM Local há a presença de um
Farmacêutico Responsável por responder os questionamentos de menor complexidade, coletar informações e enviar dados ao CIM Central. A Equipe multidisciplinar
encaminha os questionamentos ao CIM local, através de impressos padronizados ou outras mídias. Por sua vez, o CIM Local, em questões de média e alta complexidade,
envia estes questionamentos ao CIM Central.
Como estratégia de divulgação de informações e do serviço, foi criado um grupo de e-mails onde estão atualmente cadastrados 507 profissionais, de diversos segmentos
(técnicos, administrativos e outros) vinculados ou não a O.S.S. As informações veiculadas foram preparadas em forma de Boletins Mensais (divulgação do trabalho que
está sendo executado nas Afiliadas pelos integrantes da Farmácia e divulgação dos questionamento respondidos) e Informativos (informações semanais veiculadas na mídia
e atualização de legislação).
No ano de 2010 o CIM Central respondeu 75 questionamentos de média à alta complexidade. O total de questionamentos de baixa complexidade, respondidas pelo
CIM Local, somaram 8.966. Destas, 5,5% representaram respostas ao Corpo Clínico, 26,3% respondidas à Enfermagem, 60,3% aos pacientes e 7,9% aos colaboradores da
Farmácia.
Portanto, os resultados indicam que a implementação do CIM Central e do CIM Local foram essenciais para a prestação de informações rápidas e seguras,
principalmente aos usuários de medicamentos, que representaram a maior parcela dos questionamentos respondidos.
A Lei Complementar nº 846 de 04/06/1998 regulamentou a parceria com entidades filantrópicas, que passaram a ser qualificadas como Organizações Sociais de Saúde
e que, em decorrência dessa qualificação, adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde, visando o gerenciamento de hospitais e
equipamentos públicos de saúde.
A Lei Complementar nº 846 de 04/06/1998 regulamentou a parceria com entidades filantrópicas, que passaram a ser qualificadas como Organizações Sociais de Saúde
e que, em decorrência dessa qualificação, adquiriram o direito de firmar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde, visando o gerenciamento de hospitais e
equipamentos públicos de saúde.

Indicadores Assistenciais

RE_192_2011 - Experiência de Medicação Assistida aos Usuários do Serviço de Saúde Mental, ão
Hospitalizados, de Acordo com o Modelo de Assistência dos Centros de Atenção Psicossocial
Luciana Cristina Reis Di Monaco

Palavras chaves: adesão, esquizofrenia, antipsicóticos, CAPS.

A desconstrução do modelo manicomial, ocorrida no Brasil a partir da década de 80, cuja proposta estava direcionada para a prática de saúde mental alicerçada em
outros modelos de assistência, propiciou o surgimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
O primeiro CAPS brasileiro foi inaugurado no ano de 1987, na cidade de São Paulo e surgiu com a missão de acolher usuários portadores de transtornos mentais graves
(psicoses), proporcionar projeto terapêutico singular e articular recursos da assistência com a finalidade de promover a autonomia dos usuários.
Estudos demonstram que a adesão ao plano farmacoterapêutico é essencial para maximizar os resultados de melhora clínica em indivíduos com esquizofrenia
(VELLIGAN, LAM, ERESHFSKY, MILLER, 2003). Recente estudo farmacoecônomico publicado (GILMER, DOLDER, LACRO ET AL, 2004) avaliou a relação entre adesão ao
tratamento com medicamentos antipsicóticos atípicos, custos e taxas de internação. Os autores demonstraram que 24% dos pacientes não foram aderentes ao tratamento,
16% foram parcialmente aderentes e 19% utilizavam o medicamento em excesso. A baixa taxa do uso correto de medicamentos em pacientes com transtornos mentais
graves, sobretudo esquizofrenia, refletem, invariavelmente no aumento da freqüência de hospitalizações.
Como estratégia para obter-se a redução do risco de Resultados Negativos Associados ao Medicamento (RNMs) particularmente no que tange a não adesão ao
tratamento, administração errônea e ingestão acidental, está sendo realizado no CAPS, a medicação assistida, que consiste no preparo de tiras contendo doses unitárias,
preparadas pela Equipe de Farmácia, e encaminhadas ao Posto de Enfermagem, para serem administradas aos usuários intensivos e semi-intensivos, com supervisão.
O objetivo primário deste trabalho foi apresentar os indicadores da farmácia referente è medicação assistida, do CAPS representado por este trabalho.
De acordo com a avaliação clínica da equipe multidisciplinar em relação ao sofrimento psíquico do usuário e sua necessidade de assistência, os usuários são
classificados como intensivos (comparecem diariamente no CAPS), semi-intensivos (comparecem até 12 dias/mês) e não-intensivos (comparecem até três dias/mês). A
estratégia para a medicação assistida foi realizada apenas para usuários intensivos e semi-intensivos. Como o horário de funcionamento do CAPS foi de segunda a sextafeira, das 8:00 as 17:00, as tiras contendo os medicamentos com a dose unitária também foram preparadas para os finais de semana.
Apresentando um quadro de colaboradores contando com um farmacêutico e três auxiliares de farmácia, no ano de 2010, foi possível atender, em média, 120 usuários
ao mês, entre intensivos e semi-intensivos, os quais possibilitaram a preparação de 2.029 tiras, ao mês, em média. Utilizando como ferramenta de qualidade a duplaconferência de prescrições, atingimos 100% da meta de dupla-conferência, o que incidiu na não ocorrência de erro de distribuição no atendimento de prescrições, pela
farmácia.
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Dados preliminares da análise dos prontuários nos permitem dizer que, a freqüência de internações e re-internações dos usuários intensivos e semi-intensivos não
ultrapassou a taxa de 10% e que os motivos das internações foram diversos e não propriamente a não adesão ao tratamento medicamentoso.

Qualidade e Segurança

RE_193_2011 - Implementação de uma Comissão Técnica de Qualificação de Fornecedores em
uma Organização Social se Saúde
Janeth Tieko Nishida Suzuki

Palavras chaves: Comissão Técnica de Qualificação de Fornecedores, Visitas Técnicas, O.S.S, Qualidade.
A Organização Social de Saúde (O.S.S.) é uma Associação Civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica. A O.S.S. responsável por esse trabalho administra 35
Unidades Afiliadas.
A Comissão Técnica de Qualificação de Fornecedores (CTQF) da O.S.S. tem como objetivo garantir que todo fornecedor esteja qualificado tecnicamente através de
visita técnica e avaliação contínua. A CTQF iniciou seus trabalhos em 2003 e foi inicialmente formada pela equipe farmacêutica devido a observância da necessidade em
se qualificar fornecedores de materiais e medicamentos. Atualmente a CTQF possui um estatuto com várias diretrizes, sendo composta por uma equipe multidisciplinar
representada por vários setores como Farmácia, Laboratório, Suprimentos, Tecnologia da Informação, Hotelaria, Engenharia, Nutrição e Unidade de Portaria.
A qualificação de fornecedores é realizada através de Visitas Técnicas, onde a equipe visitante convocada é constituída (por uma equipe multidisciplinar) de acordo
com o seguimento do fornecedor a ser visitado. Nessa visita é analisado documentos legais e procedimentos do fornecedor tais como fabricação, armazenamento,
distribuição e transporte dos produtos comercializados. Essa avaliação visa garantir que o fornecedor e prestador de serviço estejam aptos a comercializar os produtos ou
serviços e declarar a sua responsabilidade técnica e jurídica sobre o que está sendo ofertado. Após o término da visita, o fornecedor poderá ou não ser qualificado pela
CTQF. Quando necessário, o fornecedor poderá enviar amostras de produtos à CTQF para estas sejam avaliadas quanto à qualidade e segurança dos materiais. No ano de
2010 a CTQF realizou 49 visitas para qualificação dos fornecedores.
Dentro de um processo de avaliação contínua, e com objetivos à garantia da qualidade, a CTQF elaborou a Avaliação de Fornecedores, constituída por um impresso
padronizado pela CTQF e que deve ser preenchida logo após o recebimento de todos os medicamentos e materiais. O impresso avalia itens que vão desde a condição do
transporte até condições de armazenamento. Esses dados são consolidados em um indicador e as informações são compartilhadas com a área de Suprimentos da O.S.S.,
no intuito de contribuir na melhoria dos processos.
Além da Avaliação de Fornecedores, a qualidade de todos os medicamentos e materiais são avaliados continuamente e todo e qualquer suspeita de desvio de qualidade
deve ser notificado à CTQF, por meio de formulário padronizado, para que a suspeita seja investigada e, se necessário, resultar na desqualificação do fornecedor.
Com o objetivo de compartilhar os dados gerados pelo trabalho da CTQF, foi elaborado o Painel da CTQF, atualizado semanalmente e divulgado à todas as Unidades
Afiliadas e ao Suprimentos. Neste painel estão inseridos todos dados dos fornecedores e produtos aprovados ou reprovados e o motivo da reprovação. Este painel é
compartilhado pelo setor de Suprimentos para que as compras sejam realizadas apenas nos fornecedores aprovados pela CTQF. Atualmente constam no Painel da CTQF
334 fornecedores aprovados.
Portanto, podemos dizer que o trabalho desenvolvido pela CTQF é importante e essencial para o gerenciamento de produtos e fornecedores, no sentido de se obter o
melhor custo/benefício e que o Painel da CTQF tornou-se um instrumento facilitador, tanto na aquisição quanto na consulta de marcas padronizadas na Instituição.
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