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Qualidade

Cuidado

Vida

VIDA LONGA À SAÚDE

Profissionais de saúde se reúnem para discutir os impactos do cenvelhecimento da população
para a saúde, no II Congresso Internacional de Acreditação
Mais de 600 profissionais da área de saúde estiveram reunidos nos dias 15 e 16 de agosto, no Rio
de Janeiro, para discutir os impactos do envelhecimento populacional e o futuro da saúde para
essa camada da população que não para de crescer. Como evoluir nos cuidados de longa duração
para manter a qualidade de vida por mais tempo foi a discussão central do II Congresso
Internacional de Acreditação, promovido pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) em
parceria com a Joint Commission International (JCI).
Duas conferências internacionais foram o destaque do evento: a de Tracey Cooper, presidente da
International Society for Quality in Health Care (ISQua) e de Paula Wilson, presidente da JCI,
ambas organizações sem fins lucrativos que trabalham para melhorar a qualidade dos cuidados
de saúde e segurança dos pacientes em cerca de 100 países no mundo.

Na conferência Qualidade social para pessoas idosas: como
avaliar?, Cooper salientou que é preciso rever as Metas do Milênio e
o progresso dos países no sentido de buscar essas metas. “Conforme a
população envelhece, novas metas deverão ser estabelecidas”
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Paula Wilson, presidente da JCI: “Processos rotineiros,
rotineiramente falham. Se faz necessário buscar a alta
confiabilidade”

P

aula Wilson, presidente da Joint Commission International (JCI), que possui quase 700
organizações acreditadas em todo o mundo, abriu a conferência Indo além da Acreditação
tradicional: aplicando às lições de segurança do paciente e qualidade internacional,
realizada no II Congresso Internacional de Acreditação, falando sobre o “status da qualidade e
segurança na acreditação até os dias de hoje e para onde a acreditação está indo”. Para ela, desde
1951, quando começou o trabalho da JCI, muito já melhorou, mas muito ainda precisa ser feito.
Wilson reforçou que os comitês de revisão da utilização de recursos, remuneração por
performance e não por volume, redesenho da educação médica e o aumento da transparência
foram algumas evoluções que já foram alcançadas ou estão em andamento. Agora, o caminho é a
alta confiabilidade.
“Ainda há muitos erros, enganos e infecções que não deveriam acontecer. Processos rotineiros,
rotineiramente falham. Rotineiramente damos a medicação errada para o paciente errado;
negligenciamos no preenchimento do prontuário clínico. Precisamos assumir responsabilidade
pelo paciente, melhorar a comunicação entre as transições nos cuidados e assumir uma política
de tolerância zero para erros”, comentou a presidente da JCI. Ela acrescentou que o trabalho tem
que ser no sentido de prevenir. “Eventos adversos são catastróficos”, adverte.
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“Temos que pensar como engenheiros, que acreditam que qualquer coisa pode dar errado e se
preparam para tudo. Essa cultura e mentalidade é a que temos que ter na saúde, com padrões de
segurança de usinas nucleares ou de voos espaciais”, compara. A saída está no princípio da alta
confiabilidade, no qual a abordagem preventiva e a ‘tolerância zero’ são intrínsecos.
Paula Wilson elencou os princípios-chaves da alta confiabilidade: atenção concentrada (estar
em estado constante de alerta), sensibilidade às operações (prestar atenção às pessoas que estão
próximas ao paciente e a cadeia de suprimentos), resiliência (plano de backup, checar
duplamente), relutância em simplificar (obsessão por metas, atentar para as quase-falhas) e
deferência pela especialização (buscar melhorias junto com o staff). Além disso, é muito
importante que as pessoas da equipe se sintam seguras para reportar erros, porque através da
identificação do erro é que se pode “aprender com ele, corrigir, melhorar e seguir em frente”.
A presidente da JCI ressaltou que hoje em dia se trabalha, majoritariamente, com ferramentas
retrospectivas, que buscam avaliar o que já aconteceu. Agora, a JCI está mudando essa
abordagem para a prospecção. “Queremos prever e prevenir os erros”, pontuou.
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Dirigentes de saúde enxergam acreditação
como diferencial de mercado

D

e junho de 2011 a junho de 2013, o número de reclamações de usuários contra planos
de saúde dobrou, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Ainda de acordo com o órgão, o último resultado do Índice de Desempenho da
Saúde Suplementar (IDSS), que avalia as condições e a qualidade da prestação de serviço das
operadoras de planos de saúde médico-hospitalar e odontológico, demonstrou que 59,3% das
1.239 operadoras avaliadas em 2011 tiveram bons resultados.
O panorama do mercado de operadoras de saúde foi o ponto de partida para a apresentação do
Diretor-Adjunto de Normas e Habilitação das Operadoras da ANS, Leandro Fonseca, no painel
Acreditação dos órgãos regulatórios em saúde e a acreditação, durante o II Congresso
Internacional de Acreditação, promovido pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e pela
Joint Commission International (JCI).
Fonseca falou sobre a importância da acreditação para a melhoria da qualidade e elucidou sobre
os requisitos determinados pela Agência na RN 277/11, que instituiu o programa de acreditação
para operadoras de planos de saúde. Ele lembrou que a ANS entende que a acreditação seja um
instrumento de melhoria do serviço e não uma ação publicitária. “Nenhuma operadora pode dizer
que é acreditada por um programa que não seja o da ANS”, ressaltou. Fonseca complementou
informando que somente duas acreditadoras estão homologadas pela agência para acreditar
operadoras de planos de saúde, o CBA é uma delas.
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Bradesco é pioneira
Cristiana Vidigal Lopes, superintendente executiva técnica da Bradesco Seguros, primeira e
única operadora de saúde acreditada no Brasil, assegura: “A acreditação é uma das formas de se
destacar no mercado.” Para a executiva, a lei 9.656/1998, que regulou a oferta de planos de
saúde, tornou os produtos semelhantes, o que fez aumentar a concorrência.
“A acreditação traz uma cultura de melhoria. Ela nos tirou da ‘zona de conforto’ e nos deixou
inquietos para melhorar sempre. Já evoluímos muito e queremos evoluir cada vez mais”, analisa.
Lopes contou que durante os 3 anos de preparação para a acreditação, a seguradora passou por
diversas mudanças que incluem: motivação permanente dos colaboradores, visita técnica nos
prestadores credenciados, validação da segunda opinião médica, participação de representante
dos consumidores na comissão de relacionamento do cuidado e saúde, e a criação de diversos
instrumentos de verificação e análise de melhorias. “A estruturação da governança corporativa
foi o sucesso para nossa acreditação”, destaca.
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Processo seletivo
A acreditação também é fator decisório para que hospitais possam fazer parte da Associação
Nacional de Hospitais Privados (ANAHP). “Hoje só pode ser associado da ANAHP hospitais
acreditados ou em processo de acreditação. Estes têm um prazo de quatro anos para obter tal
certificação”, sublinha Francisco Balestrin, presidente da instituição.
Segundo ele, 82% dos hospitais norte-americanos possuem acreditação, enquanto apenas 3% dos
hospitais brasileiros são acreditados. “Quem não tiver qualidade vai estar fora do mercado”,
projeta. Balestrin revelou que 4% dos investimentos realizados pelos hospitais no campo da
qualidade dizem respeito à qualificação e habilitação tecnologia, infraestrutura, reorganização do
trabalho, engenharia do processo.
Na opinião do dirigente da ANAHP, para que o mercado de saúde suplementar esteja bem e
atendendo às necessidades da população é preciso que prestadores, operadoras e reguladoras
trabalhem, juntas, na direção da prestação de um serviço de qualidade para a população. Para ele,
a cultura da qualidade deve ser implantada desde a formação dos profissionais de saúde. “Desde
a residência médica até as especializações, a acreditação tem que fazer parte dos currículos das
escolas médicas brasileiras”, defende Balestrin.
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Conectando os ambientes de cuidados com o idoso

A

importância da segurança dos Pacientes de Cuidados de Longa Duração na Acreditação
foi tema de painel no II Congresso Internacional de Acreditação, promovido pelo
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e pela Joint Commission International
(JCI). O debate teve a participação da presidente da International Society for Quality in
Healthcare (ISQua), Tracey Cooper, da assessora de Qualidade do Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia (INTO), Isabela Simões e do diretor da assistência médica Amil,
Antônio Jorge Kropf.
Cooper, que está a frente da ISQua – organização sem fins lucrativos que objetiva a melhora da
qualidade da saúde, congregando uma rede de profissionais e instituições em mais de 100 países
dos cinco continentes, e também acredita as acreditadoras – falou sobre algumas experiências
que vivenciou em outros países e alertou para o fato de que as políticas para os cuidados de longa
duração precisam ser vistas e discutidas de forma global, e não apenas local.
“A população mundial acima dos 60 anos dobrou desde 1980. Por volta de 2017, o número de
pessoas acima de 65 anos vai ultrapassar o número de crianças abaixo de 5 anos. Em 2050, a
população idosa acima dessa faixa etária será maior que o número de crianças até 14 anos de
todo o mundo. Hoje em dia as populações são muito transitórias, as pessoas viajam, as pessoas se
mudam de país, então, não adianta olhar para o problema de forma regional”, comentou Cooper.
No Brasil, estimativas apresentadas pela ISQua, revelam: 5% da população está acima de 65
anos. Até 2030, essa camada representará 14% da população brasileira.
Ela lembrou também que os cuidados em saúde para com o idoso, que tem mais problemas
crônicos de saúde e, muitas vezes, fica debilitado por conta dessas doenças, são cíclicos, o que os
leva a receber tratamento em diversos ambientes que vão além da saúde assistencial. “São
cuidados em casa, pela família e por cuidadores, em creches para idosos, casas de repouso... E
esses ambientes têm diferentes fronteiras e existem buracos nos quais podemos cair quando
passamos de um lado para outro”, ressaltou, acrescentando que o dever das pessoas envolvidas
na área de saúde é criar mecanismos para reduzir esses espaços, integrando e conectando essas
fronteiras.
A presidente da ISQua citou a medicação como um dos exemplos de gap potencialmente
perigoso. “Temos estudos que mostram que 35% das pessoas com idade avançada tomam mais
que 10 remédios por dia”, ressaltou dizendo: “Quando esse idoso tem um problema agudo de
saúde e vai a um hospital, ele pode acabar recebendo duas doses de um mesmo medicamento, ou
pode acabar tendo uma interação medicamentosa desastrosa.”
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Cooper lembrou ainda que a prescrição de remédios é problemática, pois o organismo do idoso
reage às substâncias de forma diferente do que o de um indivíduo jovem. “Como é muito rara a
participação de idosos em estudos clínicos, não há evidências científicas o suficiente para
determinar se o medicamento é eficaz e seguro para pessoas de idade avançada. Complicações e
reações adversas não são incomuns”.

Principais clientes em Ortopedia
Isabela Simões, assessora de Qualidade do INTO (RJ), primeira instituição pública de saúde
acreditada no Brasil pela JCI, revelou que o instituto já responde por 4,4% dos procedimentos
ortopédicos de alta complexidade realizados em todo o país, 45,1% no estado do Rio e quase
70% no município, estatística da qual o hospital não se orgulha, já que existe uma fila para
atendimento com 18 mil pacientes, podendo chegar a três anos a espera por procedimentos como
próteses de joelho. Os dados também mostram que boa parte dos pacientes do INTO são idosos e
que a permanência deles é maior.
“Em 2012, tivemos 360 pacientes que ficaram internados por mais de 30 dias (até 289 dias).
Destes, 132 eram idosos”, revelou Simões, acrescentando que um terço dos pacientes do hospital
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permanece internado por mais de 100 dias. Dos pacientes atendidos no INTO em 2013, 46,66%
têm mais de 65 anos.
A presidente da ISQua defendeu que as instituições precisam garantir a segurança dos idosos no
ambiente hospitalar e apontou que são precisos cuidados especiais para “essa população
diferenciada” como, a avaliação de risco continuada, a necessidade de hidratação e alimentação
especial, controlar os riscos de queda e, especialmente, manter o idoso integrado ao seu meio
social. “Temos que manter as pessoas saudáveis por mais tempo”, afirma Cooper.
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Equilíbrio financeiro
Os cuidados com as doenças de longo prazo já está provocando impactos financeiros na saúde.
Foi o que mostrou o diretor médico da Amil, Antônio Jorge Kropf. Ele revelou que a operadora
recebe de 15 a 20 liminares por dia útil no Rio de Janeiro para prover serviços de home care para
clientes – o que já representa mais de 150 pacientes sob liminar. Ele frisou que a receita dos
planos de saúde tem um crescimento anual médio de 11%. Em contrapartida, as despesas
crescem cerca de 18% ao ano. Neste cenário, Kropf demonstrou preocupação com o
financiamento da saúde no futuro se não houver uma situação de estabilidade e mudança de
cultura.
“Quase 90% da atenção domiciliar da Amil no Rio de Janeiro e em São Paulo é prestada por
serviço próprio da empresa, por uma questão histórica de falta de opção do serviço no mercado.
Sendo que o custo Brasil da mão de obra oficial está ficando cada vez mais difícil; um
colaborador aqui tem o custo de 115% além do que é pago a ele. Agora, com a nova legislação
do serviço doméstico, as pessoas que têm cuidador em casa estão entrando na Justiça para que a
operadora de saúde passe a pagar por esse cuidador. Essa judicialização gera uma instabilidade
muito grande e quem paga essa conta é a sociedade”, refletiu.
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Kropf ressaltou, no entanto, que o papel de todos os atuantes na área de saúde é enfrentar de
frente as dificuldades e vislumbrar as oportunidades. “Devemos focar em menos desperdício, em
resultados de saúde, em evitar complicações e proporcionar segurança. Com isso, o recurso sobra
mais adequadamente”, defendeu acrescentando que a acreditação é uma forte aliada no equilíbrio
da saúde clínica.
O diretor médico da Amil ressaltou que, neste cenário de envelhecimento da população, a
atenção deve ser mais voltada para os pacientes crônico ambulatorial do que para os pacientes
terminais e defendeu a importância da acreditação para auxiliar as operadoras nesse processo. “O
desafio das operadoras hoje é classificar o paciente, alocá-lo ao prestador que tenha padrões de
desfecho adequado, monitorar resultados, mensurar a performance de médicos e de serviços em
relação aos resultados e ter um instrumento de melhoria de todo esse processo. A acreditação,
por meio da implantação de padrões de desempenho e indicadores contribui de forma
significativa para a mensuração de resultados e performance, em especial para a linha de
cuidados de longa duração”, pontuou.
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Identificação de erros ajuda na melhoria da qualidade

O

painel A Identificação de eventos adversos para ações de melhoria da qualidade e
segurança do cuidado ao paciente, realizado durante o II Congresso Internacional de
Acreditação, promovido pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e pela Joint
Commission International (JCI), levantou questões efetivas relativas à qualidade do cuidado de
saúde, apontando os principais desafios para diminuir os eventos adversos.
Na opinião da pesquisadora Mônica Martins, do Departamento de Administração e Planejamento
em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os
principais problemas geradores de eventos adversos são decorrentes do uso insuficiente de ações
efetivas e do uso excessivo ações de pouca evidência. Para ela, é preciso enfrentar os desafios de
sempre prestar cuidado de saúde efetivo, evitar produzir serviços pouco efetivos e eliminar
complicações evitáveis decorrentes do cuidado.
Segundo a pesquisadora, é preciso levar em consideração os antecedentes sobre segurança do
paciente e analisar constantemente as ações de segurança do paciente, como fez recentemente a
organização governamental americana Agency for Healthcare Research and Quality. Desse
estudo saíram dez recomendações de adoção imediata para melhoria da qualidade da saúde. “E a
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melhoria da qualidade do cuidado passa, também, por reduzir eventos adversos ou danos
associados ao cuidado”, garante.
A representante da Fiocruz salienta que é preciso identificar todos os incidentes, mesmo os que
não causaram dano ao paciente. E a partir deles estabelecer ações de melhorias e avaliar se essas
melhorias produziram os resultados desejados. Por isso, é fundamental mensurar todos os
incidentes. “É preciso criar um ciclo em que medimos o dano, compreendemos suas causas,
identificamos a solução, avaliamos seu impacto e transpomos a evidência em cuidados”, diz ela,
apregoando o emprego do ciclo da investigação em segurança do paciente.
Para que isso aconteça, é fundamental incentivar a notificação voluntária. Outros aspectos
apontados por Martins e que servem de base para os ‘achados’ são: a revisão de documentos e
prontuário, observações direta, entrevistas e questionários, entre outros. A pesquisadora
apresentou estudos mostrando que os principais instrumentos desenvolvidos para mensurar
eventos adversos apresentam falhas, não sendo 100% confiáveis. Entretanto, são fundamentais
para mensurar e incentivar à cultura do erro. “Melhoria da qualidade e segurança do paciente são
tarefas difíceis com resultados a longo prazo”, reconhece. Nesse aspecto, Martins apontou
algumas iniciativas brasileiras que considera positivas, como o Programa Nacional de Segurança
do Paciente e o Proqualis.
A pesquisadora da Fiocruz defendeu ainda a adoção de estratégias multiplas para identificação
de eventos visando à intervenção e melhoria e segurança do cuidado prestado. Para ela, é
fundamental uniformizar sistemas de notificação e incentivar o registro, uma vez que há variação
nos registros de ocorrência de eventos adversos entre serviços ou especialidades face à variada
cultura de segurança paciente entre as unidades hospitalares.
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Política da JCI
Membro da Coordenação de Acreditação do CBA, Regina Müller, salientou que a política da JCI
para registros de eventos adversos é voluntária. Segundo ela, a própria acreditadora norteamericana já comprovou em estudos que a obrigatoriedade não faz aumentar o número de
registros. Müller defendeu que a cultura de notificações traz um impacto positivo na melhoria do
cuidado, tratamento e serviços prestados ao paciente e na prevenção de eventos sentinela.
A representante do CBA lembra que a notificação pode ser feita ainda pelo próprio relato do
paciente ou familiar, o relato de um avaliador ou através da imprensa, “o que é bastante
constrangedor para a instituição”, sublinha.
Müller disse que todo evento sentinela é analisado e acompanhado pela JCI/CBA. Eles somam o
montante de 9.535, de 1995 a 2912. Conforme dados da JCI, 65% dos eventos ocorreram nos
hospitais, sendo que 59,9% desses eventos levaram à morte do paciente. Segundo ela, os eventos
são encaminhados pelos hospitais acreditados no mundo para JCI, já com análise de causa-raiz.
“É isso que também se espera dos hospitais brasileiros”, comenta, dizendo que a cultura de
notificação ainda é aquém no Brasil. De 2008 a 2013, houve apenas 18 notificações de eventos
sentinelas, sendo que 33,3% evoluíram para óbito.
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Outro diferencial do Brasil para o resto do mundo diz respeito aos tipos de eventos sentinelas.
Enquanto no mundo a primeira causa é retenção de corpo estranho, no Brasil, há maior
incidência de cirurgias em local de intervenção, procedimento e paciente incorretos, seguida de
queda, retenção de corpo estranho, suicídio, erro de medicação, complicação pós-procedimento e
falta de atendimento, entre outros.
Para evitar esses problemas é preciso identificar suas causas. “Para muitas instituições, a análise
de causa-raiz é um grande desafio. No entanto, ela é muito importante. Se uma instituição atribui
esse erro a um comportamento individual, ela está errando e não vai conseguir aprender com o
erro. É preciso pensar e redesenhar os processos”, diz Regina Müller, apontando o caminho.
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Modelos de cuidados estruturados auxiliam o monitoramento da
saúde dos idosos

“A

ntigamente as pessoas não acreditavam que poderiam chegar aos 100 anos de
idade, hoje elas riem de prazer porque sabem que vão chegar lá. Mas não fazer
nada para prolongar a qualidade de vida desde agora, é botar pessoas por 30 a 40
anos em um leito”. Assim o médico e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), Renato Veras, abriu o talk show sobre Melhoria da qualidade de vida na terceira idade,
no II Congresso Internacional de Acreditação do Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA)/Joint Commission International (JCI). Ele, que é diretor da Universidade Aberta da
Terceira Idade (UNATI), defendeu que “é irresponsabilidade não trabalhar para melhorar o foco
na manutenção da saúde com qualidade de vida”, uma vez que já se sabe que a população está
mais velha e que os custos assistenciais se ampliam.
Veras ressaltou que envelhecer sem nenhuma doença crônica é mais exceção do que regra e que
as doenças nos idosos são múltiplas e perduram por longo tempo. Para ele, as ações atuais são
muito tímidas e tradicionais. “Uma política de saúde do idoso deve ter como objetivo maior a
manutenção da máxima da capacidade funcional do indivíduo que envelhece, pelo maior tempo
possível, e não simplesmente o tratamento de uma ou outra doença. A identificação do risco na
população idosa é uma prioridade e pode ser feita por meio da avaliação funcional do idoso”,
afirmou.
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Para o médico, é importante focar em: qualificar os profissionais de saúde no cuidado integral do
idoso e monitorar a saúde visando postergar as doenças. Também é essencial criar programas
identificatórios e instrumentos de acompanhamento, como o que está sendo desenvolvido na
UNATI. “Estruturamos um modelo de linha de cuidados, organizado em sete níveis de
complexidade, integrando a promoção e a atenção à saúde do idoso. A ideia é evitar que a porta
de entrada do idoso no sistema de saúde seja o hospital, onde ele chega com todo um quadro já
estabelecido”, defende.
Tratamento diferenciado
Diretor executivo de sete unidades da Rede D’Or no Brasil, Rodrigo Gavina, revelou que até
18% das internações em um dos hospitais da rede são de idosos. Ele informou que o tema é de tal
relevância que o perfil dos pacientes idosos está sendo monitorado. “A média de idade dos
pacientes internados tem crescido. A medida em que aumentamos o número de leitos de terapia
intensiva, a média de idosos cresce. Por isso, é muito importante esse monitoramento.
Verificamos, por exemplo, que alguns dos problemas mais comuns que levam esse grupo ao
hospital são pneumonias e infecções urinárias”, exemplificou.
Gavina ressaltou que as equipes multidisciplinares têm que pensar no idoso como um paciente
diferente, inclusive levando em consideração a possibilidade alternativa de tratamento à
internação. “Toda a cadeia precisa entender que o paciente idoso tem que ser tratado de forma
diferente. Sistemas automatizados, por exemplo, geram estresse para as pessoas mais velhas. E
muitas vezes o acompanhante do idoso também é idoso. E o risco de queda? Estamos
preocupados com a queda do paciente, mas existe o risco de queda do acompanhante também
nesse caso. É preciso ter a preocupação de não usar medicamentos que afetem mais ao idoso,
fazer parcerias com empresas de home care, e sempre pensar em formas diferenciadas de ajudar
esses pacientes”, sugeriu.
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Interações medicamentosas são responsáveis por internações
Paula Wilson, presidente da JCI, que também participou do debate, apontou que boa parte das
internações de pessoas com idade avançada se dá por conta de fatores como interações
medicamentosas ou reações adversas a medicamentos. “São tantas as prescrições e ninguém para
monitorar esses cuidados que as pessoas acabam na emergência do hospital por causa desse
trabalho”, criticou.
A presidente da JCI ressaltou, no entanto, que é preciso mudar todo o paradigma global, muito
além do âmbito da medicina. “O envelhecimento da população é um assunto muito mais
econômico e social do que da saúde assistencial. A acreditação é uma ferramenta-chave para
ajudar a lidar com as questões de qualidade, mas essa não é a questão central do tema. A questão
é que os políticos precisam se movimentar para que a população idosa dependa menos de
hospitais”.
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Pesquisas sobre impactos da acreditação nem sempre refletem
realidade. Estudos encomendados pela JCI mostram economia
financeira em hospitais acreditados

O

vice-presidente da Joint Commission International (JCI), Paul vanOstenberg, falou
sobre as Controvérsias a respeito das evidências de que a acreditação melhora a
qualidade de saúde e de segurança no II Congresso Internacional de Acreditação do
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA). A principal conclusão sobre o questionamento de
estudos sobre o real impacto da acreditação na qualidade das instituições acreditadas nem sempre
espelha a realidade.
“Existem cerca de 70 pesquisas publicadas em revistas científicas confiáveis que tentam
determinar os impactos da acreditação na qualidade e segurança. Algumas são positivas, outras
negativas. Mas a verdade é que não conhecemos os métodos utilizados nessas pesquisas e
nenhum desses estudos pode apresentar um cenário muito realístico já que existem poucas
informações disponíveis, uma vez que os relatórios dos organismos de acreditação são mantidos
em sigilo”, comentou Paul vanOstenberg.
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Para o vice-presidente da JCI, “a acreditação é uma metodologia e é muito complicado realizar
pesquisas a respeito de metodologia. O impacto de certos padrões é mais fácil avaliar, porém
ainda é complexo, pois é necessário abrir dados sigilosos, além de outras peculiaridades, como
de que forma interpretar os dados.” Para exemplificar, ele cita o aumento das notificações de
eventos adversos em hospitais acreditados. “Essa evidência não mostra de fato que mais
pacientes estão sendo prejudicados, mas demonstra que esses eventos agora estão sendo mais
notificados”, destacou. Um dos pontos exaltados durante todo o congresso foi à importância da
notificação dos erros para que possam ser corrigidos e evitar que se repitam no futuro.
Ostenberg apresentou também o resultado de duas pesquisas, uma na Espanha e outra na
Jordânia, encomendadas pela JCI à brandies em diferentes ocasiões. Os estudos constataram
economia anual de 7,8 milhões de euros para o sistema de saúde espanhol e de US$ 87,6 mil por
cada hospital da Jordânia.
Por fim, ele apresentou algumas razões, além do custo e da complexidade, para parar de
pesquisar sobre o tema. Um desses motivos é a divergência de interesses. “Pacientes querem
dados a respeito de segurança, seguradoras querem dados sobre resultados, hospitais querem
dados que diferenciem o mercado”.
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Presidente da ISQua defende revisão
da Metas do Milênio devido envelhecimento populacional

P

alestrante do II Congresso Internacional de Acreditação, Tracey Cooper, presidente da
International Society for Quality in Health Care (ISQua), organização sem fins lucrativos
que tem por objetivo a melhoria da qualidade da saúde no mundo e congrega uma rede de
profissionais e instituições que abrange mais de cem países dos cinco continentes, falou sobre o
contexto global da ‘população em transição’ na conferência Qualidade social para pessoas
idosas: como avaliar? Em sua palestra, ela explanou sobre as Metas do Milênio e o progresso
dos países no sentido de buscar essas metas, mas também alertou: conforme a população
envelhece, novas metas deverão ser estabelecidas.
De acordo com Cooper, atualmente, o Japão é o melhor país para se viver, já tem a mais alta taxa
de expectativa de vida do mundo. Já os países com a menor longevidade são, em sua maioria,
africanos – com destaque para a Angola, que está bem abaixo, com expectativas de vida em
torno dos 40 anos. Mas alguns dados apresentados, com base em estatísticas da World Health
Statistics 2010, são surpreendentes. Por exemplo, a mortalidade materna no parto: a Europa é a
única região do mundo que tem índices dentro de uma margem considerada aceitável (27 para
II Congresso Internacional de Acreditação – 15 e 16 de agosto de 2013 – Consórcio Brasileiro de Acreditação

22

cada 100 mil nascidos vivos). Nem as Américas (99/100.000) nem o Pacífico Ocidental
(82/100.000) têm um bom progresso nessa área, apesar de estarem muito à frente da África
(900/100.000) e do Sudeste da Ásia (450/100.000).
Os números também mostram que ainda há muitos partos realizados sem o auxílio de um médico
ou uma parteira qualificada no mundo (44% dos nascimentos). E a média global de mortalidade
antes dos cinco anos de idade é de 65 a cada 1 mil nascimentos. A América Latina e o Caribe,
porém, estão tendo um bom progresso em direção ao alcance das Metas de Desenvolvimento do
Milênio, acima dos países em desenvolvimento, com boas médias no que diz respeito à educação
primária da população, a redução da pobreza, distribuição da água e saneamento. No mundo
todo, houve redução das infecções por HIV e também das mortes por tuberculose.
Só que a maior longevidade já está fazendo elevar outros números em relação a fatores que não
estão dentro das metas. “Dados da World Alzheimer Report 2010 demonstram um aumento nos
casos de demência; com uma previsão de alta muito preocupante até 2050, principalmente nos
países de baixa e média renda, onde o número de pessoas com o problema sobe de menos de 40
milhões em 2010 para quase 120 milhões em 2050”, ressaltou Cooper. Nos países ricos, os dados
apontam para um crescimento mais linear e discreto (mantendo-se abaixo dos 40 milhões).
A presidente da ISQua lembrou também que o número de idosos irá ultrapassar o número de
crianças e que haverá grande crescimento populacional generalizado. Para se preparar para esses
cenários, ela sugeriu algumas estratégias como: manter as pessoas saudáveis por mais tempo,
maior foco na educação para os cuidados com a saúde pessoal, criar um modelo de cuidados
integrados e investir no uso eficaz, financeiramente e clinicamente, de tecnologias, além de
investir em aumentar a importância do papel dos cuidados primários e realizados nas
comunidades.
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É preciso melhorar a comunicação dentro do hospital e também
com agentes externos
Vice-presidente da JCI recomenda procedimentos padronizados para transições de cuidados

O

Cuidado mais seguro para o paciente no ambiente externo do hospital foi tema de
painel durante o II Congresso Internacional de Acreditação, promovido pelo Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA) e pela Joint Commission International (JCI). O vicepresidente da JCI, Paul vanOstenberg, e a gerente de Qualidade do Hospital Israelita Albert
Einstein (SP), Carla Behr, falaram sobre a necessidade de comunicação entre os profissionais de
saúde assistencial de todos os níveis de cuidados. Outro aspecto que teve relevância no debate foi
a segurança tanto no ambiente hospitalar quanto no ambulatorial e até em home care.
Paul vanOstenberg iniciou sua apresentação afirmando que embora se fale sempre em sistema de
saúde, o que se tem na saúde hoje não é de fato um ‘sistema’, já que existem enormes lacunas
entre os ambientes de cuidados, principalmente entre o hospital e o local para onde o paciente vai
depois da alta hospitalar. E essas transições entre um cuidado e outro são especialmente
importantes no caso de pacientes idosos, que costumam sofrer de múltiplas doenças. “A
responsabilidade não acaba quando o cliente entra em uma ambulância e vai para outro lugar. A
comunicação falha entre as unidades de cuidados faz com que a pessoa seja readmitida no
sistema de saúde, resultando em custo e desperdício – de 25 a 45 bilhões de dólares, por ano, nos
Estados Unidos”, revelou.
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O vice-presidente da JCI elencou que precisa haver metodologias de transição entre: o
atendimento primário (médico da família) e o especialista (quando a patologia demanda um
encaminhamento); o atendimento primário e os médicos do hospital; as equipes do hospital; os
turnos de enfermagem; e médicos e enfermeiros. Além disso, precisa haver uma forma de
comunicação entre toda essa cadeia e o home care, os cuidados de longa duração e até mesmo
com a pessoa que cuida do paciente em casa.
“Cada vez mais teremos pacientes que não têm condições de cuidar sozinhos de si e que, muitas
vezes, também não têm outra pessoa que possa ficar responsável por seus cuidados, por essa
transição do hospital para outro ambiente. Nos Estados Unidos, já houve um aumento de 53% na
demanda por serviços de home care. E sabemos que existem empresas desse segmento que não
seguem nenhum padrão de qualidade e segurança”, ressaltou vanOstenberg. Ele recomenda
estabelecer políticas e procedimentos padrões de comunicação para a transição – o que passar,
para quem passar, de que forma passar, de que forma obter retorno para que se saiba que a
comunicação realmente foi recebida por alguém. Ele também sugere, quando possível,
estabelecer parcerias com empresas de home care confiáveis e recomenda ao paciente que
busque cuidados somente em empresas que sejam acreditadas.
Eventos adversos em ambiente ambulatorial são altos
A gerente de Qualidade do Hospital Isrealieta Albert Einstein, Carla Behr, revelou que grande
número de eventos adversos, incluindo lesões permanentes e até a morte, ocorrem em
atendimentos realizados fora do hospital. De acordo com ela, pesquisa da Weill Cornell Medical
College constatou que, em 2009, o número de indenizações por negligência pagas e comunicadas
ao National Practitioner Data Bank para eventos ocorridos em ambiente ambulatorial foi
semelhante ao número no ambiente hospitalar.
“O ambiente ambulatorial tem menos estrutura organizacional e menos leis e regulamentos.
Além disso, a continuidade do cuidado é um desafio, pois, muitas vezes o paciente de lá será
direcionado a especialistas e exames de instituições diversas. Nesse ambiente, um evento adverso
pode ficar perdido por meses ou mesmo nunca ser informado”, apontou.
Mas os problemas também ocorrem por falhas na comunicação dentro do hospital e deste para
com os ambientes externos. “Cerca de 41% dos pacientes hospitalizados têm resultados de
exames pendentes no momento da alta e, muitas vezes, nem o médico que realiza a alta ou
médico que recebe o paciente no ambulatório é informado sobre os resultados”, informou Behr.
Para ela, um resumo de internação de qualidade deve transmitir as informações necessárias para
a continuidade do cuidado e é preciso adotar uma cultura de segurança e de notificação de
eventos adversos tanto no ambiente hospitalar quanto no ambulatorial. Além disso, ela
recomenda fortalecer o processo de educação ao paciente.
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Behr ressaltou que a adoção de prescrição eletrônica tem sido defendida como uma solução, mas
que existe dúvida a respeito de como desenvolver sistemas para apoiar a decisão médica sem
atrapalhar o fluxo de trabalho do médico. Outra dificuldade é como realizar a reconciliação
medicamentosa para o paciente ambulatorial e manter a lista de medicamentos do paciente
atualizada.
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Sucesso no plano de cuidado do paciente está atrelado
ao trabalho multiprofissional

E

strutura física com problemas, falta de insumos no dia a dia e baixa autoestima dos
profissionais impactam diretamente na motivação da equipe multiprofissional e,
consequentemente, na excelência do atendimento, salientou a médica Sylvia Hinrichsen,
coordenadora do Programa de Qualidade, Gestão de Risco e Controle de Infecções do Hospital
Memorial São José (PE), em sua participação no painel O papel da equipe multiprofissional no
plano de cuidado do paciente, durante o II Congresso Internacional de Acreditação, promovido
pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e pela Joint Commission International (JCI).
Ela, que é coordenadora do Comitê de Saúde do Viajante e membro da Sociedade Brasileira de
Infectologia e coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência em Infectologia e da
disciplina de Biossegurança e Controle de Infecções e Risco Sanitário Hospitalar da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), defendeu a importância da equipe
multiprofissional integrada para o sucesso do plano do cuidado do paciente.
Hinrichsen disse que tirar a equipe da zona de conforto é desafiante, mas também fundamental
para a melhoria da qualidade. Ela contou que o processo de acreditação fez com que novas metas
fossem estipuladas dentro Hospital Memorial São José. Para isso, planos, processos e
indicadores foram definidos e contabilizados. Para que os resultados fossem alcançados foi
realizado um trabalho de motivação individual e do grupo, onde foi ressaltado que as mudanças
só viriam com parcerias e inovações. E garantiu: “Quanto mais tivermos a capacidade de
aglutinar talentos, mais conhecimento e oportunidade teremos.”
A médica da Qualidade conta que a participação dos profissionais em congressos, eventos e o
incentivo a participação em artigos e livros foi muito importante para a melhoria da autoestima.
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“Nem sempre o reconhecimento financeiro é a mola-mestre da motivação e da satisfação”,
sublinha.

Comunicação é a principal falha
Coordenadora de Práticas Assistenciais do Hospital 9 de Julho (SP), Fernanda Camargo reforçou
que o ambiente seguro passa pelo trabalho multidisciplinar. Ela reconheceu que a própria história
da medicina foi responsável por tornar a figura do médico como o único profissional responsável
pelo tratamento. Ela salientou que a cultura de excelência, presente nos dias de hoje, enxerga o
papel da equipe multiprofissional como fundamental para o plano do cuidado do paciente e
apontou ainda como cenário futuro o estímulo ao pensamento crítico, o uso de evidências para a
melhoria da saúde, o aprendizado através do erro e o envolvimento do paciente e familiar no
processo de decisão do tratamento. “Em um sistema de saúde cada vez mais complexo, o
trabalho da equipe multiprofissional faz toda a diferença. É preciso gerenciar o todo”, opinou.
Camargo apontou a Comunicação como o principal problema da equipe multidisciplinar.
Apresentando dados do estudo Quantificar o Impacto Econômico da Ineficiência de
Comunicação em Hospitais Norte-Americanos, publicado no Journal of Healthcare Management,
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em 2010, a representante do hospital paulistano disse que são gastos anualmente cerca de U$S
4,6 milhões devido a comunicação ineficiente em hospitais com 500 leitos de internação.
Ela defendeu que é preciso dar mais atenção às necessidades do paciente: “Se faz necessário
realizar um trabalho interdisciplinar, dar mais suporte e gerenciar o plano de cuidado”.

Paciente deve participar do plano de cuidado
“É preciso ter interdisciplinalidade no cuidado ao paciente”. Esse foi o ponto de vista defendido
pela superintendente assistencial do Hospital Moinhos de Vento (RS), Vânia Rohsig, em sua
explanação. Ela ressaltou que apesar do modelo assistencial ser exemplar, a integralidade do
tratamento fica comprometida, uma vez que o paciente não tem conhecimento do plano de
cuidado que o seu médico ou que seus diversos médicos vinham executando. “Muitas vezes um
médico não tem conhecimento do exame solicitado pelo outro colega e, portanto, não vê o
paciente de forma integral. É esse paciente que chega aos nossos hospitais sem nenhuma
informação do plano de cuidado que ele vinha trabalhando com o seu médico”, ressalta. Rohsing
chamou atenção ainda para o fato de após a alta hospitalar não haver uma equipe de transição
para o cuidado necessário do paciente de volta a sua residência.
Para que o plano de cuidado tenha um desfecho positivo, Rohsig acredita que as equipes de
enfermagem, médica, clínica, de nutrição, da farmácia, fisioterapia e até mesmo a pastoral devam
trabalhar com metas estabelecidas num único sentido: a recuperação do paciente. Para ela, “é
preciso ainda engajar o próprio paciente no seu plano de cuidado”. Para isso, a superintendente
assistencial do Moinhos de Vento disse que é preciso vencer as barreiras físicas, das diferentes
equipes, de escalas de trabalho, da complexidade do cenário e da regulação do mercado e até
mesmo o modelo de remuneração utilizado no país e a falta de estrutura adequada pós-alta
hospitalar.
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Sessão de Pôsteres - Premiação

Trabalhos premiados

O II Congresso Internacional de Acreditação da JCI/CBA selecionou 28 dos 95 trabalhos
apresentados para a sessão de pôsteres nas categorias processos clínicos/assistenciais, processos
administrativos/gerenciais ou processos de educação de pacientes. Relacionados ao tema central
do evento, os profissionais de 11 instituições acreditadas ou em processo de acreditação pela
metodologia JCI/CBA, expuseram seus trabalhos sobre o papel da equipe multiprofissional no
plano de cuidado ao paciente; cuidado mais seguro para o paciente no ambiente externo do
hospital; como avaliar a qualidade no atendimento social para pessoas idosas; a identificação de
eventos adversos para ações de melhoria da qualidade e segurança dos cuidados aos pacientes em
instituições de saúde acreditadas; a importância da segurança dos pacientes na acreditação de
longa duração; e avaliação dos órgãos regulatórios em saúde e acreditação.
O juri composto pelas professoras universitárias Beatriz Aguiar e Angela LaCava, e a
Coordenadora de Ensino do CBA, Rosângela Boigues, premiou os seguintes trabalhos, que serão
publicados na revista Acreditaç@o, uma publicação científica do CBA: Caracterização das
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quedas que resultaram em lesões em pacientes internados em um Instituto Ortopédico do Estado
do Rio de Janeiro entre os anos de 2011 e 2012, de autoria Isabela Simões; Bárbara Fontes,
Luciana Carvalho e Elaine da Hora, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia/INTO
(menção honrosa); O conhecimento dos enfermeiros de centro cirúrgico frente a lista de
verificação de segurança cirúrgica da OMS, de Paloma Aparecida Carvalho e Verônica Carrijo
de Freitas, e Terça-feira de qualidade e segurança do paciente: transformando um processo de
auditoria em melhoria contínua, de Andreza Pivato Susin Hamada, Gisely Morelli Schrot,
Daniella Bruni Romana de Moraes Barros, Luciana Mendes Berlofi, Marcia Utimura Amino,
Natal Cândido Martins Júnior e Suzana Maria Bianchinido, ambos do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz ficaram com 3º e 2º lugares, recebendo os prêmios de R$ 1.500 e R$ 2.500,
respectivamente. O 1º lugar ficou para o trabalho Qualidade em assistência nutricional em
pacientes clínicos e cirúrgicos de um hospital universitário, de autoria de Maria Helena Lima
Gusmão Sena; Natanael Moura Teixeira de Jesus, Izabel dos Santos Cruz, Ana Regina Nogueira
Meirelles, Taciana Borges Andrade, Almerinda Luedy Reis, Hugo da Costa Ribeiro Junior, do
Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES-BA). O grupo recebeu o prêmio no valor
de R$ 3.500
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