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Introdução

Resultados

O transporte de pacientes é um serviço que requer planejamento e
cuidado por uma equipe qualificada. É importante considerar as
condições clínicas do paciente, necessidades e identificar os
potenciais riscos no percurso a fim de garantir segurança e uma
experiência adequada ao paciente. Além disso, uma estrutura de
pessoas e equipamentos, processos e fluxos bem estabelecidos
garantem agilidade no serviço, eficiência, otimização de recursos e

O serviço passou a atuar 24 horas executando uma média de 2141
transportes por mês performando um tempo mediano entre a
solicitação até o destino e de execução do transporte em si de 32
minutos e 5 minutos, respectivamente. A identificação do paciente é
realizada por meio da leitura do código de barras aumentando a
segurança na Meta 1; o processo de transição de cuidado foi
aprimorado uma vez que o agentes de transportes realizam um
check-list cirúrgico ou clínico antes de cada transporte e este registro
é transferido automaticamente para o prontuário do paciente
(sistema Tasy).

incremento em qualidade e segurança.

Objetivo

Reestruturar o transporte intra-hospitalar de paciente internado por
meio de um modelo centralizado e pela incorporação de tecnologia
visando elevar a eficiência no transporte, melhorar a comunicação na
transição de cuidados bem como a experiência do paciente.

Método
Estudo de caso sobre a implantação de uma estratégia centralizada
de transporte intra-hospitalar de pacientes internados. O processo
de implantação da Central de Transportes foi realizado por uma
equipe multisetorial (SQUAD) apoiado pela metodologia AGILE, com
foco no paciente e na otimização de recursos, e se deu em três
grandes etapas: 1) reuniões operacionais com participantes do
projeto e representantes das áreas assistenciais visando o redesenho
de processos, fluxos e determinação da abrangência da Central de
Transportes (Figura 1); 2) desenvolvimento de um aplicativo utilizado
pelos agentes de transportes e um painel de gestão da fila (Figura 2 , 3
e 4 ); 3) validação do aplicativo, do painel e dos fluxos estabelecidos
por meio de testes pilotos (PDSA).

Figura 1: Kanban de acompanhamento
do projeto

Figura 2: Aplicativo Central de Transportes

Gráfico 1: Média de solicitações de transportes e transportes efetivados
no período de outubro de 2020 a Março de 2021

Gráfico 2: Tempo mediano de atendimento e execução do transporte no
período de outubro de 2020 a Março de 2021

A vantagem do processo centralizado de transporte intrahospitalar é que além de otimizar recursos, uniformiza as técnicas
de transporte por uma equipe única e especializada elevando a
qualidade do transporte, além disso, aumenta a segurança e a
experiência do paciente usuário do serviço.
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Figura 3: Check-list de transição de cuidados
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Figura 4: Painel de Gestão de Fila
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