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EDITORIAL
Educação permanente. Esse é o foco de todo o trabalho desenvolvido pela equipe do CBA, tanto internamente
quanto nas instituições em preparação para acreditação
internacional por meio de metodologia JCI, como também
nas detentoras do selo de ouro JCI.
Os resultados apresentados pelas instituições acreditadas nesta quinta edição da revista Acreditação em
Saúde são frutos de um trabalho de educação continuada que tem como consequência a absorção da cultura
da qualidade e segurança.
Promover e disseminar a melhoria da qualidade e
da assistência ao paciente é um compromisso do CBA,
que vem desenvolvendo diversas ações entre as instituições parceiras.
É preciso nos prepararmos ainda para uma mudança
anunciada pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro. Junto com o envelhecimento, surgirão também
os problemas relacionados à saúde, questão muito bem
abordada na entrevista com Tracey Cooper, presidente da
ISQua, e que será objeto da 31ª Conferência Internacional
da ISQua, a ser realizada no Brasil no ano que vem, com o
apoio do CBA.
Maria Manuela Alves dos Santos
Superintendente - CBA

LEITORES APROVAM A REVISTA
O departamento de Marketing do CBA realizou, entre 12 de março e 12 de maio deste ano, uma
pesquisa avaliativa da revista Acreditação em Saúde. Acompanhe alguns resultados.
Os temas abordados na revista
Acreditação em Saúde contribuem
para o aprendizado e benchmarking
da sua instituição?
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ENTREVISTA
Tracey Cooper

Presidente da ISQua fala do futuro da saúde, com
qualidade, no Brasil e no mundo

F

undada em 1985 com a missão de “inspirar, promover e apoiar melhorias contínuas na segurança e qualidade da saúde no mundo”, a International Society for Quality in Healthcare (ISQua) congrega uma rede de
profissionais e instituições que abrange mais de 100 países dos cinco continentes. Todos com um objetivo
comum: promover a melhoria dos cuidados de saúde em nível mundial.
A revista Acreditação em Saúde entrevistou a presidente da ISQua, Tracey Cooper, para saber como a instituição
vem atuando em prol da saúde no mundo.

CBA – Como a ISQua vem cumprindo sua
missão no cenário da saúde mundial?

CBA – Quantas acreditadoras no Brasil são
ligadas à ISQua?

Tracey Cooper – A ISQua cumpre sua missão por meio de
um programa de acreditação através do qual agências de
acreditação em saúde assistencial e outras organizações
ao redor do mundo são encorajadas a desejar um padrão
internacional determinado pela ISQua. Temos também
o programa de educação em qualidade e segurança na
Saúde; o programa de desenvolvimento profissional contínuo (programa de bolsas) de múltiplas atividades; o International Journal for Quality in HealthCare, que é uma
publicação científica referenciada; e reuniões que discutem temas referentes à educação em saúde. Além disso,
procuramos nos fazer presentes em diversas regiões do
mundo, com a colaboração de parceiros locais, por meio
de workshops e encontros para troca de conhecimento
e habilidades. Exercemos, ainda, o papel de consultoria
para o aperfeiçoamento da qualidade e segurança em
saúde e promovemos inovação e mudanças de sistemas.

T.C. – O Programa Internacional de Acreditação da ISQua
(ISQua’s International Accreditation Programme - IAP)
foi lançado em 1999 e até hoje é o único corpo específico de assistência em saúde que “acredita os acreditadores”. O instituto consegue isso por meio de três
programas que são únicos (Accreditation of Health
Care Standards, Accreditation of External Evaluation
Organisations e Accreditation of Surveyor Training
Programmes). No Brasil, há três participantes do IAP.
A Joint Commission International (JCI) e o Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA) estão entre eles.
A JCI é membro desde 2004, recebeu seu primeiro certificado de Acreditação ISQua em dezembro de 2005 e
continua a ter os três programas da ISQua avaliados a
cada quatro anos. O corpo de acreditação da JCI está certificado pela ISQua até agosto de 2015. O CBA utiliza os
padrões da JCI para Assistência Ambulatorial, Home Care,
Hospitais, Cuidados Prolongados, Cuidados Primários,
Serviços de Transportes Médicos e Certificação de Programas de Cuidados Clínicos.

CBA – Como a senhora enxerga a qualidade
da saúde no Brasil?
T.C. – O Brasil, assim como muitos outros países, está enfrentando o desafio de lidar com a maior longevidade da população e com as condições complexas e de longo prazo associadas
a essa nova realidade. Esse é um desafio atual para todo país
inserido em um contexto de melhores condições sociais e um
bom sistema de saúde, necessitando rearranjar o fluxo financeiro e a base de custos para financiar as mudanças na idade
da população. Como qualquer outro país, o Brasil enfrenta o
desafio de conduzir melhorias na segurança do paciente de
modo a minimizar os riscos para o paciente que utiliza o sistema de saúde. Isso só pode ser feito combinando mudanças
culturais, interações humanas, eficiência clínica e organização
eficaz com serviços e acessibilidade a cuidados adequados.
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CBA – Em 2014, a ISQua realizará sua 31ª
Conferência Internacional no Brasil. Qual o
significado de um evento como esse ser realizado em um país da América Latina?
T.C. – Ficamos muito contentes quando José Carvalho de
Noronha foi eleito para o nosso conselho, em 2011. Ele
representa não apenas o movimento Brazilian Patient Safety, mas também toda a América Latina. O Dr. Noronha e
o CBA apresentaram argumentos fortes e relevantes para
que a conferência fosse realizada no Rio em 2014.
Acreditamos que a ISQua Conference fornece o ambiente
ideal, por meio das reuniões de networking e das apre-

sentações formais, para a troca de experiências e conhecimento em qualidade e segurança na saúde. Questões políticas, sociais, econômicas e ambientais estão demandando
estratégias inovadoras e ações do governo e entidades privadas do nível local para o nível global. E é disso que iremos
tratar na 31ª International Conference.

tro de suas próprias comunidades pelas diretrizes clínicas
adequadas. Para suavizar os impactos dessa nova realidade, a ênfase das ações tem que rumar no sentido de
modelos integrados de cuidados.

CBA – O que será discutido nessa 31ª Conferência da ISQua?

T.C. – Esse é um desafio para todo o sistema de saúde.
Acredito que os países onde a assistência é provida e sustentada predominantemente por meio de um modelo de
assistência contingencial com poucos investimentos em
cuidados primários e comunitários integrados tenham
maiores dificuldades culturais para introduzir a medicina
baseada em evidências.
Políticas governamentais são fundamentais no sentido de
mudar a ênfase nos serviços que são necessários – e o que
será essencial é a habilidade com que o governo vai adaptar suas políticas para prever o rumo das coisas no país a
tempo de planejar estrategicamente e desenhar e calçar
um sistema de assistência social e de saúde que vá melhor
se encaixar com as mudanças demográficas e melhor atender às necessidades dessa população em transição.

T.C. – Com o prazo para as Metas do Milênio se esgotando em 2015, as mudanças demográficas atuais – o alarmante envelhecimento populacional de muitos países – e
a projeção da população mundial de um crescimento de 7
bilhões para 9 bilhões, em 2015, o tema central da conferência será a Qualidade e Segurança na Saúde e Assistência Social Contínua, com diversos subtemas que incluem:
Governança, Liderança e Políticas de Saúde; Melhoria da
Ciência e Soluções para a Segurança do Paciente; Assistência Centrada no Paciente; Sistemas de Acreditação e
de Avaliações Externas; Educação e Pesquisa; Aprendendo
com os Países em Desenvolvimento; Eficácia Comparativa
em Tecnologias da Informação na Saúde; Assistência Social
e de Saúde Àqueles que Sofrem Abusos e Idosos.

CBA – Quais sistemas de saúde sofrerão mais
nesse novo cenário?

CBA – Qual a expectativa da ISQua para essa
conferência no Brasil e o que vocês esperam
deixar como legado para a saúde brasileira?
T.C. – Nós esperamos aproximadamente 1.500 representantes de mais de 60 países. Reunindo vários profissionais
de diversos países, a expectativa é de muito aprendizado,
ampliar o network profissional e desenvolver relações de
trabalho globais.
CBA – Como o envelhecimento da população
e a qualidade de vida podem impactar financeiramente e estruturalmente os serviços de
saúde?
T.C. – Essa nova realidade populacional vai demandar
muito foco em doenças crônicas, como o Alzheimer, os
problemas coronários e a osteoporose, além das doenças
“agudas”, comuns a qualquer idade. Um problema é que
as doenças crônicas, muitas vezes, se tornam incapacitantes, o que significa que se tornam mais importantes os
serviços de cuidados a longo prazo, como casas de repouso, home care, acompanhantes de idosos e outros, pouco
comuns no Brasil, que contemplam internação parcial ou
em algum período do dia.
Será necessária uma mudança do atual foco predominante de investimentos em serviços de curta duração ou
agudos para passar a investir em ações para manter as
pessoas saudáveis por mais tempo, promovendo a saúde
pessoal por meio de orientação clara e sistemas de apoio,
aumentando o papel das assistências comunitárias primárias, que deverão operar de forma integrada com os
serviços de emergência, hospitais e clínicas para garantir
que os pacientes sejam acompanhados e tratados denwww.cbacred.org.br

5

Automação como
DIFERENCIAL
Hospital Moinhos de Vento investe em tecnologia para aumentar
segurança no centro cirúrgico

O

Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS),
investiu aproximadamente R$ 10 milhões em
infraestrutura e tecnologia para reformar e ampliar seu centro cirúrgico, que conta agora com 1.700
m2 e cinco novas salas cirúrgicas, além das 12 já existentes. A tecnologia de ponta para aumentar a segurança do paciente norteou o projeto, “o maior investimento
do hospital nos últimos tempos na área cirúrgica”, garante Roberto Menegotto, gerente médico do Centro Cirúrgico do Hospital. “A expectativa é que haja um aumento em
torno de 40% no número de cirurgias”, projeta.
O diferencial das novas salas está na automação.
É o que aponta a superintendente assistencial, Vânia
Rohsig. Ela conta que monitores foram adquiridos para
a realização da cirurgia segura, que é dividida em quatro momentos: checklist antes da entrada na sala, antes
da indução anestésica, time out antes da incisão e check out, após a realização do procedimento, ainda na sala
cirúrgica. “Um telão na sala de cirurgia expõe as etapas
a serem seguidas por toda a equipe. A cada checagem
finalizada, uma nova etapa é aberta automaticamente na
tela”, descreve.
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Rohsig garante que a arquitetura das salas foi baseada no conceito de cirurgia segura e desenhada especialmente para o novo centro cirúrgico. “Esse sistema
foi pensado para facilitar a adesão”, sublinha, dizendo
que o foco é garantir procedimento local e paciente corretos, ou seja, cumprir a meta 4 da Aliança Mundial para
a Segurança do Paciente, programa da Organização
Mundial da Saúde (OMS) em parceria com a Joint Commission International (JCI).
Médica do Comitê de Acreditação, Vanessa Martha
diz que o procedimento para cirurgias seguras é o mesmo em todo o centro cirúrgico. “O que mudou é que,
com a tecnologia implementada nas novas salas, intensificamos nossos padrões de segurança”, assegura.

planejando qualidade
A superintendente assistencial conta que, desde a
planta até a inauguração do espaço, o Comitê de Acreditação do Hospital foi consultado pelos engenheiros
responsáveis pela obra. “O comitê foi convidado a fazer
a validação do projeto e observou todos os aspectos

exigidos atualmente, como a individualização na sala
da entrevista e na sala de recuperação. Essa ampliação
do centro cirúrgico atende todas as normas do Manual
de Acreditação para hospitais da JCI”, ressalta Rohsig.
Segundo ela, diversas visitas foram feitas ao local
durante a reforma tanto pelo Comitê de Acreditação
quanto pelo Comitê de Controle de Infecção Hospitalar
para avaliar o impacto dentro do hospital e também para
validação para operação. “Checamos para ver se ficou
tudo de acordo com a planta original. Observamos tudo
com olhar de avaliadores da JCI”, salienta.

“Um telão na sala de
cirurgia expõe as etapas a
serem seguidas por toda a
equipe. A cada checagem
finalizada, uma nova etapa
é aberta automaticamente
na tela.”
Vânia Rohsig, superintendente assistencial

A aposta em tecnologia de ponta também é fundamental para garantir a segurança. A nova área de 800
m2 foi totalmente informatizada, do prontuário do paciente ao dispensário dos medicamentos, que só libera
o medicamento e a dosagem prescrita pelo médico.
Márcia Argondizzo, supervisora de Enfermagem do
Centro Cirúrgico, exemplifica que os materiais e medicamentos a serem utilizados pelo anestesista são levados para a sala de cirurgia em um carrinho lacrado. “O
anestesista utiliza o que precisar e, no final do procedimento, o carrinho é lacrado novamente e vai direto para
a farmácia para conferência. Não fica nada aberto, nada
exposto. Esse lacre usa cores diferentes e números de
controle, para facilitar o acompanhamento”, descreve.

Em favor da segurança
Processos na admissão do paciente e na realização
do procedimento também sofreram alterações para ampliar a segurança do paciente. A garantia da segurança
começa até mesmo antes da cirurgia. No Moinhos de
Vento, o acesso ao centro cirúrgico ocorre através das
salas de entrevista e de admissão assistencial. Em seguida, o paciente é encaminhado para a sala de entrevista pré-anestésica, realizada pelo anestesista no sistema eletrônico.
Já identificado e com o termo de consentimento informado preenchido e assinado, o paciente confirma,
ainda na admissão, seus dados pessoais e o local da
cirurgia, que é identificado por meio de marcação. Na
sala cirúrgica, toda a equipe se apresenta ao paciente
e os dados e as informações do procedimento são confirmados antes da sedação. A partir daí, o time out eletrônico é iniciado e só é finalizado após os itens serem
rigorosamente preenchidos pela equipe de cirurgia. Com
a informatização, o acompanhante recebe em tempo real
a informação sobre seu familiar em painel eletrônico na
sala de espera, com a fase da cirurgia em que ele se
encontra, desde a admissão até a recuperação.
A superintendente assistencial do Hospital Moinhos
de Vento projeta que, até o final de 2014, as 12 salas do
centro cirúrgico adotem o mesmo sistema eletrônico das
mesmas salas.

Rua Ramiro Barcelos, 910 - Moinhos de Vento
Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3314-3434
www.hospitalmoinhos.org.br

www.cbacred.org.br
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Total Care recebe
CERTIFIcaÇÃO de
programaS DE
CUIDADOS CLÍNICOS

Indicadores clínicos refletem melhor cuidado aos pacientes com doenças crônicas

C

om o objetivo de firmar o conceito de qualidade
e atestar o cuidado com as doenças em todas
as unidades, a direção do Total Care (SP) escolheu quatro programas de cuidados clínicos para a certificação internacional pela metodologia da Joint Commission International (JCI): Diabetes Mellitus,
Insuficiência Cardíaca, Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Segundo Ana Elizabeth Pavin, coordenadora dos Programas de Cuidados Clínicos, “o Total
Care nasceu com a missão de se tornar referência no
gerenciamento de doenças crônicas. Já tínhamos um
conceito de equipe multiprofissional para o atendimento
global dos pacientes com doenças crônicas. A adoção
dos protocolos iniciou-se em 2005, logo na primeira acreditação pela JCI”.
Segundo a coordenadora, a instituição sempre teve
como referência a atuação de centros internacionais. Por
isso, a escolha da certificação da JCI. “Foram adotados
protocolos e rotinas mais direcionados ao cuidado, como
também indicadores clínicos que pudessem ser comparados às instituições internacionais. Todos já existiam, mas
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foram aprimorados com a certificação”, explica Pavin.
Dois exemplos são os Programas de Cuidados Clínicos de diabetes mellitus e o de asma. No diabetes, o
indicador de hemoglobina glicada (A1c) <7% reflete o
bom controle da doença. “A meta baseada na literatura
internacional é que mais de 40% dos pacientes acompanhados no programa apresentem esse resultado;
nosso valor está em 46%. Essa meta é desafiadora, pois
requer o autogerenciamento da doença pelo paciente
com adoção de mudanças de estilo de vida, além do
uso regular das medicações. Tal indicador é monitorado
desde 2009 e, com o processo da certificação e maior
vigilância quanto ao cumprimento do protocolo, temos
conseguido melhorar cada ano”, avalia Cíntia Trindade,
coordenadora da Qualidade do Total Care.
O segundo exemplo diz respeito às visitas ao pronto-socorro de pacientes com asma. O número de visitas
ao prontoatendimento avalia a gravidade e também a
efetividade do programa em melhorar o controle da doença. Uma redução do número de visitas ao pronto-socorro é esperada em programas de manejo que as-

sociam visitas regulares e educação. No estudo The
Asthma Insights and Reality in Latin América (AIRLA),
cerca de 56% dos participantes tinham ido ao pronto-socorro no ano anterior. “Nossa meta desde 2008 é de
40%. Nosso resultado atual está em 26%, e nossa meta
é reduzir para 25%, a partir de 2013”, comenta Trindade.
Além dos indicadores por equipe, também foram adotadas avaliações periódicas de desempenho individuais,
o que possibilita a melhor gestão da utilização prática dos
protocolos e feedback detalhado aos profissionais.
Segundo a coordenadora da Qualidade, a certificação
do Programa de Cuidados Clínicos exige mais envolvimento do corpo clínico, além da percepção da equipe e do
paciente que está inserido em um programa como esse.
Para isso, a equipe de coordenação da Acreditação
e todos os profissionais participantes do cuidado são
envolvidos no processo: médicos, dentistas, enfermeiras,
nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, farmacêuticos e psicólogos. “Recebemos orientação do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) sobre os padrões
para a certificação através do manual de programas de
cuidados clínicos e repassamos a orientação às equipes
nas reuniões semanais das especialidades e equipe
multiprofissional. Também realizamos estações de treinamento sobre o tema para que o aprendizado ocorresse de diversas formas e para melhor fixação”, completa Trindade.

“Em relação ao paciente,
temos o desafio de ele ter a
percepção de que está
inserido em um programa de
cuidado clínico.”
Ana Elizabeth Pavin, coordenadora do Programa
de Cuidados Clínicos

“Em relação ao paciente, temos o desafio de ele ter
a percepção de que está inserido em um programa de
cuidado clínico, e isso também depende dos profissionais
envolvidos. Estes precisam estar motivados e compreender o significado do programa”, explica Pavin. Para
isso, foi elaborado um guia de cada programa clínico
para ser entregue ao paciente com informações acerca
da doença, suas metas de controle, sinais da descompensação e como obter ajuda nessa situação.
A principal característica dos Programas de Cuidados
Clínicos do Total Care é oferecer ao paciente um cuidado uniforme por todos os profissionais que o atendem,
por meio de protocolos clínicos estabelecidos. A adoção
dos protocolos, combinada aos indicadores de qualidade de cada doença, garante ainda mais qualidade e
segurança no atendimento. O Total Care possui, pelo
menos, quatro indicadores clínicos para cada doença,
adotados a partir da primeira acreditação, em 2005. Des-

de então, a metodologia da coleta e a análise crítica vêm
sendo aperfeiçoadas. Além disso, foi introduzida a validação dos dados por um estatístico. Embora os indicadores da biblioteca da JCI sejam mais voltados para
unidades hospitalares, o Total Care adotou, a partir deste ano, dois indicadores comuns a todas as doenças
crônicas: a vacinação para influenza e o aconselhamento para a cessação do tabagismo.
“Esse é um dos desafios desde a primeira acreditação, porém a certificação exige uma participação ainda
mais ativa de toda a equipe responsável pelo cuidado”,
observa Pavin. “Os profissionais de saúde não aprendem
na formação acadêmica a importância do trabalho em
equipe para o cuidado do paciente, ou seja, têm dificuldade para compartilhar o assunto”, completa. “Essa
mudança de cultura vem sendo disseminada por meio
de reuniões e treinamentos constantes”, explica Cíntia
Trindade, coordenadora da Qualidade do Total Care.

Berrini - Av. das Nações Unidas, 11.541 - 3º andar - Brooklin
Cincinato - Rua Cincinato Braga, 340 - 17º andar - Bela Vista
Jardins - Av. Nove de Julho, 5.837 - Jardim Paulista - São Paulo – SP
Tel.: (11) 5112-1000
www.amil.com.br
www.cbacred.org.br
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Qualidade e eficiência
em cuidados clínicos
HCor apresenta balanço após um ano de certificação dos programas de IAM e IC

O

s programas de cuidados clínicos de Infarto
Agudo do Miocárdio (IAM) e de Insuficiência
Cardíaca (IC) do Hospital do Coração (HCor),
em São Paulo, foram os primeiros em cardiologia no
Brasil a receber a certificação da Joint Commission International (JCI). Desde a conquista, há um ano, os resultados obtidos vêm confirmando a decisão da instituição em buscar a certificação. Para se ter uma ideia, a
taxa de mortalidade por causa primária de IC, que em
2010 foi de 9%, em média, caiu para 4% no final de 2012.
“A busca pela certificação foi importante para a análise de todos os processos internos e para evidenciar o
que poderia ser melhorado”, avalia Evandro Penteado
Villar Félix, gerente de Melhores Práticas Assistenciais
do HCor. “Nos últimos 12 meses, procuramos a melhoria contínua dos programas, com reuniões frequentes
para apresentação dos resultados e discussão dos protocolos e rotinas. Cada vez, o grupo está mais comprometido”, garante. De acordo com Félix, as pesquisas de
satisfação com os pacientes dos programas apontam
quase 100% de aprovação da metodologia utilizada.
Os programas de cuidados clínicos do HCor têm como
objetivo oferecer um tratamento multidisciplinar especializado aos pacientes com acompanhamento pós-alta,
funcionando de forma educativa para pacientes e fami-
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liares. Cada um dos programas conta com uma equipe
multidisciplinar de referência diretamente envolvida, um
coordenador médico e uma enfermeira responsável. No
programa de IAM, são 23 pessoas, enquanto no programa de IC, 24 pessoas, ao todo, vindas de setores como
UTI, Pronto-Socorro, Hemodinâmica, Unidades de Internação e das áreas de Farmácia, Nutrição, Enfermagem,
Fisioterapia, Serviço Social e Psicologia. Segundo o gerente de Melhores Práticas Assistenciais, esses profissionais atuam integradamente a fim de melhorar os resultados dos tratamentos, reduzir o tempo de internação
e a mortalidade dos pacientes.
Felix conta que, depois da certificação do programa
de IC, foi criado um ambulatório especializado de apoio
aos médicos do corpo clínico, para uma segunda opinião.
Os pacientes são encaminhados pelos próprios médicos
para o ambulatório especializado (não há demanda espontânea dos pacientes) e, após a avaliação, retornam
aos seus médicos de origem. “É mais um atendimento
especializado oferecido a esse grupo de pacientes e também de suporte aos médicos desses pacientes”, reforça.
Leopoldo Piegas, médico responsável pelo programa
de IAM no HCor, diz que a integração multidisciplinar foi
aprimorada nos últimos 12 meses, passando a apresentar grande aderência por parte do corpo clínico da ins-

“Nos últimos 12 meses,
procuramos a melhoria
contínua dos programas,
com reuniões frequentes
para apresentação dos
resultados e discussão dos
protocolos e rotinas. Cada
vez, o grupo está mais
comprometido.”
Evandro Penteado Villar Félix, gerente de
Melhores Práticas Assistenciais do HCor.

tituição, contando com reuniões frequentes para discussão dos processos e resultados. De acordo com Piegas,
o aprimoramento dos cuidados clínicos e a atuação dos
profissionais das áreas envolvidas geraram como recompensa a substancial redução na mortalidade dos pacientes. Em 2010, a mortalidade do IAM com supra de ST
foi de 5,26%. Desde o início do programa, esse percentual caiu para 1,9%.
Hoje, praticamente todos os pacientes que se enquadram dentro dos critérios de inclusão estão participando do programa de IAM, segundo o médico. “Os
resultados estão acima das expectativas”, comemora
Piegas, apontando a diminuição no tempo entre a confirmação do diagnóstico e o início do tratamento como
um grande benefício para a redução do dano ao miocárdico. “Com isso, o salvamento muscular aumentou,
propiciando uma redução significativa nas potenciais
complicações e na mortalidade esperada”, assegura.

Além disso, Piegas acrescenta que o tempo para o
diagnóstico no Pronto-Socorro é inferior a 10 minutos, o
que também está dentro do sugerido pelas metas internacionais. O próximo desafio, segundo o responsável
pelo programa de IAM, é estender o programa para todos
os pacientes portadores de Síndrome Coronária Aguda
internados no hospital, e não apenas aos portadores de
IAM. “Com essa medida, devemos, pelo menos, duplicar
o número de pacientes que entram no programa com
benefícios evidentes para essa população”, projeta.
De acordo com Carolina Padrão Amorim, enfermeira
do programa de IC, após a alta hospitalar, são realizados
periodicamente contatos telefônicos pela enfermeira de
referência. “Nesses contatos, é avaliada a aderência ao
tratamento. Também é disponibilizado o telefone da enfermeira para que qualquer dúvida possa ser esclarecida”, conta, acrescentando que, de maneira geral, as
dúvidas entre os pacientes com insuficiência cardíaca
dizem respeito aos sinais e sintomas de descompensação, enquanto, na IAM, os pacientes desejam saber o
retorno às atividades diárias. “O planejamento educacional é bastante individualizado e o acionamento da enfermeira varia caso a caso. Mas o que se pode dizer é que,
com os programas, os pacientes são estimulados a manter a sua aderência ao tratamento pós-alta e promover
mudanças saudáveis de hábitos de vida”, conclui.

Monitorando o paciente
Entre as novidades implementadas nos últimos 12
meses no atendimento de pacientes com IAM, ele cita
a disponibilização de equipamentos e de pessoal para
assistência exclusiva ao programa, que resultou no aprimoramento dos tempos de atendimento e dos processos
logísticos. O porta-balão, por exemplo, que mede o tempo gasto entre a chegada do paciente e a abertura da
artéria coronária culpada, foi reduzido de 156 para 62
minutos, média inferior à preconizada pelas sociedades
nacionais e internacionais para atendimento ideal desses
pacientes, que é de 90 minutos.

R. Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – Paraíso
São Paulo - SP
Tel.: (11)3053-6611
www.hcor.com.br
www.cbacred.org.br
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Do treinamento à
reabilitação
Centro de Atendimento ao Paciente com AVC, do Hospital Israelita Albert
Einstein, conquista a sua terceira acreditação

U

tilização de referências internacionais para o
diagnóstico e tratamento do acidente vascular
cerebral (AVC), apoio ao paciente, tratamento
individualizado e promoção da educação aos pacientes
e familiares são alguns dos requisitos para a conquista
da certificação de programas de cuidados continuados
da Joint Commission International (JCI) e o que levou o
Centro de Atendimento ao Paciente com AVC (CAP-AVC)
do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), em São Paulo, a receber a sua terceira certificação.
Desde 2007, quando foi certificado pela primeira vez,
“perseguimos padrões de qualidade internacionais, estimulamos a pesquisa na área e a incorporação de inovações tecnológicas que façam a diferença no atendimento ao paciente com doença cerebrovascular”, diz a
médica Gisele Sampaio, gerente do Programa Integrado
de Neurologia da instituição, citando a presença de neurologistas no hospital em tempo integral e o gerenciamento de todos os casos com AVC isquêmico, hemorrágico e ataque isquêmico transitório como grande
mudança pós-certificação. “Antes, os casos não eram
gerenciados”, sublinha. “A certificação estimula o hospital a buscar padrões cada vez melhores de atendimento ao paciente com AVC”, garante.
Todo esse cuidado se justifica principalmente quando se leva em conta que o AVC é uma doença em que
o bom atendimento – estruturado desde a fase de emergência, prosseguindo durante toda a internação hospitalar – pode fazer diferença nas sequelas. Sampaio confirma que, quanto mais rápido o diagnóstico, maiores as
chances de o paciente deixar o hospital com pouca ou
nenhuma sequela. “O fato de termos um tomógrafo dentro do prontoatendimento em muito contribui com a agilidade no atendimento do paciente”, diz. “Temos também
a capacidade de realizar exames de imagem das artérias
intracranianas e cervicais através de tomografia de crânio
ou ressonância magnética na fase aguda da instalação do
AVC, o que ajuda bastante o diagnóstico, além da disponibilidade de um neurorradiologista intervencionista para
os casos de trombólise intra-arterial”, destaca.
Para Sampaio, embora os equipamentos de altíssima
geração sejam importantes, o que faz a real diferença
nos bons resultados do CAP-AVC é a rápida integração
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dos protocolos de atendimento. De acordo com a médica, um dos méritos da conquista de mais uma certificação JCI – conferida pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) – vem do trabalho integrado da equipe
multiprofissional do Centro, que reúne atendimento agudo, internação e reabilitação, no intuito de fornecer ao
paciente com AVC um atendimento mais ágil. “Para que
o centro funcione da melhor maneira possível, temos
uma forte estrutura de treinamento, elaboração de protocolos e análise periódica de dados”, afirma a gerente.
Se anteriormente, segundo a médica, não havia treinamento formal, hoje, mais de mil profissionais são treinados nos protocolos de AVC, que incluem treinamentos
presenciais e e-learning, aulas teóricas e uso do centro
de simulação realística.

Além de organização e agilidade, outra característica
do atendimento do HIAE a pacientes com AVC que fez
a diferença no processo de recertificação foi o Programa
de Reabilitação, iniciado assim que o indivíduo chega à
Unidade de Terapia Intensiva, logo após o prontoatendimento. “A reabilitação começa no momento em que
o paciente é internado”, diz Sampaio. “Todos os pacientes com déficits neurológicos são avaliados pela fisioterapia e fonoaudiologia. A fisiatria é frequentemente envolvida
no plano terapêutico desse paciente”, completa. De acordo com a médica, o hospital tem a disponibilidade de um
centro de reabilitação intra-hospitalar, no qual os pacientes
podem continuar suas atividades mesmo após a alta.

O reflexo nos números
A American Stroke Association (Associação Americana de AVC) determina que o limite de tempo entre a
chegada do paciente com AVC no prontoatendimento e
a emissão do laudo da tomografia de crânio, que determinará o tratamento, seja de 45 minutos. No ano
de 2012, o HIAE apresentou um tempo de porta-imagem de 33 minutos.
Além disso, outro índice do CAP-AVC chama atenção.
Segundo entidades internacionais, o tempo médio decorrido entre a chegada do paciente vítima de AVC na
Unidade de Primeiro Atendimento (UPA) e a administração da terapia trombolítica endovenosa não deve ser
superior a 60 minutos. No mês de junho, o HIAE registrou
um tempo porta-agulha de 43 minutos. Quanto mais
precocemente realizada essa terapia, melhores os resultados. “Nosso tempo porta-agulha ilustra a solidez do
protocolo institucional”, reflete Sampaio.

“Para que o centro funcione
da melhor maneira possível,
temos uma forte estrutura de
treinamento, elaboração de
protocolos e análise periódica
de dados.”
Gisele Sampaio, gerente do Programa Integrado
de Neurologia

Segundo a médica, as taxas de incapacidade em
longo prazo são comparáveis às dos grandes estudos
clínicos em pacientes com AVC. ”Temos mantido a percentagem de pacientes tratados com trombólise sempre
acima dos grandes centros internacionais”, acrescenta,
informando que a taxa de trombólise no HIAE tem sido
de 14%, bem acima da faixa de 5 a 10% vista em grandes centros europeus e americanos.

Av. Albert Einstein, 627 - Morumbi
São Paulo - SP
Tel.: (11) 2151-1233
www.einstein.br
www.cbacred.org.br
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Reduzindo tempo
Copa D’Or implanta novo modelo de atendimento na Emergência,
agiliza procedimentos e melhora a qualidade percebida

R

eduzir o tempo de espera e permanência do paciente em unidades de emergência é, segundo
pesquisas de avaliação, uma das melhores formas
de ampliar a qualidade percebida pelo cliente. Mas a
falta de disponibilidade para agendamento de consultas
médicas ambulatoriais e o aumento da quantidade de
usuários de planos de saúde provocam um crescimento
progressivo na demanda nas emergências e, por consequência, na espera por atendimento. Por isso, o Hospital Copa D’Or decidiu implementar um novo modelo
de atendimento: o Smart Track. O sistema começou a
ser utilizado no final de 2012 e, em poucos meses, já
conseguiu reduzir, em média, de 55 minutos para 17
minutos o tempo entre a chegada e o primeiro contato
do paciente com um médico. O número de desistências
de consultas devido à demora foi reduzido a zero.
O modelo Smart Track reorganiza o fluxo do atendimento e reduz o deslocamento da equipe médica entre
setores, já que outra equipe foi designada para sala de
exames ou leitos de observação, por exemplo. Os pa-

cientes são recebidos ainda na recepção pela equipe
de enfermagem, que tem condições de identificar rapidamente os sinais ou sintomas de doença que exija tratamento imediato. Esses são rapidamente encaminhados
a um médico, sem passar por procedimentos burocráticos.
As medidas ajudaram a atender aos protocolos da
Joint Commission International (JCI). Segundo Marcelo
London, coordenador da Unidade de Emergência do
Hospital Copa D’Or, os padrões dos capítulos de cuidado e segurança serviram como referência para o planejamento e a monitorização dos resultados do modelo
Smart Track. “No que se refere a cuidados com pacientes, nos preocupamos com a precisão dos registros
médicos de história, exame clínico e evolução. Como as
equipes médicas foram divididas entre as fases de atendimento inicial e reavaliação, há constante preocupação
com a fragmentação da informação. Desse modo, estamos sempre auditando prontuários para determinar falhas
nos procedimentos de registros e informações médicas.
E o Smart Track melhorou algumas das barreiras identificadas no passado”, explica. London afirma que o modelo facilitou, por exemplo, “a melhoria na identificação
de pacientes vulneráveis e o rápido encaminhamento de
idosos, pacientes com déficit cognitivo e crianças”.

Mais eficiência no atendimento
De acordo com London, o Smart Track torna o atendimento mais eficiente e melhora o índice de satisfação
dos clientes, sem comprometer a segurança do paciente. Os processos de atendimento a pacientes com doenças tempo-dependentes, como o infarto agudo do
miocárdio, o acidente vascular cerebral e a sepse, foram
adaptados para o novo modelo. “Todos os pacientes
reconhecidos com dor torácica ou outros sinais de gravidade pela equipe de enfermagem que fica na recepção
da Emergência são avaliados imediatamente”, garante.
Segundo o coordenador da Emergência, o novo sistema permite o melhor aproveitamento do tempo da
equipe médica, que passa a exercer apenas atividades
de atendimento, designando funções como o encaminhamento de solicitações de pedidos de exames, che-
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cagem de resultados e encaminhamento de pacientes
a áreas especializadas dentro da Emergência ou para
profissionais administrativos. “O objetivo assumido é o
de prestar o primeiro atendimento em 20 minutos. De
forma geral, estima-se atender a demanda de 90% dos
pacientes nesse período. O tempo de permanência reduzido também é um desafio, e os processos de atendimento de exames de laboratório e radiologia estão
sendo revistos neste momento”, diz o médico.
Para a implantação do modelo Smart Track, uma nova
área física foi planejada para receber pacientes confortavelmente e com privacidade, de maneira que o médico tivesse ao seu alcance todo o material necessário
para o atendimento, sem a necessidade de grandes
deslocamentos. “A contratação de equipe administrativa
para melhorar o fluxo de exames reduziu o tempo de
espera e, sobretudo, permitiu que os médicos se concentrassem exclusivamente no atendimento médico”,
ressalta London.
Outro benefício apontado por ele do modelo de atendimento é a facilidade de acesso de pacientes de baixa
complexidade, com doenças agudas que podem ser
resolvidas em pouco tempo pelo médico. “Problemas
como infecções de vias aéreas superiores e gastroenterites,
que são facilmente resolvidos, se beneficiam desse atendimento. Estes pacientes esperam menos, pois encontram
uma equipe dedicada. No modelo antigo, eles eram classificados como nível azul (“sem urgência”) e esperavam
até 3 horas pelo atendimento”, compara.
Na nova estrutura, as equipes são distribuídas em
três grupos: a de atendimento inicial, formada por quatro médicos e o responsável pelos pacientes de baixa
complexidade; a de reavaliação, que atende a pacientes
que foram medicados ou submeteram-se a exames complementares; e a de leitos, que atende a pacientes de
alta complexidade que necessitam de hospitalização e
parecer de especialistas.
A despeito do investimento inicial para a criação da
estrutura física e de pessoal dedicado, a implementação
do Smart Track é recompensada pela melhor utilização
do tempo e dos recursos humanos da instituição, com

resultados objetivos positivos sobre a segurança do paciente e na qualidade percebida da Unidade de Emergência. “Houve aumento expressivo do número de atendimentos de dezembro a março − de 8 mil para 10 mil
− e, mesmo assim, houve redução do tempo de espera
e nenhuma desistência por demora no atendimento”,
afirma o coordenador do setor.

Pesquisa estimulou melhorias
A implantação do modelo foi impulsionada por pesquisas de avaliação da qualidade realizadas com os
clientes. Por meio de um totem instalado na área de
espera pelo atendimento, os pacientes foram convidados
a responder à pergunta “Como você avalia o atendimento da unidade de emergência?” Quatro opções eram
possíveis: ótimo, bom, regular ou péssimo. As respostas
foram analisadas pelo departamento de Marketing da
instituição. Além disso, foi avaliado o número e o conteúdo das queixas pelo sistema de Ouvidoria.
O estudo apontou que alguns clientes se queixavam
de um tempo de espera “inaceitável” para a prestação
de serviços médicos na unidade de Emergência, de demandas urgentes não atendidas e de relacionamentos
burocráticos e não humanizados. O hospital percebeu,
então, a necessidade de repensar as boas práticas, além
de criar intervenções para a melhoria da organização
das unidades de atendimento médico a grandes volumes
de pacientes na emergência.

R. Figueiredo Magalhães, 875 – Copacabana
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2545-3600
www.copador.com.br
www.cbacred.org.br
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Crescimento
sustentável
Em plena expansão, Hospital Sírio-Libanês investe na qualidade do serviço
com novo modelo de desenvolvimento da Enfermagem

O

Hospital Sírio-Libanês (SP) vem promovendo uma
série de expansões nos últimos três anos e uma
das preocupações era manter a qualidade no
atendimento. Só na Enfermagem, em um período de
menos de quatro anos, o quadro de colaboradores passou de 600 para 1.700. Para manter um crescimento
sustentável, o hospital apostou em um novo modelo de
desenvolvimento de enfermagem.
O modelo pirâmide, que começou a ser implantado
em 2010 e está sendo ampliado ano a ano, investe na
formação e na ampliação das habilidades dos profissionais e busca entender as diferenças multiprofissionais.
Na base da pirâmide, estão conhecimentos e capacitações que são comuns a todos os profissionais (módulo
básico de enfermagem); no segundo nível, o especializado setorial, com conhecimentos específicos e habilidades do setor onde o profissional está lotado; um pouco mais acima na escala, no que o hospital denominou
de Projeto Especialista, aqueles com conhecimento em
cuidado em dor, feridas e estomias, terapia nutricional;
e, no cume, os profissionais mais bem preparados para
procedimentos de maior complexidade técnica, em que
é preciso instrumentalizar melhor o profissional e fazer
um acompanhamento do seu desempenho.
No plano de carreira, o hospital tem os profissionais
júnior, sênior e pleno e também destaca e prepara enfermeiros especialistas e enfermeiros direcionados à
gestão – o “enfermeiro líder” –, além dos enfermeiros
dedicados a treinamento em serviço. Anualmente, todos
os profissionais são avaliados por um processo interno.
Dentro desse processo, o gestor imediato, que é quem
faz essa avaliação, identifica a necessidade de treinamento e é feito um planejamento para o ano seguinte,
que contempla tanto programas de ensino informal até
pós-graduações ou cursos de especialização; treinamento em serviço e até alguns congressos.
“Esses pontos identificados geram um relatório. Buscamos prover ou facilitar o acesso a essas complementações sugeridas, tanto no desenvolvimento organizacional quanto no meio específico da Enfermagem e na
esfera individual. Também identificamos, entre os coordenadores de área, quais são os principais pontos e
necessidades de treinamento para a equipe e também
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a necessidade setorial”, explica Helen Petrolino, gerente
de Desenvolvimento de Enfermagem.
Ela acrescenta que essas observações também vão
nortear o encaminhamento profissional: “Temos avaliações de conhecimento e de habilidades, em que identificamos, por exemplo, profissionais que tiveram nota
acima da média esperada. Além disso, nas avaliações
setoriais periódicas e no dia a dia, a gente dá um
feedback para o profissional e busca entender quais
são os pontos fortes de cada um”. Petrolino explica
que, a partir dessa identificação, o profissional é aconselhado a explorar sua habilidade. “A gente aponta e
tenta alavancar, mas também procura entender se
aquela direção profissional atende às expectativas
pessoais de cada profissional. Também identificamos
as fragilidades e buscamos orientar sobre as maneiras
de enfrentá-las”, sublinha.

Capacitação
Há uma verba anual reservada ao desenvolvimento
dos profissionais. Os recursos são destinados com prioridade para o que se encaixa nas necessidades estratégicas do hospital e há um valor determinado para cada
superintendência. No setor de Enfermagem, são realizados, em média, 280 treinamentos por ano.
O Hospital Sírio-Libanês mantém também um instituto de ensino e pesquisa e o Programa de Residentes
de Enfermagem, que tem duração de 24 meses. Nele,
os enfermeiros em formação são levados a conhecer o
trabalho em campo, preparando-os para a função por
meio do vivenciamento e da prática. “A primeira turma
se formou em março de 2013. O resultado foi tão positivo que, este ano, o hospital deu início também a um
Programa de Residência Multiprofissional com cuidados
ao paciente crítico, que integra Enfermagem, Nutrição,
Fisioterapia e Farmácia”, conta Petrolino.

“Alguns indicadores internos,
como a redução dos índices
de desligamento, evolução
nos indicativos de
assertividade em relação ao
atendimento ao paciente e
índices específicos que temos
para a Enfermagem,
demonstram que estamos no
caminho certo.”
Helen Petrolino, gerente de Desenvolvimento de
Enfermagem

Indicadores
Para avaliar o nível da qualidade em face do crescimento de sua infraestrutura, o hospital observou alguns
indicadores já adotados pela instituição. “Eventualmente, a gente tinha algumas queixas no atendimento, hoje
em dia elas são praticamente nulas. Também realizamos
uma pesquisa periódica com os nossos médicos e os
comentários têm sido bastante positivos”, diz a gerente
de Desenvolvimento da Enfermagem. O desempenho
nos processos de avaliação periódicos foi outro aspecto observado e que também obteve melhoria. “Alguns
indicadores internos, como a redução dos índices de
desligamento, evolução nos indicativos de assertividade
em relação ao atendimento ao paciente e índices específicos que temos para a Enfermagem, demonstram que
estamos no caminho certo”, garante Petrolino.

Superintendentes, diretores e gerentes trocam informações sobre o planejamento estratégico e como serão
articulados os serviços, as capacitações e os treinamentos no sentido de alcançar o que o hospital quer em
termos de qualidade de atendimento ao cliente, por meio
de comitês e fóruns. “Isso é um processo contínuo, sendo que, anualmente, há um planejamento macroestratégico”, ressalta Petrolino.
Acreditado desde dezembro de 2007 pela Joint Commission International (JCI), o Sírio-Libanês segue os
protocolos do maior órgão acreditador da qualidade em
instituições de saúde do mundo. Para Helen Petrolino,
o Manual de Acreditação Internacional para Hospitais da
JCI ajudou na hora de planejar o novo modelo de desenvolvimento da Enfermagem.
“O manual é um guia da boa prática. Ele traz recomendações a partir das quais a gente busca cumprir as
orientações e entender os indicadores de desempenho
de determinado segmento. Cada padrão que ele nos
traz vai guiar nossas políticas, procedimentos e outros
processos, sempre em direção a alcançar aquele padrão,
pois sabemos que por esse caminho vai resultar em
qualidade e segurança para o paciente”, relata a gerente de Desenvolvimento de Enfermagem.

Rua Dona Adma Jafet, 91
Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3155-0200
www.hospitalsiriolibanes.org.br
www.cbacred.org.br
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Plano Terapêutico
Hospital Paulistano envolve toda a equipe multiprofissional para desenvolver
planejamento integrado do cuidado

N

o Hospital Paulistano (SP), o planejamento da
continuidade de cuidado ganhou nova importância
perante toda a equipe que presta assistência ao
paciente. A instituição adotou recentemente um modelo
de Plano Terapêutico Médico e Multidisciplinar. Implantado
oficialmente em janeiro, depois de dois meses de projeto
piloto, o plano estabelece metas de cuidados bem definidas para nortear desde a internação do paciente até a alta
hospitalar, assegurando a integração da assistência prestada pelos profissionais de saúde envolvidos.
A médica da Qualidade do Hospital Paulistano, Stella
Maris Taciro, explica que a criação do plano surgiu da
necessidade de coordenação do cuidado prestado, bem
como da urgência em promover integração entre os diversos profissionais envolvidos. “A ideia principal é que o
planejamento, o estabelecimento de prioridades no tratamento e procedimentos estejam registrados em um documento único e acessível a todos”, resume.

O plano começa com esse documento impresso, no
qual são registradas informações como dados do paciente, metas e previsão de alta. Esse impresso é acompanhado por toda a equipe, que o atualiza sempre que ocorrem mudanças nas condições clínicas dos pacientes, a
fim de garantir que a informação permeie todos os processos clínicos e assistenciais atrelados ao histórico de
atendimento do paciente.
De acordo com Alze Pereira Tavares, coordenador da
Equipe de Clínica Médica e do Programa de Cuidado Paliativo da instituição, foi estabelecido para as equipes que
as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis,
realistas e com um prazo definido (SMART). Ele explica
que as metas terapêuticas e os prazos são estabelecidos
de forma individualizada para cada paciente, sendo revisadas de acordo com a evolução clínica do paciente e
dentro do prazo estabelecido no próprio plano.
Cerca de 400 profissionais compõem a equipe multiprofissional envolvida no plano, entre eles médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicólogos. “Cabe
ao médico responsável a validação do plano e meta dos
demais profissionais envolvidos na assistência”, diz Tavares. “Já a reavaliação dos resultados alcançados e a
atualização do Plano Terapêutico é da responsabilidade
de todos”, sublinha.

AVALIAÇÃO E EXPECTATIVAS
O Plano Terapêutico é avaliado nas visitas multiprofissionais que ocorrem na instituição. Mas, além disso,
o hospital criou um sistema de auditorias mensais e de
discussão das propostas de cada profissional pelos pares e supervisores diretos. Segundo Taciro, desde março, vêm sendo realizadas auditorias em todos os prontuários de alta, com base no preenchimento do
documento. Somente em março, foram registradas 14
não conformidades (3%) de 522 altas, e no mês de abril
foram 6 (1%) em 500 altas.
Taciro acrescenta que as auditorias mensais são feitas pelos pares e pela supervisão imediata e focam a
adesão à rotina, na completude e adequação do conteúdo do impresso. “A nossa meta é 90% de conformi-
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dade”, prevê. “Acreditamos que, após a curva de aprendizado inicial, tenhamos impacto positivo no tempo de
permanência hospitalar, entre outros indicadores relacionados à assistência”, projeta. Para assegurar o monitoramento dos resultados, a instituição estabeleceu
ainda a auditoria por competências, em que, periodicamente, os gestores de cada área auditam os prontuários
abertos focando a qualidade dos registros e o preenchimento do plano conforme a necessidade do paciente.
A enfermeira da Qualidade do Paulistano, Carla Tomim
Bruno, diz que, por se tratar de um processo novo, o
aprendizado é contínuo. Ela informa que foram realizados
treinamentos com a equipe em auditório e que ocorre
orientação contínua, in loco, nas unidades. “Mas o processo ainda é recente e está se solidificando. Com todas
as ações, estamos superando a fase de conscientização
das equipes acerca dos objetivos, com o intuito de melhorar a adesão”, pontua. “Paralelamente, buscamos
melhorar a qualidade dos registros. O ganho vem sempre a partir da troca de experiências e discussões de
caso”, salienta.
A direção do hospital reconhece que um dos grandes
méritos no trabalho com equipes multiprofissionais é o
fato de possibilitar olhares diferenciados sobre o paciente. Para a enfermeira, com a implantação do PTC e desse modelo de registro, observa-se a interseção entre
setores distintos e um alinhamento de informações entre
os profissionais envolvidos na assistência ao mesmo
paciente. “Os objetivos das diferentes áreas convergem
para um bem maior e prioritário relacionado ao motivo
da internação. A assistência torna-se mais rica, individualizada e objetiva”, avalia, ressaltando que esse processo permite que todos os profissionais identifiquem as ações
dos colegas e consigam traçar suas metas para alcançar
o objetivo em comum, exercitando o raciocínio clínico.
Segundo Carla Bruno, o Plano Terapêutico vem justamente para atender ao capítulo de Cuidados ao Paciente (COP) do Manual de Acreditação Hospitalar da
Joint Commission International. De acordo com ela, des-

de o processo de preparação para acreditação, a instituição assumiu o compromisso de aprimorar continuamente suas práticas de saúde em direção à excelência.
“O bom cuidado, seguro, guiado pelas boas práticas
está no DNA da instituição”, garante.
A médica da Qualidade acrescenta que faz parte da
cultura do hospital a realização de conferências familiares com a equipe multiprofissional para a tomada de
decisão compartilhada em situações sérias ou para a
resolução de conflitos diversos. Além disso, a Gerência
de Atendimento ao Cliente e o Serviço de Cuidado Paliativo realizam pesquisas de satisfação do paciente/
família de forma sistemática, através de formulários padronizados, nas unidades de internação. Para os pacientes da UTI, da Unidade Diagnóstica, do Pronto-Socorro
e da Oncologia, é feita a pesquisa fonada. “Os resultados
dessas pesquisas são discutidos mensalmente em reunião com as lideranças e, a partir daí, algumas ações
são tomadas”, explica. “As questões pontuais apontadas
pelos pacientes/familiares são diariamente atendidas
pelas assistentes ao cliente. Para questões que não tenham sido solucionadas com a intervenção das assistentes, são convocadas reuniões com familiares, as quais
contam com a participação de elementos da diretoria do
hospital e da equipe multiprofissional, de acordo com o
caso em questão”, relata Stella Maris Taciro.

Rua Martiniano de Carvalho, 741 | Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3016-1000
www.hospitalpaulistano.com.br

www.cbacred.org.br
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Controle de Infecções
Hospital São José aperfeiçoa Programa de Controle de Infecção Hospitalar e
otimiza controle de antimicrobianos

A

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) do Hospital São José (SP) é responsável
por desenvolver ações sistemáticas através do
Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH). As
principais melhorias realizadas nos últimos anos incluem
ações relacionadas ao controle de antimicrobianos e
medidas de prevenção das infecções relacionadas a
dispositivos por catéter venoso, ventilação mecânica e
sonda vesical.
Criado no início de 2010, o programa abrange medidas para reduzir os riscos de aquisição e transmissão
de infecções entre os pacientes, funcionários, profissionais da saúde e visitantes. “Para a priorização de atuação e planejamento das atividades, utilizamos o mapa
de risco elaborado anualmente com base em dados
epidemiológicos e análise dos resultados dos indicadores”, explica a coordenadora Silvia Christ.
Segundo Christ, o controle de antimicrobianos tem
o objetivo de promover o uso racional de antibióticos,
otimizar as prescrições para maior eficácia, minimizar
efeitos colaterais, bem como o surgimento de resistência
bacteriana e redução de custos. “Para a implementação
do programa, avaliamos separadamente os antimicrobianos terapêuticos e profiláticos. Para o controle de
antimicrobianos terapêuticos, iniciamos com o preenchimento de formulários de restrição de prescrição. A me-
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lhoria nesse processo foi implementada a partir de julho
do ano passado, quando foi adicionada a avaliação do
tempo de tratamento”, explica.
A médica ressalta que a interação com a farmácia
clínica é importante para o controle eficaz de antimicrobianos, sendo incluídos o indicador e o monitoramento
da taxa de conformidade ao uso de antimicrobianos em
relação ao tempo de tratamento. Assim, as prescrições
são analisadas diariamente e o contato com o médico
responsável pelo paciente é realizado no 14º dia de tratamento. Se o antimicrobiano for mantido, por exemplo,
solicita-se uma justificativa para o tempo de uso prolongado (mais de 14 dias), e os casos são discutidos com
o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e
as intervenções são avaliadas individualmente. “Comparando-se as taxas de conformidade antes e após a
intervenção da Farmácia e do SCIH, observamos uma
melhora significativa de até 8,5%, a partir de novembro
de 2012, com evidência de redução do consumo de antimicrobianos em alguns meses”, avalia a coordenadora.
Outra medida foi a implementação do protocolo de
antibioticoprofilaxia cirúrgica. Em dezembro de 2012, a
instituição deu início ao monitoramento de indicadores,
analisando a taxa de conformidade em relação ao antibiótico utilizado de acordo com o tipo de cirurgia, horário de início, administração de doses adicionais no in-

traoperatório e tempo de uso no pós-operatório.
“Observamos que a administração da dose adicional
foi a principal não conformidade encontrada, seguida
do tempo e da escolha do antibiótico. Além disso,
concluímos que a maioria dos antibióticos (mais de
90%) é prescrita por médicos anestesiologistas. Portanto, realizamos a divulgação do protocolo e educação médica continuada para essa especialidade no
Centro Cirúrgico e por e-mail”, ressalta a médica.
Além disso, foi incluído o antibiótico profilático padronizado no protocolo junto com o kit de outros medicamentos para algumas cirurgias. “Se houver contraindicação ou restrição, o médico solicita outro antibiótico
após justificativa para a Farmácia. Os casos são avaliados
individualmente e intervenções são realizadas. Com a
implementação dessas medidas, foi registrado um aumento de 3% da taxa de conformidade a partir de março de
2013, principalmente com relação ao tempo de uso de
antibiótico de acordo com o tipo de cirurgia”, indica Christ.
“O processo de acreditação é uma ferramenta importante para a implementação desses processos, resultando em melhoria contínua da qualidade da assistência e segurança ao paciente”, ressalta a
coordenadora. Nesse sentido, o programa incorpora
práticas baseadas em evidências científicas, tendo como
fonte as recomendações dos Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), Association for Professionals in
Infection Control and Epidemiology (APIC), Society for
Healthcare Epidemiology of America (SHEA), Institute
for Healthcare Improvement (IHI), Associação Paulista
de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar (APECIH)
e outras associações.
O checklist das medidas de prevenção das infecções
relacionadas a dispositivos foi implementado no início
de 2010, na UTI. Em agosto de 2012, foi adotado o
check-list individual, para cada paciente. A mudança
desse registro, segundo Silvia Christ, pode ser considerada uma melhoria importante, pois permite a ‘rastreabilidade’ dos casos de infecção hospitalar pela auditoria
do prontuário do paciente. “O checklist, que antes era
aplicado pelo enfermeiro supervisor da unidade, é atualmente aplicado pela equipe multiprofissional durante
a visita diária na UTI, o que também contribui para a
interação entre os profissionais”, comenta.
A mudança na metodologia da análise crítica do indicador também pode ser considerada uma ação de
melhoria. Antes, as taxas eram analisadas pelo SCIH e
divulgadas aos colaboradores dos setores. A partir de
fevereiro de 2013, a análise passou a ser feita junto com
os colaboradores envolvidos na assistência ao paciente,
com discussão e elaboração de planos de ação. Atualmente, são monitorados os seguintes indicadores de
qualidade: densidade de infecção relacionada a cateter
venoso central na UTI, densidade de infecção urinária
relacionada à sonda vesical de demora na UTI, densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica
na UTI, taxa de infecção hospitalar global, taxa de infec-

ção do sítio cirúrgico em cirurgias limpas e por procedimento, taxa de adesão às práticas de higienização das
mãos na UTI e de outras unidades de internação, taxa
de conformidade ao protocolo de antibioticoprofilaxia
cirúrgica, taxa de conformidade das medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central, taxa de conformidade das
medidas de prevenção de infecção urinária relacionada à sonda vesical de demora e taxa de conformidade
das medidas de prevenção de pneumonia associada
à ventilação mecânica.

Rua Martiniano de Carvalho, 965
Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3505-6000
www.hospitalsjose.org.br
www.cbacred.org.br
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tecnologia a
serviço da gestão

Amil Resgate adota sistema de checklist, reduz gastos e amplia
gerenciamento da informação

A

ssegurar a disponibilidade de equipamentos,
acessórios, material médico e medicamentos durante a remoção de pacientes e garantir o funcionamento adequado do serviço de remoção. A partir
desses objetivos, a direção do Amil Resgate Saúde decidiu implantar, desde 2011, o sistema de checklist nas
ambulâncias, realizado por meio de tablets . Com os
dispositivos móveis, as informações são lançadas em
tempo real pelas equipes de enfermeiros e motoristas,
em uma ação diretamente relacionada com a segurança
do paciente e da equipe.
Com a implantação desse programa, que visa à diminuição dos gastos, à gestão da informação e ao rastreamento de equipamentos, os resultados já podem ser
mensurados. Marino Pellegrino Guerriero, gerente médico do Amil Resgate Saúde, explica que, por exemplo, o
consumo de papel foi reduzido para menos de mil folhas
por ano, ou seja, praticamente paperless. Ele também
cita diminuição de gastos com papel, encadernação,
arquivamento e tinta para impressora, além de otimização
do tempo dos profissionais, uma vez que o veículo é
disponibilizado mais rápido para as remoções. “A cada
ano, administrar todo esse material tornou-se muito
difícil, tanto no espaço físico como no consumo de
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papel, interferindo na sustentabilidade, e resgatar uma
informação da conferência do checklist era muito trabalhoso”, explica.
No que tange ao gerenciamento de informações,
Guerriero enfatiza que “há um módulo gestor para verificar todos os checkslists realizados, com profissionais
que executaram a tarefa, com data, horário e o conteúdo da checagem. Ou seja, diagnosticamos possíveis não
conformidades com rapidez e podemos intervir com maior
assertividade, como na substituição de aparelhos, no
direcionamento de um recurso para atender alguma solicitação de remoção”, assegura. Outros aspectos que
levam vantagem a partir dessa tecnologia a bordo dos
veículos, segundo Marino, são o acesso rápido às informações e o back-up em plataforma física disponível
continuamente para coordenadores e gerentes do serviço dos checks realizados.

Segurança e economia
Com a disponibilidade dos tablets, foram deixadas
de ser impressas quatro folhas por dia, duas a cada
troca de plantão, tendo em vista que a cada checklist
eram impressas uma folha pela equipe de enfermagem

e uma pelo motorista da ambulância, o que, multiplicando por ano, seriam 1.460 folhas por ambulância. “Temos
11 ambulâncias, logo, no término do ano, o consumo de
16.060 folhas de sulfite, além dos gastos com a impressão, a encadernação e o arquivo físico de todos os cadernos impressos”, esclarece o gerente médico.

“...diagnosticamos possíveis
não conformidades com
rapidez e podemos intervir
com maior assertividade.”
Marino Guerriero, gerente médico do Amil
Resgate Saúde

Para que todas as informações sejam computadas
com mais eficácia, o checklist é realizado a cada troca
de turno. “O checklist de enfermagem relaciona todos
os equipamentos médicos de nossas ambulâncias de
Suporte Avançado à Vida (AM’s SAV), o conteúdo de
cada armário, a quantidade de libras de oxigênio portátil, o registro do número de lacres de nossas bolsas e
kits de atendimento, bem como a realização de limpeza
terminal no veículo”, ressalta Guerriero.
No checklist dos motoristas, é feita checagem de
documentação, disco de tacógrafo, verificação de sinalização sonora e visual, nível de óleo, água, pneus, torpedos de oxigênio, cintos de segurança, verificação de
lataria, ruídos anormais, funcionamento do inversor (bateria suplementar para recarga de aparelho bivolt no
interior da ambulância), oxigênio, equipamentos de imobilização, tudo que possa levar à maior segurança do

paciente que está sendo transportado. No total, são 40
enfermeiros e 38 motoristas utilizando o sistema. De
acordo com o gerente médico, o próximo passo será a
expansão para o checklist da sala de emergência da
unidade de atendimento. “O objetivo agora é nos prepararmos para estender a utilização dessa ferramenta
para o preenchimento do prontuário do paciente de forma eletrônica e na nuvem, minimizando ainda mais o
consumo, no caso de prontuários físicos”, comenta.
Para Marino Guerriero, a acreditação da Joint Commission Internacional (JCI) foi determinante para que a
alta direção do Amil Resgate Saúde decidisse por aplicar
com propriedade rotinas e metodologias, que aumentam
os critérios de manutenção da qualidade e segurança
no viés do paciente/cliente e organização. “Com isso, é
possível demonstrar o envolvimento da equipe e a disponibilidade de recursos para sustentar a responsabilidade e manutenção do selo da JCI/CBA”, completa,
acrescentando que, atualmente, existem 68 indicadores
no total, sendo 39 de qualidade, 15 administrativos e 14
assistenciais.

Alameda Rio Negro, 1. 356 - Alphaville
Barueri - SP
Tel.: (11) 4197-1001
www.aeromil.com.br
www.cbacred.org.br
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Em busca do
cuidado integral
Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana,
da Fiocruz, integra serviços para otimizar pesquisas

N

a entrada do ambulatório do Centro de Estudos
de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
(CESTEH), havia a placa: “Ambulatórios de Saúde do Trabalhador”, caracterizando um condomínio de
ambulatórios especializados que funcionavam de forma
fragmentada e não se comunicavam entre si. Hoje, a
placa está no singular. A transformação aparentemente
trivial é apenas um exemplo para ilustrar as mudanças
que foram implementadas na instituição desde o início
do processo que culminou com a acreditação da Joint
Commission International (JCI), em outubro de 2011.
De acordo com Antônio Sérgio Almeida Fonseca,
vice-coordenador do CESTEH, o primeiro desafio do
processo de acreditação, além da integração dos ambulatórios, foi a organização de dois setores fundamentais: o serviço de Enfermagem e o de Documentação,
que têm atuação transversal. O sistema de documentação – que anteriormente tinha o controle dos prontuários feito de forma manual – passou a adotar o sistema de informação do Datasus, departamento de
informática do SUS, que coleta, processa e dissemina
informações sobre saúde.
Fonseca diz que, antes da acreditação, sem um sistema informatizado, seria quase impossível montar um
processo de acompanhamento e de avaliação que fosse ágil e eficaz. “Essa foi uma das primeiras providências
que nós tomamos no início do processo”, aponta. Com
as adaptações para a lógica do ambulatório da saúde
do trabalhador, o sistema passou a gerar indicadores de
qualidade, como os que apontam para uma definição do
perfil dos indivíduos atendidos pela instituição. Segundo
o vice-coordenador do centro, a instituição atende hoje a
uma população maior de 18 anos, sendo 57% da clientela pertencente ao sexo masculino, com idade média de
45 anos, mais de 90% empregados no setor terciário da
economia e, em maioria, natural do Rio de Janeiro.
“Esse intenso processo de transformações para uma
contínua melhoria permitiu um acompanhamento através
de dados que possibilitaram até o surgimento de pesquisas acadêmicas”, sugere Fonseca, apresentando
como exemplo o trabalho da chefe de enfermagem do
CESTEH, Cristina Ferro, durante a conclusão do curso
de especialização em Saúde do Trabalhador da Escola
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Nacional de Saúde Pública/Fiocruz (ENSP). Para a
pesquisa da monografia – que estudou o perfil da
clientela do CESTEH do ponto de vista epidemiológico e clínico –, Ferro analisou 510 novos prontuários,
com os pacientes que passaram pela porta de entrada do CESTEH e foram atendidos pela consulta transversal, em que o trabalhador é submetido ao atendimento dos serviços social, de nutrição e de
enfermagem, o que permite avaliar questões gerais
como riscos de agravos e hábitos de vida.
De acordo com os resultados da pesquisa, 45% da
clientela é encaminhada por sindicatos de trabalhadores,
e cerca de 20% têm origem no Sistema Único de Saúde.
A maior parte da clientela é proveniente do Rio de Janeiro (74%), enquanto 16% são da Região Nordeste do
país. De acordo ainda com o levantamento, os grupos
diagnósticos com maior índice de atendimento na instituição são os de lesão por esforço repetitivo (Ler/Dort),
avaliações neurológicas, dermatologia ocupacional e
perda auditiva induzida por ruído (PAIR).

Acesso ao cuidado
Para Fonseca, esse trabalho tem total sintonia com
o que preconiza a acreditação, uma vez que os dados
encontrados possibilitam apontar o potencial do serviço
prestado, as dificuldades e a criação de estratégias para
avançar nas pesquisas do centro. Segundo ele, o acesso e a continuidade do cuidado aos pacientes passaram
a ser a grande preocupação da instituição. Fonseca cita
justamente a porta de entrada e recepção da clientela,
associada aos atendimentos/consultas transversais multidisciplinares como exemplo de ações desenvolvidas
com o intuito de promover uma postura mais integral,
acolhedora e humanizada.
Como resultados dessa política, o vice-coordenador
aponta a aprovação dos usuários nas pesquisas de satisfação frequentemente realizadas pelo CESTEH e que
pode ser percebida na prática pelos baixos níveis de
faltas dos usuários às consultas agendadas, por exemplo. Em agosto de 2010, quando foi iniciado o trabalho
de monitoramento de faltosos, o índice era de 46%. Hoje,
o mesmo indicador, avaliando um número maior de serviços, é de cerca de 20%. “Todos os setores que foram
avaliados na pesquisa tiveram avaliações entre boas e
excelentes. Além disso, 75% das sugestões e propostas
escritas foram de elogios”, diz Fonseca, acrescentando que os quesitos ‘aparência e conforto das instalações físicas’ e ‘serviço de higienização e limpeza’ tiveram 100% de avaliação entre excelente e bom. Já o
cumprimento no horário de atendimento chegou a 90%
de avaliação positiva.
São critérios importantes para o processo de acreditação da JCI, entre outros, a escuta dos pacientes e seus
familiares. O CESTEH mantém o canal da Ouvidoria, que
recebe reclamações, denúncias, sugestões e elogios
relacionados aos serviços prestados. Em seguida, faz o
exame e o encaminhamento às áreas competentes. “Mas,
além do canal formal da Ouvidoria, nós estimulamos uma
avaliação contínua das críticas e sugestões deixadas pela
clientela em um local definido. A partir dessas avaliações,

mantemos o contato direto com o nosso quadro de
profissionais, dando o retorno dessas avaliações”,
explica Fonseca.

Cultura da humanização
Para Fonseca, o que se percebe após a acreditação
da JCI é o crescimento do senso de equipe com a aproximação de todos os setores do serviço, assim como
maior organização da estrutura gerencial com o envolvimento dos profissionais no processo. “A transformação
da cultura institucional da oralidade pela escrita gerou
um intenso processo de revisão de todas as nossas práticas”, disse. “A elaboração detalhada dessas rotinas
permitiu que houvesse uma preocupação com o ambiente de trabalho em questões relativas à segurança da
clientela e dos profissionais, que antes não recebiam a
devida importância no nosso dia a dia”, complementa.
De acordo com o vice-coordenador do CESTEH, o
cuidado nas práticas de saúde é um tema que hoje atravessa desde instituições acadêmicas até políticas públicas e gestão da saúde. “A busca da integralidade do
cuidado é um objetivo constante nos serviços do CESTEH”, assegura, explicando que é necessário entender
integralidade nas duas grandes dimensões do indivíduo:
com desejos e necessidades próprias e necessidades
da coletividade à qual pertence.

R. Leopoldo Bulhões, 1480, sala 302
Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 2564-1050/2598-2682
www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamentos/
www.cbacred.org.br
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Gerenciamento de
resultados
Hospital Memorial São José implanta sistema para gerenciar indicadores,
identificar problemas e melhorar serviços

C

om foco em uma gestão eficiente voltada para
resultados, o Hospital Memorial São José (HMSJ),
em Pernambuco, adotou um sistema de gerenciamento de indicadores de modo a garantir que todos
sejam monitorados de forma sistematizada. Segundo
Vanessa Oliveira, gerente de Planejamento e Gestão da
instituição, o modelo, que vem sendo implementado
desde 2009, leva em conta indicadores assistenciais,
administrativos e metas internacionais. “O objetivo é garantir que a gestão do hospital seja um reflexo da satisfação e da superação das expectativas dos clientes”,
informa.
Oliveira explica que os ‘indicadores estratégicos’ são
monitorados para medir o desempenho de médio e longo prazos, com relação à estratégia do negócio, e que
os ‘indicadores da rotina’ avaliam o desempenho operacional dos diversos setores da instituição visando aten-
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der às necessidades dos clientes de acordo com os
produtos ou serviços oferecidos por cada área, dividindo-se em administrativos e clínico/médicos. “Já os ‘indicadores da qualidade’ são estabelecidos a fim de
monitorar as estruturas, processos, resultados clínicos
e administrativos, além das metas internacionais de
segurança do paciente”, comenta.
Cada indicador é acompanhado periodicamente pelo
gestor da área, através de reuniões semanais com temas
específicos, que ocorrem sempre às quintas-feiras. Assim,
a primeira quinta-feira do mês é reservada para acompanhamento dos resultados globais da empresa com
base na receita por unidades de negócio e nas despesas.
Os demais temas tratados nas semanas seguintes, de
acordo com a gerente de Planejamento e Gestão, são:
acompanhamento dos resultados das auditorias internas
de processos e dos planos de ação elaborados com

foco na receita e despesa, acompanhamento do plano
estratégico de melhorias; e, por último, acompanhamento dos indicadores do Comitê da Qualidade. Tudo é devidamente documentado em atas.
Cada indicador contém uma ficha técnica, um objetivo ou meta, um prazo dentro do qual a meta deve ser
atingida, um plano de ação com as estratégias para o
alcance da meta e um farol e gráfico de acompanhamento. “Durante as reuniões, fica evidente a análise do
resultado obtido pelo indicador no período, sua situação
em relação à meta estabelecida, o andamento do plano
de ação e a relação do plano de ação com o resultado
obtido”, explica Oliveira, citando como exemplo o caso
da sonda vesical de demora.
A ficha desse caso foi criada em 2011, tendo como
data de revisão janeiro de 2013. O método de coleta foi
a identificação de todos os pacientes com infecção do
trato urinário, através de busca ativa e preenchimento
da ficha de notificação pela equipe do Programa de Controle de Infecção Hospitalar e Gestão de Risco. A previsão era que o índice de infecção registrado em pacientes submetidos ao uso da sonda não passasse de 5%.
No resultado do período, esse índice foi de apenas 1,16%.
“De modo geral, é feita análise da causa e proposto
plano de ação contendo as contramedidas”, especifica.
“Dependendo do indicador, o passo a passo é mais
complexo, envolvendo análise de fenômeno, análise de
processo, identificação das causas e plano de ação,
dentro do método PDCA”, salienta a gerente de Planejamento e Gestão.
No caso de desvio das metas, Oliveira informa que
a gestão do HSMJ é toda feita através de sistema informatizado e qualquer comportamento indesejado relacionado à gestão do indicador dispara um comunicado ao
gestor para resolução da anomalia. “A equipe de líderes
do hospital possui uma visão sistêmica e detalhada de
todos os processos e serviços presentes na instituição
ou nos serviços parceiros, toma decisões com base no
acompanhamento realizado e se utiliza de ferramentas de
gestão para identificar as causas dos problemas e propor
ações corretivas que proporcionem a melhoria dos processos e dos serviços prestados”, garante.

Acreditação
Desde a conquista do selo de acreditação da Joint
Commission International (JCI), no início do ano passado, o HMSJ vem assimilando uma transformação na sua
cultura organizacional, influenciada principalmente por
uma mudança de comportamento. “Nosso compromisso
e nossa responsabilidade com a qualidade e segurança
do paciente aumentam cada dia”, reflete Oliveira.
De acordo com ela, os benefícios do Sistema de Gerenciamento de Indicadores podem ser sentidos pelo
paciente em diferentes escalas. A gerente de Planejamento e Gestão aponta os protocolos clínicos institucionais implementados e os baixos índices de infecção como

reflexo das melhorias promovidas pelo hospital desde o
processo de acreditação. Entre os exemplos estão: o
uso de antibioticoprefilaxia para artroplastia de joelho,
meta = 100%, alcance real = 100%; índice de bacteremia em paciente submetido a uso de cateter, meta =
5%, alcance real = 1,28%. “Acredito que a transparência
em todo esse processo, desde a definição dos indicadores, passando pelo estabelecimento de metas, coleta
dos dados, análise e propostas de melhorias, até a divulgação dos resultados, eleva a credibilidade da instituição acreditada e fica cada vez mais estreita a relação
do hospital com o seu cliente, seja ele paciente, médico
ou parceiro”, conclui.

Avenida Governador Agamenon Magalhães, 2.291
Derby - Recife (PE)
Tel.: (81) 3216-2222
www.hospitalmemorial.com.br
www.cbacred.org.br
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Qualidade e segurança
do paciente
Hospital São Camilo investe em programa e eleva padrão de assistência

O

Programa de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente do Hospital São Camilo (SP) vem
sendo implantado gradativamente desde 2004
e, ao longo desses anos, seus processos vêm sendo
aperfeiçoados, atingindo índices satisfatórios nos resultados. Os primeiros números positivos foram relacionados
à redução das taxas de infecção e dos erros de identificação do paciente, além dos erros relacionados à medicação. Como resultado final, a instituição vem computando um índice crescente de satisfação dos pacientes.
Segundo Daniela Akemi, gerente de Qualidade da
Instituição, o programa vem sendo trabalhado no contexto da Gestão da Qualidade e Segurança, visando
elevar o padrão da assistência. “Ficamos dezesseis meses sem infecção associada à ventilação mecânica. Desde 2007, conseguimos reduzir em 50% esse índice que,
hoje, se mantém próximo de zero”, explica a gerente.
De acordo com Akemi, o hospital adotou um indicador de índice de danos em 2008, sendo estabelecido
um limite de tolerância para os eventos adversos classificados com desfecho danos (de leve a grave). “Os
limites de tolerância foram definidos a partir de um estudo retrospectivo dos eventos do hospital e nas informações do livro Errar é Humano, em que estimamos o
número de eventos adversos ‘esperados’ pelo número
de pacientes atendidos”, afirma. Em 2008, o hospital
registrou resultados satisfatórios próximos à incidência
de 30 eventos/1.000 saídas. Essa estatística caiu no ano
seguinte para 15, depois para 10, seguido de 8, em 2011,
e 6, em 2012. “Esse é um indicador estratégico de ava-
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liação mensal e é expresso por um conjunto de danos,
calculado pelo fluxo de saída do hospital”, completa.
Segundo a gerente da Qualidade, a escolha pela Joint
Commission International (JCI) foi crucial para que o
Programa da Qualidade ganhasse um olhar internacional.
“Como há o propósito de melhorar sempre e não existe
um estágio final, pois estamos enxergando cada vez mais
as oportunidades de melhoria, optamos por trabalhar
com a JCI”, justifica. “A metodologia da acreditação, por
ser reavaliada periodicamente, também eleva as metas
de qualidade e segurança à medida que os hospitais
acreditados no mundo vão melhorando”, completa.
Outro dado positivo com a adoção do Programa de
Melhoria da Qualidade foi em relação à melhora na comunicação entre os profissionais do hospital. “Com maior
clareza sobre as informações do paciente, essenciais
para a definição de conduta médica, como os exames
laboratoriais, a equipe se comunica melhor entre si e
com o paciente, garantindo a comunicação efetiva no
plano de cuidados”, assegura a gerente da Qualidade.
A partir daí, houve também uma melhora ao longo dos
meses com relação aos registros no prontuário do paciente, evidenciada pelo aumento da conformidade de
preenchimento por meio de auditorias clínicas e de prontuário. “Em seis meses, melhoramos o registro dos Termos de Consentimento de 79% para 98% (2011). Alguns
documentos de prontuários foram aperfeiçoados com a
definição de campos específicos para informações importantes, como o sumário de alta, as transferências
internas e o relatório de cirurgia”, explica Akemi.

“Ficamos dezesseis meses
sem infecção associada à
ventilação mecânica.”
Daniela Akemi, gerente de Qualidade

O Hospital São Camilo trabalha com um conjunto de
24 indicadores gerenciais da qualidade, que contemplam
os clínicos e administrativos propostos pelo capítulo
Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente (QPS),
da 4ª edição do Manual de Acreditação da JCI para
Hospitais. Esses indicadores estão alinhados aos estratégicos e aos operacionais. Os estratégicos são monitorados pela alta gestão, como é o caso do índice de
dano. Os gerenciais ficam no arcabouço da Qualidade
e são analisados pelos times de trabalho operacionais,
e refletem os resultados de cada processo. Em média,
são três indicadores de resultados e cinco de processos.

Aposta na equipe
Uma das estratégias do hospital para alcançar bons
resultados está no foco de organizar equipes dedicadas
e interdisciplinares. “No dia a dia, alguns times trabalharam em determinados projetos de acordo com a necessidade. Então, se hoje tenho uma deficiência em determinada área, vou ter um time de trabalho interdisciplinar que
vai analisar esse processo, identificar os gargalos e promover projetos de melhoria a partir daí”, ressalta Akemi.
Diretamente dedicados à Qualidade e Segurança, são
13 pessoas envolvidas. Indiretamente, são sete times de
trabalho, cada qual com sete integrantes, em média, e
mais um grupo de 30 auditores internos. Outra forma de
manter os profissionais atualizados e engajados no programa são os grupos de estudo que são formados para
implantar um procedimento ou protocolo novo. Eles são
responsáveis por estruturar o processo, definir as formas
de monitoramento e treinamento. Os grupos duram de
seis meses a um ano, dependendo da complexidade do
tema. Akemi afirma que sempre são feitos investimentos
em treinamento, seja através de aulas à distância, on
the job ou fora da instituição.
Mesmo apresentando resultados positivos, a gerente conta que o objetivo é melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados ao paciente. “Conforme
avançamos, novas tendências e perspectivas de futuro
surgem e precisamos nos preparar frente a esse novo
cenário. Nossos desafios ainda estão relacionados ao
desenvolvimento da gestão do conhecimento, da governança clínica e do engajamento de pacientes nas diferentes linhas de cuidado”, aponta Daniela Akemi.
Com a implementação do Programa de Segurança
do Paciente, o hospital atende às metas internacionais
de segurança, preconizadas pela Aliança Mundial para
a Segurança do Paciente, criada pela Organização Mundial da Saúde em parceria com a JCI, que consiste em

identificar os pacientes corretamente, melhorar a efetividade da comunicação entre profissionais da assistência, melhorar a segurança de medicações de alta vigilância, garantir cirurgias com local de intervenção
correto, procedimento correto e paciente correto, reduzir
o risco de infecções associadas e reduzir o risco de
lesões aos pacientes, decorrentes de quedas.

Av. Pompeia, 1.178
São Paulo - SP
Tel.: (11)3677-4444
www.saocamilo.com
www.cbacred.org.br
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Tecnologia reduz
riscos ao paciente
Hospital 9 de Julho investe em aporte tecnológico que permite atuação mais
precisa do cirurgião e recuperação mais rápida do paciente

C

omo estratégia para minimizar os riscos assistenciais, o Hospital 9 de Julho (SP) vem fazendo um
grande investimento em tecnologia de última geração. O objetivo, de acordo com a gerente da Qualidade
do hospital, Ana Paula Mikulenas, é combinar a precisão dessa tecnologia à rapidez dos diagnósticos e
tornar os procedimentos cirúrgicos menos invasivos,
abreviando, assim, o tempo de exposição do paciente ao universo hospitalar.
“Os procedimentos cirúrgicos evoluíram muito no que
diz respeito a técnicas minimamente invasivas, principalmente quando falamos do salto da cirurgia aberta
para a laparoscópica, que diminui as grandes incisões
na pele e o risco de infecção. A chegada da robótica
torna os procedimentos ainda mais precisos e eficazes”,
diz a gerente. Os benefícios para o paciente vão desde
a cicatriz cirúrgica reduzida e menos dor no pós-operatório até a redução de complicações e o retorno mais
rápido do paciente às atividades habituais.
Certificado em março de 2012 pela Joint Commission
International (JCI), através do seu representante no Bra-
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sil, o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), o Hospital 9 de Julho (H9J) mantém o foco nos atendimentos
de alta complexidade. Para a conquista da JCI, a instituição apostou na diferenciação pela qualidade e segurança. Mikulenas constata que o processo de acreditação
consolidou a gestão do risco assistencial e a cultura da
segurança dentro do hospital. Segundo a gestora da
Qualidade, hoje, antes de implantar qualquer programa,
a direção do hospital se pergunta se vai haver diminuição
no risco assistencial.
Foi pensando nisso que o H9J incrementou seu parque tecnológico do qual fazem parte os novos equipamentos de hemodinâmica, a tomografia por emissão de
pósitrons (PET/CT), a nova tomografia com resolução de
128 detectores, sistema Carto (mapeamento eletroanatômico do coração) e o sistema robótico Da Vinci, em
funcionamento em apenas 10 instituições brasileiras,
segundo Mikulenas. Com isso, radiologistas e cardiologistas intervencionistas, cirurgiões vasculares e neurorradiologistas da instituição passam a ter à disposição
recursos para a realização de diagnósticos mais precisos
e tratamentos de malformações de veias e artérias, aneurismas, arritmias (fibrilação arterial) e embolizações de
tumores, entre outras patologias.
Para Mikulenas, o investimento em equipamento é
proporcional ao benefício para o paciente. “Isso fica muito visível quando agregamos à tecnologia outros valores,
como a segurança e o cuidado com o paciente”, diz ela,
citando a utilização do PET/CT. Exame utilizado normalmente para diagnóstico e acompanhamento do câncer,
o recurso também pode ser usado na identificação da
viabilidade do músculo cardíaco. “Com o PET/CT, é
possível a pré-triagem quanto ao risco versus benefício de uma revascularização miocárdica em pacientes
com insuficiência cardíaca associada à obstrução das
artérias coronárias.”
O uso da tecnologia permite diminuir de uma semana para 24 horas o tempo de permanência do paciente
no hospital. “Quanto mais invasivo for o procedimento,
maior o risco de complicações e maior a necessidade
dos recursos do ambiente hospitalar para sua recuperação”, enfatiza Mikulenas. “A tecnologia vem nos ajudando a cuidar desses riscos”, completa.

OUTRAS TECNOLOGIAS
Recentemente, o Centro de Referência em Cardiologia do hospital ganhou reforço na detecção precoce de
emergências e urgências cardiológicas, com o uso de
uma nova tomografia computadorizada com resolução
de 128 detectores. O equipamento, que custou US$ 1
milhão, otimiza o atendimento a pacientes com quadro
sugestivo de infarto agudo do miocárdio, aneurisma ou
dissecção da aorta e, ainda, embolia pulmonar. Segundo o coordenador da Cardiologia do hospital, Marcelo
Paiva, a tomografia faz a diferença quando outros exames
relacionados são inconclusivos.
“Recomendamos a tomografia caso não apareça alteração clara no eletrocardiograma e nos marcadores
iniciais, reduzindo o tempo de espera do paciente, que
pode variar de quatro a seis horas para termos essa
confirmação”, explica o cardiologista. Para se ter uma
ideia do ganho para o paciente, basta que se diga que,
sem o equipamento de tomografia, o paciente ficaria em
observação por até 24 horas, sendo necessário repetir
os exames iniciais para identificar uma possível piora.
Outra tecnologia que vem sendo usada pela instituição na redução dos riscos assistenciais é o sistema
robótico Da Vinci, considerado a mais moderna tecnologia para cirurgias. De acordo com Mikulenas, o H9J
está entre os seis primeiros hospitais a utilizar essa tecnologia no Brasil. “Como permite uma atuação mais
precisa e segura do cirurgião, seus resultados tendem
a ser melhores e a recuperação do paciente, mais rápida”, afirma Mikulenas. Além de oferecer imagens em 3D,
fundamentais para dar a dimensão de profundidade, e
FullHD, com uma resolução de 1080i, outra novidade
dessa versão é a plataforma Streamlining, que integra
novas tecnologias, como a iluminação fluorescente utilizada para a visualização de vascularização e tumores.

Treinamento
Mesmo que essa tecnologia seja utilizada em setores
da instituição que já contam com equipes altamente

qualificadas, o H9J investe em treinamento. A gerente
da Qualidade do hospital explica que o treinamento é
realizado a partir de especialistas convidados e se dá
em três fases: a aplicação do equipamento, que consiste em orientar os profissionais sobre o manuseio das
máquinas; a utilidade terapêutica desse equipamento,
quando são esclarecidas dúvidas sobre a análise das
imagens, interpretação e laudos dos exames; e, por
fim, a operacionalização desses padrões dentro das
respectivas áreas.
No caso do sistema robótico Da Vinci, o treinamento
contou com uma capacitação extra. “Esse sistema exige
que os cirurgiões tenham uma carga mínima de realização do procedimento, seja em animal ou em simuladores”, explica ela. Treze médicos do H9J, entre eles, cinco urologistas e oito gastroenterologistas, além de dois
enfermeiros, foram enviados para um treinamento na
Flórida, nos Estados Unidos. Agora, esses médicos estão capacitando outros profissionais na própria instituição,
uma vez que o hospital adquiriu também dois simuladores
Mimic, software que reproduz com realismo as situações
observadas em procedimentos cirúrgicos robóticos.
De acordo com Ana Paula Mikulenas, o H9J está em
processo de finalização dos indicadores e da avaliação
dos resultados assistenciais conquistados com a aquisição
dos equipamentos.

Rua Peixoto Gomide, 625
Tel.: (11) 3147-9999
www.h9j.com.br

www.cbacred.org.br
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Monitorando
indicadores
Programa implementado no Hospital da Criança Santo Antônio otimiza
processos de qualidade e segurança

O

Manual de Padrões de Acreditação para Hospitais da Joint Commission International (JCI), em
seu capítulo sobre Governo, Liderança e Direção,
observa: fornecer cuidado ao paciente com excelência
requer liderança efetiva. O Hospital da Criança Santo
Antônio (HCSA) – um dos sete hospitais que integram a
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – vem buscando garantir o fluxo de seus processos administrativos
como forma de chancelar a cultura da qualidade e da
segurança na instituição.
Entre as ações implementadas, o HCSA criou inicialmente o Comitê Gestor, que revisou todos os processos
assistenciais e administrativos realizados no hospital. A
partir daí, desenvolveu o Programa de Melhoria da Qualidade e Segurança (PMQS), inserido no planejamento
estratégico para os anos de 2011 a 2015. “O PMQS tem
como uma de suas atribuições avaliar, revisar e propor
melhorias em todos os processos assistenciais e estruturais sob a ótica do melhor custo-benefício e da segurança tanto para o paciente quanto para a instituição”,
explica o diretor financeiro e de planejamento da Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Ricardo Englert.
Para ele, a identificação dessas oportunidades de
melhoria está vinculada, principalmente, às análises periódicas de desempenho do hospital, que geram os planos de ação para metas não alcançadas; às visitas de
benchmarking, pelo contato com práticas inovadoras em
organizações tidas como de referência; e ainda aos planos criados e executados a partir das visitas de educa-
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ção e de diagnóstico feitas pelo Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA), representante no Brasil da JCI. “Com
esse programa, o objetivo do HCSA é ter indicadores
específicos para avaliar a qualidade e segurança dos
processos aqui realizados”, assegura.
Desse modo, foram inseridos no planejamento estratégico do HCSA indicadores assistenciais para controle
de processos críticos. Entre esses indicadores, o diretor
cita a taxa de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia cardíaca pediátrica, que em 2011 tinha uma incidência de
4,20 em 100 e chegou, no final de 2012, a 2,85 em 100
pacientes. Segundo Englert, no começo do programa,
esse indicador estava abaixo da meta (5%), mas foi feito o redesenho dos processos envolvidos na cirurgia
cardíaca, o que permitiu que, desde o início deste ano,
o hospital não tenha registrado nenhuma incidência de
infecção em cirurgia pediátrica cardíaca.
O mesmo ocorreu com o indicador densidade de
infecção primária da corrente sanguínea associada ao
cateter central, que, segundo o Englert, tinha um resultado crítico de 3,76 em mil. “Mas, com as ações
desenvolvidas com o apoio da direção técnica e administrativa, vêm apresentando uma melhoria contínua”,
comemora.
Além desses indicadores, que já eram considerados
relevantes para a qualidade e segurança do hospital, o
diretor financeiro e de planejamento informa que o HCSA
iniciou o acompanhamento de indicadores clínicos, administrativos, das metas internacionais de segurança do

paciente e indicadores da Biblioteca Internacional de
Medidas da JCI. Como exemplo, ele cita o indicador que
mede erros relacionados à medicação e está associado
aos processos críticos e que, de acordo com ele, caiu
em mais de 50% desde o início do programa. Em 2011,
essas ocorrências representavam 10,7% do total de modificações do hospital. Atualmente, esse percentual é de
3,5%, levando em consideração que hoje os profissionais
possuem um atendimento maior sobre essa temática e
que a média mensal é de 140 notificações. Englert diz
que, por ser uma atividade de grande volume que impacta a assistência ao paciente, diversas ações de melhoria foram propostas e encampadas pela direção do
hospital, entre elas a implantação do dosador oral, a
padronização da rotulagem das medicações e, ainda,
treinamentos e auditorias contínuas sobre o processo
de administração de medicamentos.

“O PMQS tem como uma de
suas atribuições avaliar,
revisar e propor melhorias
em todos os processos
assistenciais e estruturais sob
a ótica do melhor custobenefício e da segurança
tanto para o paciente quanto
para a instituição.”

Para garantir bons resultados, o hospital mantém um
monitoramento mensal de todos os indicadores do programa através do acompanhamento do plano de ação
daqueles que não atingiram sua meta. Essa análise crítica fica a cargo do responsável pelo indicador e, em
seguida, é validada pela Gerência e pelo Comitê da
Qualidade e Segurança do Hospital.
Englert aponta uma série de benefícios para os clientes do HCSA, após a implementação do PMQS, entre
eles a melhoria da qualidade dos registros em prontuários, o que, segundo o diretor, garante uma comunicação
mais efetiva. “Podemos citar ainda a implantação do
termo de consentimento esclarecido para todos os
procedimentos invasivos com melhor esclarecimento
dos pacientes e maior envolvimento dos familiares com
a assistência através da efetivação do plano de educação”, acrescenta.
Para o diretor financeiro e de planejamento da Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o selo de qualidade da JCI é um grande orgulho para o HCSA. “O selo
serve como estímulo para que todos sigam empenhados
na melhoria contínua de seus processos”, diz, acrescentando que o desafio da Direção Executiva para os próximos anos é obter para os demais hospitais do complexo a mesma honraria obtida pelo HCSA.

Ricardo Englert, diretor financeiro e de
planejamento da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre
Av. Independência, 155 - Centro
Porto Alegre (RS)
Tel.: (51) 3214.8792
www.santacasa.org.br/santo-antonio
www.cbacred.org.br
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Para gerenciar a dor
Hospital Santa Paula aposta em estruturação de equipe
multidisciplinar para controle eficiente da dor

M

inimizar o desconforto do paciente, melhorar a
sua qualidade de vida, auxiliar a reabilitação e,
consequentemente, diminuir o período de internação. Esses são alguns dos benefícios de um programa
de gerenciamento da dor bem executado em uma instituição hospitalar. Com esse foco, o Hospital Santa Paula (SP)
vem implementando em suas dependências, desde o ano
passado, um sistema de manejo e controle da dor.
Os resultados são evidentes. Hoje, todo paciente que
ingressa no hospital – até mesmo aquele que está em
ventilação mecânica – tem a sua dor avaliada, no momento da admissão, e monitorada rotineiramente em
conjunto com os sinais vitais. “Estruturamos um Grupo
da Dor com um enfermeiro exclusivo e cinco anestesistas com área de atuação em dor”, adianta José Paulo
Cividanes, diretor da Qualidade do Hospital Santa Paula. “Trata-se de uma equipe habilitada em técnicas avançadas de analgesia e conhecimento das novas drogas
disponíveis”, sublinha. Além dos integrantes fixos, o grupo conta com o apoio de toda a equipe multidisciplinar.
Talita Araújo, enfermeira do Grupo da Dor, explica
que o hospital adotou uma rotina padronizada de avaliação de ocorrência e intensidade da dor, com protocolo para uso de analgésicos e controle dos efeitos
colaterais, baseada em quatro diferentes escalas de
mensuração da dor que funcionam como instrumentos
de avaliação.
Assim, a presença e a intensidade da dor podem ser
avaliadas, por exemplo, por meio de uma Escala Verbal
Numérica (EVN), na qual o paciente deve atribuir uma
nota de 0 a 10 para a dor que está sentindo, indo da
‘ausência de dor’ à ‘pior dor que já sentiu’. Ou por meio
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de uma Escala Descritiva Verbal (EDV), indicada para
avaliar a dor de pacientes conscientes, orientados e alfabetizados que não compreenderam a EVN e para pacientes não alfabetizados. Nesses casos, o paciente
escolhe uma palavra para melhor descrever a sua dor.
Há ainda as escalas Pain Assessment in Advanced
Dementia (PAINAD), indicada para avaliar a dor em pacientes que apresentam déficit cognitivo e que não são
capazes de comunicar sua dor, como os portadores de
Alzheimer, e a Escala Comportamental, indicada para
avaliar a dor em pacientes sedados ou em ventilação
mecânica. Aqui, o profissional observa três itens (expressão facial, o movimento dos membros superiores
e a ventilação mecânica) e aplica notas para cada um
deles, indicando o tratamento e o período de reavaliação a partir daí.
“Essa padronização é essencial para que se acompanhe a evolução dos pacientes e se façam os ajustes
necessários ao tratamento”, assegura Araújo. “Sabemos
que uma dor bem controlada vai favorecer a reabilitação
do paciente, evitar efeitos colaterais e prevenir complicações, diminuindo o tempo de internação”. A comissão
de prontuários do hospital está incumbida ainda de analisar as evidências de registro da dor e acompanhar os
indicadores de avaliação e reavaliação da dor.

Efeito da acreditação
Além de indispensável para a atenção integral ao
paciente, o gerenciamento da dor é um dos fatores considerados durante o processo de acreditação hospitalar
da Joint Commission International (JCI). De acordo com

derada ou intensa. Estudos da SBED apontam que a dor
do câncer é menos frequente nas fases iniciais da doença e é observada em 20% a 50% dos casos no diagnóstico e em 70% a 90% dos indivíduos com doença
avançada, costumando ser intensa em 25% a 30% dos
doentes e manifestando-se em mais de um local.
A enfermeira do Grupo da Dor assegura que hoje
mais da metade de seus pacientes são portadores de
câncer. “Nossos esforços estão particularmente voltados
para esse tipo de paciente, o que motiva um trabalho
integrado com a equipe de Oncologia. O número de avaliações requisitadas a nossa equipe vem crescendo. Isso
é uma resposta de que estamos fazendo a diferença no
cuidado”, observa Araújo.

Christiane Padovani, gerente de Qualidade do Hospital
Santa Paula, a preocupação em relação ao gerenciamento da dor intensificou-se com a exigência da acreditação. “Nós tínhamos um trabalho dirigido para o controle da dor desde o início de 2012”, explica a gerente
de qualidade. “Mas foi só a partir da conquista do selo,
em agosto, que elaboramos um plano estratégico de
melhoria, contratando uma equipe específica para trabalhar em tempo integral a avaliação e o controle da
dor”, completa.

“Sabemos que uma dor bem
controlada vai favorecer a
reabilitação do paciente,
evitar efeitos colaterais e
prevenir complicações,
diminuindo o tempo de
internação.”
Talita Araújo, enfermeira do Grupo da Dor

Se, antes do processo de acreditação, o gerenciamento da dor era um campo ainda pouco explorado na
instituição, a gerente da Qualidade comemora o fato de
o hospital vir aliviando o sofrimento e garantindo melhoria da qualidade de vida do paciente. José Paulo Cividanes, diretor da Qualidade da unidade, concorda: “No
Santa Paula, a acreditação acaba por fortalecer a atuação multidisciplinar, fazendo com que todos estejam
voltados para os aspectos assistenciais. Isso tem reflexo no benefício do paciente”, avalia.
Fundado em 1958, o hospital tem como destaque o
seu Centro de Oncologia. De acordo com a Sociedade
Brasileira de Estudos da Dor (SBED), doentes com câncer frequentemente vão a óbito sofrendo com dor mo-

Constante capacitação
O tratamento inadequado da dor é um problema permanente na prática clínica. Por se tratar de uma experiência subjetiva, a dor deve ser avaliada a partir dos relatos do paciente e depende da sensibilidade e
disposição do profissional para ouvir, registrar e tratar
de forma adequada cada situação.
É por isso que, desde que implementou o Grupo da
Dor, o Hospital Santa Paula também vem investindo em
educação continuada. Toda a equipe multiprofissional
vem passando por treinamentos que incluem a avaliação
e o tratamento da dor, o manejo dos efeitos adversos a
analgesia controlada do paciente.
Além dos treinamentos, são frequentes reuniões clínicas, com discussão de casos e outros temas. Também
ocorrem palestras como as que foram realizadas sobre
prevenção de íleo paralítico no pós-operatório, cuidados
paliativos e sedação paliativa.
Para a gerente de Qualidade do Hospital Santa Paula,
o desafio agora é fazer reavaliações de acordo com os
protocolos do hospital e refinar a utilização do instrumento correto para cada situação. “Precisamos tornar
nossa equipe cada vez mais apta para entender as características detalhadas da dor e manejar adequadamente as escalas”, conclui Christiane Padovani.

Av. Santo Amaro, 2.468 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3040-8000
www.santapaula.com.br

www.cbacred.org.br
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Controle assistencial
e ambiental
Hospital Santa Joana implanta programa de gerenciamento de risco e
minimiza riscos ambientais

Q

uando a direção do Hospital Santa Joana (HSJ),
de Pernambuco, decidiu adotar o Programa de
Gerenciamento de Risco, em 2009, atendendo
ao manual de acreditação internacional para hospitais
da Joint Commission International (JCI) e à portaria nº
529, de 1º de abril de 2013, do Ministério da Saúde, que
versa sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ficou definido que esse seria construído sobre
três pilares: segurança assistencial, segurança ambiental e controle de infecção hospitalar.
Para a execução do programa, a instituição conta
com três gestores, sendo um médico (gerente de risco e controle de infecção), um enfermeiro (gerente de
risco assistencial) e um biomédico (gerente de risco
ambiental). “A amplitude do escopo de trabalho criado
no Hospital Santa Joana é diferenciada pela sua abrangência”, garante a gerente de Risco, Ana Paula da
Costa Henriques.
O Programa de Gerenciamento de Risco consiste em
evitar e monitorar as ocorrências indesejáveis que possam levar dano ao paciente, colaboradores, familiares,
visitantes e terceiros, através do desenvolvimento de um
trabalho focado na prevenção e na educação. “Toda a
instituição está envolvida no programa, inclusive os médicos terceiros e os setores administrativos, ocorrendo
maior monitoramento e acompanhamento das notificações, que têm sido registradas com mais frequência”,

salienta Henriques, que diz que a fonte de informações
é a ficha específica para notificação das ocorrências e
de busca ativa nos setores. Ela conta que a Gerência de
Risco classifica os incidentes em queixa técnica, incidentes sem danos, evento adverso, evento sentinela,
quase falha, reação adversa a medicamentos e notificação envolvendo apenas risco e dano (nenhum, leve,
moderado, grave e óbito). “Dependendo da gravidade
do dano ou da situação de risco, realizamos os planos
de ação para melhoria do processo, junto com o gestor
da área”, relata.

Os pilares
Um dos três pilares da Gerência de Risco, a gestão
de segurança ambiental, busca manter um programa
sistematizado de monitoramento das instalações para
que todas as exigências regulamentares possam ser
rigorosamente implantadas, assim como permitir a identificação de riscos que possam comprometer a integridade física e a saúde de todos os ocupantes. Para isso,
foram implantadas ferramentas de gestão baseadas nas
legislações vigentes com identificação dos riscos através
de formulários de Análise Preliminar de Riscos e Análise
Crítica de Modos de Falha e Efeito, incorporando uma
investigação de gravidade das consequências e suas
probabilidades de ocorrência. Na ficha de notificação

Queda: é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção
em tempo hábil, provocada por circunstâncias multifatoriais que compromete a estabilidade. (baseada na Sociedade
Brasileira de Gerontologia)
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das ocorrências, por exemplo, existem campos específicos para incidentes envolvendo biossegurança, sistemas
utilitários e materiais perigosos, entre outros. “O grande
ganho do programa foi o desenvolvimento de ações preventivas e da interação dos setores de apoio (Manutenção, Arquitetura, Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho-SESMT, Infraestrutura, Higienização, Farmácia, Gestão de Resíduos e
Engenharia Clínica) com o da assistência”, avalia a gerente de risco da instituição.
O pilar do controle de infecção hospitalar, que hoje
tem suas metas pautadas no benchmarking internacional,
como o National Healthcare Safety Network (NHSN), apresenta controles e indicadores de resultado e processo
visando à prevenção de infecção relacionada à saúde.
Com foco na quinta Meta Internacional de Segurança
do Paciente (Reduzir os Riscos de Infecções Associadas
aos Cuidados de Saúde), em 2011, o hospital intensificou
o trabalho voltado para o incentivo à prática de higienização das mãos, além de aplicação de um questionário
entre os colaboradores para diagnóstico preciso sobre
as possíveis dificuldades na adesão a essa prática. “Isso
nos permitiu trabalhar os processos, aumentando nossa
adesão à técnica de higienização das mãos para 99%,
no ano de 2012”, revela Henriques.
Na gestão de segurança assistencial, a gerente de
Risco destaca os protocolos assistenciais de queda,
flebite, úlcera por pressão, alergia, dupla checagem
(na terceira Meta Internacional de Segurança do Paciente, que é Melhorar a Segurança de Medicamentos
de AltaVigilância), profilaxia de tromboembolismo pulmonar e sangue/hemocomponentes.
O manuseio com hemocomponentes foi o primeiro
protocolo instituído no HSJ, em 1997, tendo um histórico
de indicadores desde 2002. Na época, foi criado um
sistema de monitoramento de transfusões e das reações
transfusionais que resultaram em ações preventivas e
corretivas. Atualmente, há uma interrelação entre a Comissão de Hemoterapia e a Gerência de Risco. “Observamos que, das reações transfusionais evitáveis, a única identificada foi a de sobrecarga volêmica, resultante
do tempo de infusão de hemocomponentes em pacientes de risco (idosos, crianças, hipertensos, cardiopatas
e nefropatas)”, diz Henriques, que revela que a rotina
instituída de controle dos sinais vitais e da determinação
do tempo de infusão é monitorada como indicador de
processo, resultando em ausência desse tipo de reação
desde fevereiro de 2012.
Henriques conta que a Gerência de Segurança Assistencial tem em seu escopo a tecnovigilância atuando
como uma central de vigilância de pós-comercialização,
ou seja, avaliando os incidentes de queixas técnicas e
eventos adversos relacionados a produtos e equipamentos médico-hospitalares, medicamentos, saneantes,
sangue e hemocomponentes, sendo as ocorrências notificadas ao Sistema Nacional de Notificação em Vigilância Sanitária (NOTIVISA).

Sexta Meta Internacional de Segurança do Paciente
(Reduzir o Risco de Lesões ao Paciente, Decorrentes de
Queda), o protocolo de queda foi iniciado no HSJ em
2009 e, nos últimos dois anos, observa-se uma diminuição do número de ocorrências de queda. Em 2011, em
parceria com a Gerência de Segurança Ambiental, foi
desenvolvido um roteiro de avaliação da infraestrutura.
Os dados obtidos resultaram no reforço da segurança
das instalações. “Atualmente, verificamos que os poucos
incidentes envolvendo queda ocorrem pela falta de adesão ao protocolo pelo paciente, familiares e/ou acompanhantes. Nossas ações estão focadas na educação
a esse público”, explica Henriques.
Na visão da Gerência de Risco, o cumprimento dos
protocolos assistenciais vem trazendo resultados positivos pela diminuição dos eventos ocorridos com pacientes na instituição. O indicador de flebite está dentro
desse escopo, em que é avaliado com critérios, tendo
como foco a análise adequada para o local da punção
venosa, utilização de curativo estéril, programação do
tempo de troca do dispositivo, registro em formulário
específico, bem como a utilização do manual farmacêutico para o tempo de infusão preconizado. Essas ações
demonstram uma redução de 50% no índice de flebite
quando comparado os resultados entre 2009 a 2012.
“Acreditamos que a principal ferramenta para a prevenção de ocorrências indesejadas durante a internação
do paciente seja a aplicação dos protocolos institucionais.
A Gerência de Risco participa da criação, desenvolvimento e implantação dos protocolos da assistência ligados
aos riscos clínicos”, completa a responsável pelo setor.

Rua Joaquim Nabuco, 200 - Graças
Recife - PE
Tel.: (81) 3216-6666
http://www.santajoanape.com.br
www.cbacred.org.br
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Melhor qualidade de
vida para cardíacos
TotalCor adota programa de cuidados clínicos em IAM e IC e reduz em 30%
taxa de reinternações

R

eferência no tratamento de doenças cardiovasculares, o Hospital TotalCor (SP) adotou o Programa de Cuidados Continuados (PCC) em Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e em Insuficiência
Cardíaca (IC) com o objetivo de oferecer um cuidado de
alta qualidade aos portadores dessas doenças, através
de uma equipe multiprofissional integrada e experiente, focando a melhoria da qualidade de vida, no aumento da longevidade e na redução de complicações
e reinternações.
Segundo Viviane Fernandes, coordenadora da Gerência de Práticas Assistenciais e uma das responsáveis
pela certificação dos programas de cuidados clínicos do
Hospital TotalCor, “o infarto agudo e a insuficiência cardíaca são duas doenças de alta prevalência na instituição,
o que motivou a busca pelo selo de qualidade Joint
Commission International (JCI). Essa conquista veio
confirmar a qualidade da assistência prestada aos
pacientes, além, é claro, de um tratamento seguro e
eficaz”, argumenta.

38

Acreditação em Saúde

De acordo com Valter Furlan, diretor técnico do TotalCor, as práticas que culminaram na implantação dos
programas de IAM e IC tiveram início, respectivamente,
em 2010 e 2011, inicialmente no modelo de protocolo
clínico gerenciado e, em 2012, no formato de Programa
de Cuidados Continuados.
Desde a implantação do PCC, os pacientes são acompanhados por uma equipe multiprofissional e o resultado
desse trabalho já pode ser observado em alguns indicadores da qualidade assistencial (vide quadro 1).
No programa de IAM, foi observada melhora de todos
os indicadores, além da redução na mortalidade hospitalar. “Nesses indicadores, nossa meta era de 90% e conseguimos nos manter acima da meta durante todo o período. A taxa de mortalidade, que era de 5,1%, atualmente
é de 2,6%, resultado bastante significativo”, avalia Furlan.
Já no programa de IC, a adesão foi de 94%. A taxa
de reinternação dos pacientes em até 30 dias após a
alta hospitalar era de 13% e foi reduzida para 9%, após
a implantação do PCC.

Para Fernandes, a adesão ao uso das medicações
e a redução da mortalidade e das reinternações são os
maiores benefícios dos programas. “Apesar de todo o
trabalho para evitar complicações e reinternações, elas
ainda existem, o que nos faz buscar incessantemente a
melhoria contínua, a fim de atingir o mais alto grau de
excelência no tratamento dessas doenças”, assegura a
coordenadora da Gerência de Práticas Assistenciais.

Equipe multiprofissional
O resultado alcançado com os programas deve-se
ao trabalho da equipe multiprofissional capacitada, formada por farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico e enfermeira gestora do PCC. Todos
esses profissionais acompanham o paciente desde sua
admissão na instituição, orientando-o em sua internação,
indicando a melhor terapia diante das limitações da doença e atuando para que todas as diretrizes sejam seguidas pela equipe assistencial. Um dos focos principais
do PCC é a autogestão do cuidado que se dá com a
educação de pacientes e familiares durante a hospitalização e no pós-alta através da continuidade da assistência, por meio de monitoramento telefônico e acompanhamento ambulatorial. “O monitoramento telefônico é
feito por uma enfermeira, periodicamente, de acordo com
a necessidade do paciente, quando buscamos informações
sobre sua saúde atual e fornecemos orientação de educação sobre sua doença”, explica a responsável pelo PCC.

“A taxa de mortalidade de
IAM, que era de 5,1%,
atualmente é de 2,6%,
resultado bastante
significativo.”
Valter Furlan, diretor executivo

Fernandes esclarece ainda que o enfermeiro gestor
é quem direciona a equipe assistencial no acompanhamento dos pacientes. Para tanto, recebe treinamentos e
atualizações, além da gestão de informações, para também orientar o paciente e o familiar. Para manter a equipe atualizada, o TotalCor mantém uma equipe de facilitadores, composta por 15 profissionais ligados à
assistência direta ao paciente e também à liderança.
“Um de nossos diferenciais está no fato de todo profissional assistencial poder incluir o paciente no programa.
Ele não é restrito apenas ao enfermeiro gestor. Isso já
está na cultura do PCC do hospital”, afirma o diretor
técnico da unidade.
Ele enfatiza que o hospital trabalha em parceria com
a rede de ambulatórios do Total Care, para onde são
encaminhados os pacientes após a alta hospitalar. Furlan ressalta que estes podem ser direcionados também

para os programas de mudança do estilo de vida, reabilitação cardiovascular e para o programa de cessação do
tabagismo, o Prevfumo, além de serem acompanhados
pelo cardiologista e por outros especialistas, se necessário.
O fato de o hospital ser acreditado e de os programas
de IAM e IC terem sido certificados pela JCI “faz a gente trabalhar os diversos indicadores da qualidade e
acompanhar as informações, que nos fornecem subsídios
para proporcionar a melhoria contínua na assistência”,
comenta a coordenadora dos programas.
Hoje, 97% dos prontuários médicos apresentam adesão aos protocolos, completude das informações, sumários de alta, encaminhamento para ambulatório e descrição das medicações de uso domiciliar. Anteriormente,
esse índice apresentava apenas 25% de conformidade.

Alameda Santos, 764
Cerqueira César – São Paulo – SP
Tel.: (11) 2177-2500
www.totalcor.com.br
www.cbacred.org.br
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