
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECER A ADESÃO A UM 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA

RESULTADO

Para identificação dos principais problemas na adesão ao protocolo, foi utilizada a técnica de grupo nominal e em seguida colocados em matriz de 

priorização, sendo a baixa adesão ao formulário de atendimento inicial o problema eleito como prioritário, este foi analisado através do Diagrama 

de ISHIKAWA e estabelecidos cinco critérios de qualidade para monitorização e intervenção com vistas a fortalecer a adesão ao protocolo: o 

paciente classificado dentro de um dos fluxogramas previstos; escore de gravidade (Revised Trauma Score - RTS) calculado; atendimento inicial 

guiado pela ficha de atendimento; definição da rota de atendimento; ficha do protocolo completamente preenchida.  Foi realizado um estudo piloto 

com 30 prontuários onde, para cada critério, foi calculada a estimativa do nível de conformidade e intervalo de confiança, considerando nível de 

confiança 95%. Os resultados foram expostos em gráfico de Pareto para priorização das ações pelo comitê.  

INTRODUÇÃO
Sabe-se que as lesões não intencionais e a violência são a principal

causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade (OPAS,2019).

Devido à complexidade do problema torna-se necessário pré-

estabelecer ações assistenciais através de protocolo de atendimento

sendo importante que este seja cumprido em sua totalidade para

favorecer o acolhimento rápido, eficaz, com identificação de situações

ameaçadoras à vida naquele momento e ressuscitação imediata.

Entretanto, apesar da gravidade do paciente traumatizado, é um

desafio para a Instituições que os Protocolos estabelecidos sejam

realizados pelas equipes assistenciais, podendo influenciar num

desfecho desfavorável para o paciente. Nesse ínterim, a instituição

também é exposta, pois quanto menor a adesão ao protocolo de

atendimento, mais insegurança o paciente sentirá em relação ao

serviço de saúde.
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PALAVRAS-CHAVES: Gestão da qualidade, Segurança do paciente, Ferimentos e lesões.

OBJETIVO

Analisar as causas da baixa adesão a um protocolo de atendimento 

inicial ao paciente vítima de trauma 

MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem quali-quantitativa,

realizado no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do

Norte/Ce, no período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. Para

encontrar os motivos de não adesão ao protocolo de atendimento

inicial ao trauma, foram utilizadas ferramentas da qualidade nos

momentos de reunião do comitê do trauma da instituição. As

ferramentas utilizadas foram o Grupo Nominal, Matriz de Priorização,

Diagrama de Ishikawa e Gráfico de Pareto.

CONCLUSÃO

Dessa forma, a utilização de ferramentas da qualidade podem contribuir para a identificação mais precisa das oportunidades de melhoria,

aumentando a chance de sucesso na resolução dos problemas de qualidade encontrados e favorecendo uma melhor assistência ao paciente.
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Figura 1 - Representação Gráfica dos Problemas de Qualidade nos critérios de adesão ao Protocolo de atendimento inicial ao paciente vítima de 

trauma, através do Gráfico de Pareto, HRC, Juazeiro do Norte/CE, 2021.
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