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Introdução
A enfermagem possui papel estratégico nas organizações de saúde:
é a principal executora da atividade fim durante as 24 horas
(contribuindo para a satisfação e experiência do paciente) e
desempenha um papel importante no planejamento, utilização e
controle de recursos materiais, tecnológicos e financeiros.

Os objetivos do projeto: descrever o modelo assistencial de
enfermagem (MAE) da Rede Santa Catarina ((RSC): propósito,
princípios e comportamentos esperados, definir indicadores de
resultados, sensíveis à prática de enfermagem e representar o MAE
graficamente, uma visão para a Enfermagem da RSC, sua identidade.

A busca da identidade, a definição clara do propósito e a
implantação do modelo assistencial de enfermagem podem ter
refletido diretamente na qualidade e segurança da assistência
prestada aos pacientes. Um aspecto importante a ser destacado é de
que a pandemia da COVID-19, e os desafios atrelados a ela, tem
encontrado uma equipe de enfermagem incansável para manter a
qualidade assistencial e que continua medindo seus indicadores de
resultados.

Método
A construção do Modelo Assistencial de Enfermagem (MAE) foi
patrocinado pela diretoria de qualidade e segurança do paciente da
RSC, englobando 14 instituições, distribuídas nos estados de São
Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro e foi dividido
em duas fases.
Em 2017 e 2018 (fase 1), o projeto concentrou-se na integração das
lideranças de enfermagem das instituições de saúde, por meio de
visitas técnicas, 6 workshops e 2 encontros de lideranças de
enfermagem. Em dezembro de 2018, lançamos a representação
gráfica do MAE, com a descrição do propósito, princípios e
comportamentos, por meio da combinação de duas dimensões: o
Amor e a Ciência, conforme figura 1.
A partir de 2019 (fase 2), os objetivos estratégicos da Enfermagem
da RSC são tratados como pilares para implantação do modelo na
prática: Liderança que transforma, Educação e desenvolvimento,
Prática profissional exemplar e Inovação e pesquisa, que têm como
referência os componentes do selo Magnet Recognition. Da teoria à
prática, trabalhar nestes pilares, poderia melhorar os resultados
assistenciais? Uma lista de indicadores (10) relacionados à qualidade
da assistência prestada: queda de pacientes com dano, incidência de
lesão por pressão, infecções relacionadas à assistência à saúde e à
gestão de pessoas (como rotatividade da enfermagem e percentual
de enfermeiros qualificados), como exemplos, são acompanhados
desde o início do projeto.

Resultados
Após 2 anos do lançamento do MAE, obtivemos resultados
significativos: redução de 33% na média de quedas de pacientes
com dano e aumento de 58% do percentual de enfermeiros
qualificados em um hospital em SC, redução de 94% das infecções
do trato urinário associadas à sondagem vesical de demora em um
hospital no RJ e redução de 51% da taxa de lesão por pressão em
um hospital em SP.

Figura 1. Representação gráfica do Modelo Assistencial de Enfermagem, ref. Teoristas:
Lydia Hall, Josephine Paterson and Loretta Zderad e Jean Watson.
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