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Associação Brasileira
de Acreditação de
Sistemas e Serviços
de Saúde

história da Acreditação remonta ao ano
de 1918, onde, nos Estados Unidos, o
Colégio Americano de Cirurgiões avaliou
692 instituições com base em padrões
mínimos de qualidade hospitalar, em que
apenas 89 delas atendiam aos requerimentos preestabelecidos. A situação preocupante
impulsionou, posteriormente, a criação do Programa
de Padronização Hospitalar e do primeiro manual de
padrões de qualidade naquele país. Ao longo do tempo e de discussões de estudiosos do setor, os padrões
mínimos deram lugar aos padrões ótimos alcançáveis
e aos padrões internacionais de excelência.
No Brasil, a Acreditação chegou na década de 90 como uma proposta
inovadora e vista por muitos como futurista, em face da realidade brasileira. Mas, a partir de 2005, os preceitos da qualidade começaram a ser
mais difundidos e passaram a ser discutidos e integrados às políticas
do Ministério da Saúde. O CBA teve uma parcela importante nessa divulgação, através de seus seminários, congressos e em participação de vários
eventos técnico-científicos por todo o país, tanto em organizações públicas como privadas.
Esta edição da revista Acreditação em Saúde é uma comprovação de
que “o futuro já chegou”. Ao lermos os relatos de hospitais brasileiros
acreditados pela JCI/CBA, vimos o quanto avançamos em qualidade e segurança. São vários os exemplos de excelência em saúde. Podemos citar,
entre eles, os programas de promoção da saúde realizados pelo Hospital
Israelita Albert Einstein ou pelo Total Care; as metodologias adotadas para
identificar os riscos à segurança do paciente, como descrito nas matérias
dos hospitais Moinhos de Vento, 9 de Julho, São José e também pelo Amil
Resgate; ou as ações de cuidados paliativos implementadas pelos hospitais
Paulistano, Alvorada e das Clínicas de Porto Alegre.
Há ainda as matérias que mostram que gestão, qualidade e segurança
caminham em uma mesma direção, como nos casos dos hospitais Samaritano, do Coração, Sírio-Libanês, Alemão Oswaldo Cruz, TotalCor, Memorial
São José, Santa Joana, Santa Paula, Dona Helena, da Pronep – Medicina
Domiciliar e do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Se, há anos, pairava questionamentos sobre usar padrões de excelência em saúde, hoje não há mais o que contestar. E o futuro? Agora sim,
cabe perguntar: o que mais temos para melhorar? À frente, a certeza de
que é necessário persistir para melhorar cada vez mais e demonstrar que
o que é mais importante é o cuidado centrado no paciente.
Boa leitura!
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ERRATA
Na edição passada, na matéria Pronep alia ações educativas à tecnologia e
garante sustentabilidade no negócio, onde saiu “nos últimos seis meses, com
o Move Care, os índices de legibilidade dos prontuários passaram de 88,9%
de não conformidade, em abril, para 100%, em junho, mantendo-se nesse
percentual nos últimos quatro meses”, o correto é: “... os índices de legibilidade dos prontuários passaram de 88,9%, em abril, para 100% de conformidade, em junho, mantendo-se nesse percentual nos últimos quatro meses”.
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ENTREVISTA |

Por Maria Cristina Miguez

David Bates
Chefe da Divisão de Medicina Geral no Brigham and Women’s Hospital, Boston/EUA,
professor de Medicina da Harvard Medical School e presidente da International Society
for Quality in Healthcare (ISQua)

Brasil pode se tornar líder
mundial em qualidade
e segurança em saúde,
diz presidente da ISQua

E

le é chefe da Divisão
de Medicina Geral no
Brigham and Women’s
Hospital, em Boston,
nos Estados Unidos,
professor de Medicina
da Harvard Medical School e ocupa o cargo de presidente de uma
das mais respeitadas organizações globais, que tem como missão
“inspirar, promover e apoiar a
melhoria contínua da segurança e
qualidade dos cuidados de saúde
em todo o mundo”: a International
Society for Quality in Healthcare
(ISQua). Em entrevista exclusiva,
o professor David Bates, como
gosta de ser chamado, revela à
revista Acreditação em Saúde
como vê a saúde no mundo e,
especialmente, no Brasil. Bates
fala ainda do papel da ISQua e
aponta caminhos para assegurar
qualidade e segurança em saúde.
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Em sua 31ª Conferência, a primeira realizada no Brasil, a
ISQua escolheu enfocar como
temática central a qualidade
e a segurança no contínuo
tratamento de saúde e assistência social. Qual a importância dessa discussão?
Houve mudanças demográficas
e transformações drásticas nos
padrões de doença ao redor do
mundo na última década. Mais e
mais pessoas sofrem de doenças
não contagiosas, a expectativa de
vida continua crescendo e os pacientes precisam de tratamentos
contínuos por longos períodos de
tempo. Essas doenças precisam ser
acompanhadas em cada um dos
estágios desse tratamento contínuo, desde a comunidade até os
centros mais altamente especializados de medicina. Diferentes
tipos de tratamento se tornam

necessários e a interação entre
eles aumenta constantemente a
demanda por abordagens especiais, para lidar com as diferentes
questões de qualidade e segurança que possam surgir.

Quais os principais problemas
existentes na América Latina
em relação à promoção da
qualidade e segurança na área
de saúde?
A maior parte dos países da
América Latina está em uma fase
de transição no seu desenvolvimento. Os cuidados e recursos dos
grandes hospitais em metrópoles
se igualam a qualquer outro lugar
do mundo, mas, em áreas rurais
e em hospitais de pequeno porte,
são frequentemente limitados.
No entanto, muitos países da América Latina estão particularmente

interessados na Acreditação como
um mecanismo de melhoria de
qualidade e segurança em hospitais.
Quais são os desafios de implementar programas de qualidade em saúde em países
de renda média?
Existem três desafios principais: assegurar a disseminação
apropriada dessa cultura de qualidade e segurança em um sistema
de saúde que, às vezes, pode ser
bastante fragmentado; providenciar tratamento em áreas onde há
escassez de equipes profissionais
qualificadas; e vencer os desafios
de aumentar a qualidade dos serviços, mesmo com as restrições
financeiras impostas por investidores públicos e privados.
As infecções bacterianas provocam 25% das mortes no
mundo e, nos países menos
desenvolvidos, elas já são responsáveis por 6 óbitos entre 10,
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O que as
instituições e os profissionais
da saúde devem fazer para
reduzir esse problema?
Infecções associadas ao cuidado são o principal fator nocivo na
saúde mundial, tanto em países
desenvolvidos como em países em
desenvolvimento. As mãos são o
principal agente de transmissão de
germes durante qualquer tratamento. Então, uma boa prática de
higiene das mãos é uma das medidas mais simples e importantes
a serem tomadas para diminuir a
propagação de infecções. As instituições podem proteger os pacientes

e prevenir a proliferação de infecções treinando e educando suas
equipes sobre a importância da
higienização das mãos e sobre
procedimentos corretos para isso,
criando palestras sobre o cumprimento dessa higienização e
usando as informações coletadas
nesses encontros para criar ações
que aumentem constantemente
a adesão à pratica da boa higiene
das mãos. Evidências recentes,
publicadas pela OMS, também
destacam a importância de uma
boa prática de higienização na
redução de infecções causadas
por bactérias super-resistentes em
unidades de saúde. Em um estudo,
o aumento da prática de higiene
das mãos, de 60% para 90%, foi
associado a uma redução de 24%
na transmissão de Staphyloccous
aureus resistente a meticilina. A OMS

“Evidências
recentes,
publicadas pela
OMS, também
destacam a
importância de
uma boa prática
de higienização
na redução de
infecções
causadas por
bactérias superresistentes
em unidades
de saúde”

desenvolveu um conjunto de
ferramentas, com o objetivo de
apoiar as unidades de saúde na
implementação de estratégias que
melhorem as práticas de higienização de mãos entre os profissionais de saúde. Outras abordagens
sobre a higiene das mãos, como
o uso de listas de verificação fixadas em certas áreas especificas da
unidade, podem ser bem úteis.
O modelo de saúde, seja público ou privado, está buscando cada vez mais seguir
padrões de qualidade, nacional e mundial. Entretanto, a
diversidade de formação profissional ainda é grande em
nosso país. Como estimular
o aperfeiçoamento profissional constante?
Definitivamente, existe um
aumento mundial da preocupação
sobre a qualidade e a segurança
do paciente. Nos últimos 30 anos,
a ISQua tem sido líder na divulgação dessa preocupação. Olhando
para trás, para os anos 80, na criação dos fundamentos da qualidade, lançados por Avedis Donabedian, ou para o início dos anos
2000, com o relatório do Instituto
Americano de Medicina “To Err is
Human”, vemos a acreditação de
serviços de saúde disseminada
entre mais de 80 países. Aí conseguimos perceber todo o progresso feito. Hoje em dia, com os recursos que a tecnologia da informação permite à área de saúde,
tornou-se mais fácil atingir jovens
profissionais de saúde. Registros
médicos eletrônicos passaram a
fazer parte do dia a dia do tratamento, mesmo em áreas menos

www.cbacred.org.br
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“A preocupação
com a segurança
dos pacientes é
global e, quando
caminharmos
para uma
cultura de
ausência de
culpa, nós
começaremos
a entender que
é possível
aprender com
as coisas que
deram errado”

desenvolvidas do mundo. A telemedicina está permitindo que
profissionais de saúde em áreas
remotas permaneçam atualizados em seus campos de atuação
e promovam tratamentos melhores para seus pacientes.
A preocupação com a segurança dos pacientes é global e, quando caminharmos para uma cultura
de ausência de culpa, nós começaremos a entender que é possível
aprender com as coisas que deram
errado nas antigas práticas. Iniciativas como a Aliança pela Segurança dos Pacientes, da OMS, estão
desenvolvendo soluções simples
e práticas para melhorar a segurança e mostram sucesso na disseminação de uma cultura de segurança.
Diversos países estão desenvolvendo estratégias para promover
essa cultura. Pelo que eu sei, a
Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu um website, o PROQUALIS, que
está desenvolvendo uma ferramenta de segurança para paciente bastante promissora. Eu também descobri que o Ministério da
Saúde brasileiro lançou o Programa
Nacional pela Segurança do Paciente, que, no último ano, estabeleceu uma série de iniciativas
para a segurança de pacientes.
Existe um ônus para que todo
profissional de saúde mantenha
sua competência durante o treinamento e a educação profissional.
Na maior parte dos países, isso é
essencial para manter sua licença
profissional e o direito de praticar
a medicina.
Qual é o posicionamento da
ISQua sobre a medicina baseada em evidências?
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A ISQua apoia fortemente o uso
de medicina baseada em evidências.
Como a acreditação pode contribuir para melhorar a qualidade e segurança no campo
da saúde?
Qualquer forma de avaliação
externa, como a acreditação, encoraja unidades de saúde e profissionais a se autoavaliarem, levando-se em consideração uma série
de padrões, e identificarem áreas
a melhorar. A acreditação tem a
vantagem de providenciar recomendações especializadas, de uma
equipe de colegas, e a motivação
para continuar melhorando constantemente, em um período de
três ou quatro anos. Quando usada
em nível de organização, a acreditação fornece uma estrutura para a
segurança do paciente, que pode
ajudar a reduzir o ônus de auditorias.
Que mensagem deixa para os
profissionais de saúde de todo
o mundo e, especialmente, os
que atuam no Brasil?
O mundo inteiro está dando
mais importância para qualidade
e segurança. O Brasil é um país
que está se desenvolvendo rápido e logo se tornará um líder
mundial. Ao assumir esse papel,
é essencial que o país desenvolva
estratégias efetivas para aperfeiçoar a qualidade e a segurança da
saúde oferecida para a população.
É necessário que o Brasil aprenda
observando as experiências de
outros países, mas é essencial que
se desenvolvam soluções locais.
A ISQua ficaria feliz em ajudar o
Brasil nesse processo.

Artigo
Dr. José Carvalho de Noronha
Assessor de Relações Internacionais do CBA

Qualidade em saúde:
quem ganha com isso?

A

Joint Commission International, o mais importante e respeitado organismo avaliador da qualidade em Saúde e que
já acreditou mais de 650
instituições de saúde no mundo,
tem dois únicos parceiros para
acreditação conjunta: a Fundación
para la Acreditación y el Desarrollo
Asistencial (FADA), na Espanha, e
o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), no Brasil. Fato que
mostra o comprometimento dessas
instituições com a segurança do
paciente e a qualidade na prestação
de cuidados de saúde.
Mais do que ser um representante exclusivo local para acreditação, o CBA e seus membros sempre
tiveram como missão a busca contínua pela melhoria da qualidade
e segurança no cuidado aos beneficiários dos sistemas e serviços
de saúde, seja através de processos
de acreditação e certificação internacionais, seja através de educação e ensino.
Esse compromisso começou na
década de 90, quando ainda pouco
se falava em qualidade na área de
saúde. Em 1993, através do programa Eisenhower Fellowship, estive
na região de Chicago, onde pude
conhecer o trabalho da Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, que realiza
acreditação em instituições norte-

-americanas. Naquela visita, ficou
registrado o interesse de iniciar um
processo de acreditação no Brasil.
Na Conferência da International
Society for Quality in Healthcare, a
ISQua, em 1994, ao participar da
reunião sobre acreditação em Treviso, estabelecemos contato com a
representante da Joint Commission
e demos início à discussão sobre a
realização de um trabalho conjunto
no Brasil. Precedendo a criação da
Joint Commission International,
fomos convidados a participar de
uma força-tarefa com representantes dos cinco continentes para desenvolver o primeiro manual de
acreditação aplicável internacionalmente. Integramos, logo depois, a
mesa diretora da Joint Commission
Resources, subsidiária da Joint Commission, nos primeiros anos de
desenvolvimento de suas atividades
na arena internacional.
Mais de vinte anos se passaram
e, devido a esse histórico, o CBA
até hoje tem participação efetiva
nas duas mais relevantes instituições promotoras da Qualidade em
Saúde mundiais. Atualmente, há
membros do CBA no Comitê de
Acreditação e no Subcomitê de Padrões do Comitê de Acreditação da
JCI. Recentemente, quando a ISQua
criou o seu programa de Acreditação para acreditadoras, nós também
participamos dessa iniciativa e,
hoje, integramos o Conselho de

Acreditação da entidade, colaborando para definir as políticas gerais
de acreditação no mundo. A realização da 31ª Conferência anual da
ISQua no Brasil, tendo o CBA como
um dos organizadores locais, mostra
que o Brasil adquiriu maturidade
para abrigar e mobilizar o mundo,
para discutir problemas e soluções
para a Saúde.
O fato de o CBA atuar com essas
organizações faz com que ele proporcione aos seus clientes-parceiros
um demonstrativo de qualidade,
seja através do benchmarking ou
do auxílio de seus membros para
que as instituições acreditadas ou
em busca da acreditação desenvolvam e aprimorem seus processos internos, garantindo maior
qualidade no cuidado e segurança
a seus pacientes.
Em processos de qualificação
de saúde, não existe perdedor.
Existem trocas de experiências e
mobilizações em torno de um objetivo comum: a melhoria na Saúde.
Portanto, ganham as instituições
promotoras da qualidade em saúde,
as acreditadoras, os profissionais
do setor e, principalmente, os pacientes. É um “jogo” onde não existem perdedores. Cinquenta e quatro instituições brasileiras integram hoje o seleto universo das
659 melhores do mundo acreditadas e certificadas pela JCI. Parabéns
aos vencedores!

www.cbacred.org.br
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Açúcar sob controle

Hospital Israelita Albert
Einstein implanta programa
do diabetes e reduz tempo
de internação do paciente

O

Hospital Israelita Albert Einstein (SP) conseguiu reduzir o número de casos de hipoglicemia em pacientes internados a
partir de ações coordenadas por uma equipe multidisciplinar de educadores em diabetes. Do total de 219 mil glicemias realizadas em 2008, 6,4 mil estavam abaixo dos 60 mg/
dl, nível de glicose considerado abaixo do normal.
Das 318 mil glicemias realizadas em 2013, apenas
1.719 registravam patamares inferiores a 60 mg/dl.
O índice caiu de 2,9%, em 2008, para 0,54%, em 2013.
Depois de uma visita dos avaliadores do Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA), realizada nos dias 16
e 17 de dezembro do ano passado, o Programa de
Cuidados Clínicos em Diabetes da instituição foi certificado pela Joint Commission International (JCI), representada no Brasil pelo CBA. “O nosso compromisso ao
buscar a certificação baseou-se em melhorar a qualidade e segurança do cuidado aos pacientes internados,
portadores de diabetes ou não diabéticos, com risco
de hipoglicemia ou hiperglicemia”, explica Roselaine
Oliveira, consultora da Diretoria de Prática Assistencial,
Qualidade, Segurança e Meio Ambiente do Hospital
Israelita Albert Einstein (HIAE).
Segundo o endocrinologista e coordenador do
Programa de Diabetes da instituição, Rogério Silicani
Ribeiro, as diretrizes do programa auxiliam o controle de glicemia do paciente, além de prevenir eventos adversos e reduzir o tempo de internação. “Identificar e desenvolver profissionais assistenciais de
referência para sustentar as ações do programa;
buscar o maior consenso possível com o corpo clínico e apoio do corpo diretivo e adaptar as recomendações clínicas ao cenário do hospital são as ações
que considero mais importantes para o sucesso do
Programa de Diabetes”, afirma.
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O programa surgiu em 2006, a partir da necessidade de melhorar o atendimento aos pacientes
com alterações das taxas de açúcar no sangue. Para
tornar alguns profissionais ainda mais capacitados
do que a maioria dos que já atuam na assistência
direta ao paciente, foi criado o curso básico de formação dos educadores em diabetes. A enfermeira
Magda Tiemi Yamamoto, que atua no programa
desde sua fase inicial, explica que as políticas, os
procedimentos e os protocolos relacionados aos
pacientes portadores de diabetes, hiperglicemia e
hipoglicemia são estabelecidos de acordo com as
recomendações mundialmente reconhecidas, adaptados aos padrões da instituição e revisados periodicamente: todo ano, as políticas e os protocolos
são atualizados, e toda a documentação do hospital,
de três em três anos. “Os padrões JCI/CBA certamente contribuem para que façamos melhorias em
nossos processos e, consequentemente, em nossa
documentação. Nossos documentos são gerenciados

Taxa de hipoglicemia
(abaixo de 6o mg/dl)

Av. Albert Einstein, 627 – Morumbi
São Paulo/SP
Tel.: (11) 2151-1233
www.einstein.br

de maneira consistente e uniforme, de acordo com
a política interna, que foi baseada nas recomendações
da JCI”, afirma Oliveira.
Depois de compilado e esquematizado, o conjunto de políticas, procedimentos e protocolos relacionados aos pacientes portadores de diabetes, hiperglicemia e hipoglicemia é encaminhado para análise
do foro de Endocrinologia, composto por médicos do
corpo clínico do hospital. “Os endocrinologistas avaliam as ações propostas e validam aquelas que consideram viáveis. A partir daí, elas viram protocolos e
entram na rotina do hospital”, acrescenta a enfermeira Thalita Barreira Modena, que também integra
o programa. O passo seguinte é submetê-lo a todos
os demais foros da instituição, como Cardiologia, Ortopedia e Neurologia, entre outros.
De acordo com o coordenador do programa, a
certificação JCI trouxe vários benefícios para a qualidade e segurança da assistência prestada, entre eles
a adoção da taxa de hipoglicemia como uma das
metas de segurança institucional, a reformulação do
plano de treinamentos relacionados ao tema e a criação de estratégias para melhora dos resultados de
adesão ao Programa de Diabetes. “A certificação aumentou a mobilização de profissionais que atuam em
um ambiente focado em melhoria contínua e padrões
de qualidade”, garante Ribeiro.

Controlando a doença
Segundo a consultora de Qualidade do HIAE, a população-alvo do Programa de Diabetes são os pacientes
internados com idade maior ou igual a 18 anos, portadores de diabetes, em uso de hipoglicemiantes ou
pacientes não diabéticos com hiperglicemia ou hipoglicemia. No processo de admissão, a equipe assis-

tencial rastreia a glicemia capilar (GC), identifica a
presença de diabetes, o uso de medicamentos hipoglicemiantes e o risco de hipoglicemia ou hiperglicemia. Nesse momento, ocorre a indicação para inclusão do paciente no protocolo e o início do processo
educacional dos pacientes e de seus familiares. “Além
disso, o programa realiza uma busca ativa das glicemias capilares de todos os pacientes elegíveis e,
através da média da glicemia capilar, promove intervenções ativas e precoces nas tendências a hiperglicemia ou hipoglicemia”, explica Roselaine Oliveira.
Os cuidados são justificados pelo fato de a hiperglicemia hospitalar elevar o risco de infecção e
morte, especialmente em casos de cirurgias complexas, que atingem até 35% dos internados. Em unidades de cuidado intensivo, o risco pode chegar a
50%. A presença de hiperglicemia influencia negativamente a evolução clínica do paciente internado. Segundo a literatura médica, cada aumento
de 50 mg/dl eleva a mortalidade perioperatória em
cirurgias não cardíacas e não vasculares em 52%,
quadruplica o risco de complicações, como insuficiência renal, sepse e morte, em pacientes com nutrição parenteral e encarece o custo em U$ 1.769 em
pacientes submetidos à revascularização.
Embora o diabetes tenha prevalência elevada e
influencie negativamente a vida hospitalar do paciente, seu diagnóstico é geralmente omitido nos registros
de admissão, evolução e alta. “Na maioria das vezes,
o diabetes é um diagnóstico secundário e o médico
está focado na doença primária, como um infarto ou
uma pneumonia, por exemplo,” salienta o coordenador
do programa, dizendo que o rastreamento de glicemia
durante a internação permite a busca ativa dos casos
de alteração glicêmica, aumentando a detecção de
pacientes com hiperglicemia e hipoglicemia.
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Antecipando problemas e riscos

Hospital Moinhos de Vento
investe em ferramenta
que identifica riscos à
segurança do paciente

F

erramenta que permite identificar e antecipar potenciais problemas que possam colocar em risco a segurança do paciente. Essa
é a técnica do briefing-debriefing, que tem
por objetivo aumentar a cultura de segurança do paciente, a qual há um ano, vem
sendo utilizada no Hospital Moinhos de Vento (RS).
Com a implantação da ferramenta, a ideia é cumprir as metas internacionais de segurança estabelecidas pela Joint Commission International em parceria
com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério
da Saúde, como identificar corretamente os pacientes,
reduzir o risco de quedas dos pacientes, reduzir o
risco de infecção associada aos cuidados de saúde,
assegurar a realização de cirurgias em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos, garantir
a segurança dos medicamentos de alta vigilância e
promover a comunicação efetiva. De acordo com
Vânia Röhsig, superintendente assistencial da instituição, alguns resultados já surgiram, como a identificação de riscos de infecção em pacientes com germes resistentes e a troca das pulseiras de identificação para melhor visualização dos dados do paciente.
“Briefings de segurança são uma ferramenta simples e fácil de usar. Os colaboradores da linha de
frente podem usá-la para compartilhar informações
sobre potenciais problemas de segurança e também
suas preocupações diárias relativas à segurança, sem
receio de represálias”, afirma Röhsig. Segundo ela,
a técnica, que pode ser feita de diferentes formas,
foi adaptada para o hospital.
O objetivo é apresentar temas relacionados à
qualidade e à segurança, com foco sempre nas seis
metas internacionais de segurança. “Esse tema é
alinhado a pacientes ambulatoriais e internados.
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As áreas de apoio que têm influência direta no atendimento ao paciente, como Farmácia, Hospedagem,
Fisioterapia e Controle de Infecção, também fazem
parte desse processo”, diz ela.
É utilizado um formulário estruturado que visa
identificar riscos existentes nas diversas áreas do
hospital, os quais vão desde um problema de
falta de sinalização nos corredores ao risco de
queda de pacientes.

Planejando o dia
O briefing é realizado no início do turno, quando as
equipes param por cinco minutos para conversar sobre o tema proposto. Nessa reunião, são respondidas
as seguintes questões: Quais riscos temos na área
hoje?; Quais as medidas que serão tomadas para que
os riscos não se concretizem?; O que faremos caso
ocorra alguma inconformidade? As respostas são compartilhadas pela equipe, o que torna o cuidado com o
paciente mais seguro, tendo em vista que a equipe
passa a ficar mais atenta aos riscos existentes.
No debriefing, no final do turno, a mesma equipe
é convidada para uma nova parada de cinco minutos
para responder às perguntas: Tivemos algum evento
adverso hoje?; Que ações foram realizadas?; Quais
as propostas de mudança ou ações implementadas?
É nessa etapa que ocorre uma reflexão do que ocorreu e quais medidas poderiam ser adotadas para
ajudar a evitar riscos no futuro.
Um exemplo dos possíveis riscos identificados ao
longo do tempo em que a ferramenta vem sendo
usada na instituição foi relacionado à queda de pacientes em salas de espera. Segundo Röhsig, durante
uma das reuniões semanais, foi apontado que esse

com as lideranças. A partir daí, são criados planos de
ação para implementação de melhorias. De acordo
com Röhsig, em seis meses já são mais de 60 ações
elencadas e, destas, mais de 80% implantadas.
Hoje, por exemplo, a área assistencial revisa, a
cada passagem de plantão, quais os pacientes com
risco de queda no setor. “Se ele é anticoagulado,
oncológico, com déficit de cálcio, tem maior risco de
fratura. Esse controle é para que todos conheçam os
pacientes, priorizem o atendimento e saibam quais
ações deverão ser tomadas caso o risco se concretize”, avalia a superintendente assistencial.
Para Vânia Röhsig, o Manual de Padrões de Acreditação da JCI para Hospitais vem auxiliar a instituição
no cumprimento dos padrões
tipo de risco era causado por uma
internacionais de segurança
“O briefingcadeira com rodízios, que poderia
do paciente, especialmente na
-debriefing é uma
deslocar-se para trás quando os
seção que aborda os padrões
pacientes se levantavam. Com a
técnica importante
de organização e gerenciaidentificação do problema, foi
mento dos cuidados em saúde.
que pode ser feita
efetuada a substituição desse tipo
Ela aponta que os capítulos
de diferentes
de cadeira. Outro possível risco
que versam sobre a Melhora
relatado foi a falha nas pulseiras
na Qualidade de Segurança do
formas.”
de identificação dos pacientes
Paciente e sobre Prevenção e
Vânia Rohsig,
internados. “Descobrimos que
Controle de Infecções vêm ao
superintendente assistencial
houve uma mudança na tinta da
encontro da ferramenta adoetiqueta da identificação e que
tada pelo Moinhos de Vento.
as informações se apagavam nas pulseiras de pa- “Sabemos que temos que cumprir as seis metas
cientes com um tempo maior de internação. Quando internacionais de segurança. O desafio é manter a
descobrimos esse problema, trocamos inclusive o tipo equipe alinhada e seguindo a rotina para que pade pulseira de identificação”, explica.
cientes e profissionais tenham assegurada a qualiA cada semana, os resultados do briefing-debrie- dade e segurança”, salienta a superintendente asfing são compilados e apresentados em uma reunião sistencial do hospital.
R. Ramiro Barcelos, 910 – Moinhos de Vento
Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3314-3434
www.hospitalmoinhos.org.br
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Medicina especializada

Hospital Samaritano
investe em tecnologia
para garantir qualidade
e segurança ao paciente

A

companhando a tendência e demanda do estruturas protetoras da medula, que acomete o
mercado de saúde, o Hospital Samaritano bebê na sétima semana de vida intrauterina. Para
(SP) completa 120 anos de atividades ado- fazer a correção, foi usada uma técnica inovadora
tando um novo posicionamento no mer- e 100% brasileira.
De acordo com o superintendente, o sucesso do
cado, que prioriza a medicina especializada. A instituição, que hoje é referência implante do órgão artificial só foi possível porque os
na área de saúde em procedimentos de alta comple- diversos processos hospitalares estavam perfeitaxidade, pretende investir cerca de R$ 30 milhões em mente ajustados, como o controle de infecção hospi2014 e implantou núcleos de especialidades de maior talar, a certificação da central de esterilização, o cencompetência: Ortopedia, Cardiologia, Neurologia, Gas- tro cirúrgico plenamente equipado para esse tipo de
troenterologia, Oncologia, Urologia e Ginecologia, cirurgia, procedimentos anestésicos bem descritos
e seguros, o seguimento dos proObstetrícia e Perinatologia.
tocolos de cirurgia segura da OMS
Esses centros têm como objetivo
“Os resultados
e o cumprimento de outros protoprestar atendimento completo e incolos. Além disso, para alcance dos
tegrado aos pacientes, com acomque mais
melhores resultados, a instituição
panhamento em todas as etapas do
chamam
segue os padrões de segurança
tratamento. Segundo o superintenpreconizados pela JCI, como as
dente médico do Samaritano, Dario
atenção são
metas de segurança do paciente,
Fortes Ferreira, “a mudança de pona
medicina
a segurança para todas as fases
sicionamento deve-se ao fato de o
neonatal”
do sistema de uso e de gerenciahospital ser acreditado há dez anos
mento de medicamentos e a redupela Joint Commission International
Dario Fortes Ferreira,
ção de riscos de infecções hospi(JCI), o que motiva avaliações consuperintendente médico
talares. “Os resultados que mais
tínuas, inovação e constantes evochamam atenção são na medicina
luções na área de saúde”, comenta.
Dentro do conceito da alta complexidade em neonatal, em que trabalhamos com uma taxa de suáreas especializadas da medicina em que o hospital cesso de tratamento e de mortalidade bastante
é referência, foram realizadas cirurgias pioneiras e abaixo da média mundial. Os resultados são, também,
inovadoras em 2013: a cirurgia endoscópica para altamente positivos na unidade de terapia cardiolócorreção de espinha bífida (mielomeningocele), o gica intensiva. Como resultado da adoção dos prototransplante renal com paciente e doador com tipos colos, não tivemos, no ano de 2013, por exemplo,
sanguíneos diferentes e o implante definitivo do co- nenhum óbito por infarto agudo do miocárdio no
ração artificial. A mielomeningocele é uma doença hospital. Isso significa que nossa mortalidade foi zero”,
congênita caracterizada por uma malformação das ressalta o superintendente médico.
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R. Conselheiro Brotero, 1.486 – Higienópolis
São Paulo/SP
Tel.: (11)3821-5300
www.samaritano.org.br

Além da excelência em procedimentos cirúrgicos
de alta complexidade, o Samaritano mantém um
centro de tratamento de acidente vascular cerebral,
que abrange desde o momento da internação até a
reabilitação pós-alta, e um centro de trauma. De acordo com Ferreira, a instituição vem mantendo alta
conformidade no cumprimento dos protocolos nesses
centros especializados.

Governança clínica
Outro destaque é o projeto de governança clínica,
que é a implantação do modelo de gestão baseado
nos preceitos preconizados pelo National Health, do
Reino Unido. O objetivo é manter a conformidade
total com esses requisitos. Acreditada pela Joint Commission International (JCI) em 2004 e reacreditada pela
terceira vez em dezembro do ano passado, a instituição tem também entre seus objetivos aumentar o grau
de multidisciplinaridade na assistência ao paciente.
Com essas ações, o Samaritano tem como meta
atingir dano zero ao paciente em 2020, de acordo
com o que preconiza o Canadian Patient Safety
Institute. “Temos essa meta de longo prazo associada à JCI, de conseguir dano zero em 2020”, garante
o superintendente médico. “A acreditação é um
grande motor da melhoria de qualidade na assistência. Ela é um reconhecimento, não é uma meta a ser
atingida; a meta é garantir qualidade e segurança ao
paciente. O uso da metodologia da Joint Commission
International é que nos ajuda a chegar mais perto
dessa meta, mais rapidamente, de forma mais consistente e mais duradoura”, assegura Dario Ferreira.

www.cbacred.org.br
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Qualidade de vida

Programa do Total Care
melhora correção postural
do paciente e diminui
número de cirurgias

D

ados da Organização Mundial da Saúde grupo de pacientes, conseguimos trabalhar sem
revelam que cerca de 80% da população necessitar de cirurgia”, diz Lacombe, ressaltando
mundial sofre ou sofrerá com algum tipo que, mesmo com indicação cirúrgica, o trabalho
de dor em determinado momento das suas feito na UCP tem dado resultado, apresentando revidas. Foi pensando em contribuir para a dução de 75% dos casos em relação a essa indicação.
melhoria da qualidade de vida desses pa- “E quando a pessoa ainda não teve uma indicação
cientes que o Total Care (SP) implantou a Unidade real de cirurgia, mas tem a lesão, esse número aude Correção Postural (UCP), coordenada pela fisiote- menta para 94%”, observa.
rapeuta Patrícia Lacombe. Desde então, vem alcanDe acordo com a coordenadora da UCP, para essa
çando avanços no serviço de fisioterapia e, conse- classificação são utilizados diversos indicadores técquentemente, revertendo quadros clínicos graves.
nicos e protocolos administrativos. Entre os indicaA UCP, implantada em
dores técnicos, existe uma es2005, tem por objetivo tratar
cala comportamental de dor e
“Percebemos que
os casos que estão mais avanum sistema de questionário,
48% dos pacientes
çados, prevenindo uma cirurgia
que atua sobre cinco domínios,
futura, além de dar início ao
entre eles a dor física e a dor
continuam a fazer
processo de educação e prepsicológica, a fim de avaliar o
os movimentos um
venção para os pacientes que
paciente de forma global. Aliado
ainda não tiveram alguma paa esse processo, é aplicado ouano após a alta.”
tologia, apesar de apresentro questionário, que mede o
Patrícia Lacombe,
tarem dor. “Muitas vezes, a
grau de incapacidade física em
coordenadora da Unidade
pessoa tem dor, mas não tem
que o paciente se encontra no
de Correção Postural
nenhuma lesão, como hérnia
momento da avaliação e sua evode disco, por exemplo. Então,
lução ao longo do tratamento.
são aplicados os protocolos terapêuticos e preven- “Além desses parâmetros, nós usamos outro tipo de
tivos, priorizando a questão educativa para mudar avaliação objetiva chamado inclinômetro, que é um
os maus hábitos diários, que, geralmente, são os aparelho que mede o grau de flexibilidade da coluna
grandes vilões para essas lesões na coluna”, escla- vertebral”, completa a profissional.
rece Lacombe, responsável pela UCP-Total Care, que
atende cerca de 3 mil casos por mês.
Contando com uma equipe multidisciplinar, cada Acompanhamento
caso é avaliado individualmente e classificado entre Além dos protocolos técnicos, existem os administratamento menos conservador e tratamento mais trativos, como o de controle de exercícios diários que
conservador. “Grande parte dos casos já precisa de devem ser feitos em casa pelo paciente. Por meio
cirurgia porque está em estágio avançado. Com outro de contato telefônico, a equipe responsável pela UCP
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Cincinato
R. Cincinato Braga, 340 – 17º andar – Bela Vista
Jardins
Av. Nove de Julho, 5.837 – Jardim Paulista
Tel.: (11) 5112-1000
www.amil.com.br

monitora se o paciente está seguindo o tratamento
e os exercícios do pós-tratamento, se houve reincidência de dor ou procura por consulta ou mesmo um
exame para a mesma patologia. “Percebemos que
48% dos pacientes continuam a fazer os exercícios
um ano após a alta”, analisa Lacombe.
As sessões de exercícios ocorrem em grupo ou
individualmente, de acordo com a necessidade de
cada paciente, que passa por uma série de avaliações para identificar carências e limitações. Com
base nos resultados, são definidos a seção em que
o indivíduo deve participar e os movimentos que
precisa realizar.

O tratamento tem como característica promover
a autonomia, aumentando a consciência corporal e
o conhecimento do próprio corpo para que, a partir
daí, o paciente possa perceber o que faz mal e o que
não fazer, ou como se prevenir. No momento da alta,
é preciso que o paciente esteja conscientizado do
bem-estar que os exercícios trazem para o corpo e
que tenha a segurança de dar continuidade ao programa de exercícios sozinho. O auxílio da ginástica
holística, que consiste em mais de 800 movimentos
e percepções do corpo, previne diversas patologias,
como alterações na coluna vertebral, lesões em membros superiores e inferiores, fibromialgia e escoliose.
Em relação à melhora da dor, o método empregado é diferenciado, já que, em vez de classificar a
dor em uma escala de zero a dez, é usado o questionário juntamente com a numeração dessa escala,
de forma que o paciente possa relatar mais especificamente o tipo de dor que ele está sentindo no
momento. “Às vezes, o paciente que vai para uma
cirurgia não é um paciente que tem uma dor aguda
momentânea que melhora com medicação. Normalmente, é o início da patologia. Mas o paciente que
tem dor crônica não necessariamente tem uma dor
nota alta, mas uma dor incapacitante que o acompanha diariamente”, observa a coordenadora da UCP.
Isso significa que, nessa escala, se o paciente apresenta dor diária, o equivalente ao estágio 6 na escala de zero a dez, são realizadas novas perguntas mais
investigativas, como se a dor atrapalha as atividades
diárias. Se atrapalhar o sono, por exemplo, esse paciente já se encontra na escala entre 9 e 10. “Esse
detalhamento permite que a equipe acompanhe a
evolução do paciente”, assegura.
Lacombe explica que são traçadas metas e resultados, analisados. Uma das metas é diminuir a dor
em, pelo menos, 50% na primeira reavaliação; outra
é a meta de fidelização, que, segundo ela, é mais
difícil de atingir: “Nessa, o resultado não é satisfatório.
Ou seja, cerca de 30% dos pacientes não conseguem
terminar o tratamento de 27 semanas. Não reduzimos
o protocolo porque entendemos que 27 semanas é
o tempo ideal para que tenhamos segurança para
trabalhar a causa do problema, e não a consequência.
A fisioterapia tradicional normalmente trabalha a dor,
apenas. Então, o paciente volta daqui a dois ou três
meses com o mesmo problema, que cada vez vai
avançando mais. A proposta do protocolo é esta: olhar
o paciente como um todo”, enfatiza a responsável
da UCP-Total Care.

www.cbacred.org.br
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Educação para a segurança do paciente

HCor capacita inspetores da
Vigilância Sanitária para auditar
protocolos de segurança do
paciente em hospitais brasileiros

A

criação da Portaria nº 529, de 1º de abril
de 2013, do Ministério da Saúde (MS), que
institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), e a publicação da
Resolução da Diretoria Colegiada, a RDC
nº 36, de 25 de julho de 2013, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), determinando que todos os serviços de saúde estabeleçam
medidas para a segurança do paciente, trouxe uma
nova missão ao Hospital do Coração (SP). O HCor,
como o hospital é conhecido, foi escolhido para capacitar os profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), em boas práticas
de inspeção, enfatizando a gestão de risco, a segurança do paciente e a qualidade em serviços de saúde.
O objetivo é qualificar os profissionais do SNVS para
verificar se os hospitais inspecionados estão cumprindo as exigências contidas na RDC 36, como o
funcionamento dos Núcleos de Segurança do Paciente e a adoção de protocolos de segurança do
paciente, que devem ser elaborados com base em
informações científicas relevantes. Recentemente, o
Comitê de Implementação do Programa Nacional de
Segurança do Paciente (CIPNSP) publicou os protocolos de segurança do paciente. Esses protocolos
consideram as diretrizes e orientações definidas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), com a colaboração da Joint Commission International (JCI).
Graziela Trevizan Da Ros – enfermeira pesquisadora do Laboratório de Inovação em Planejamento,
Gestão, Avaliação e Regulação de Políticas, Sistemas,
Redes e Serviços de Saúde (LIGRESS) da filantropia
do hospital – conta que o HCor deu início a um projeto de estratégias educacionais em 2012. Entretanto,
com a Portaria e a RDC 36, surgiu a demanda de
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instrumentalizar os participantes na observação de
processos e fluxos de trabalho, considerando-se o
contexto no qual os riscos podem estar inseridos a
possível melhora de questões relativas a inter-relações
nas equipes de trabalho. Por ser um hospital acreditado pela JCI, o qual já trabalha com as metas internacionais de segurança, surgiu o convite da Anvisa
para capacitarmos fiscais da Vigilância Sanitária em
Boas Práticas de Inspeção em Serviços de Saúde com
Foco em Segurança do Paciente”, explica Da Ros.
Ela complementa dizendo que, “devido à expertise em gestão de boas práticas do HCor, organizamos
uma programação com base numa experiência real.
Isto é, mostrar o que foi sucesso e o que não foi
durante a implantação e manutenção desses protocolos em um processo de rever, aprender e corrigir
falhas. A segurança do paciente está vinculada ao
comportamento das pessoas, e a execução depende
do grau de incorporação de atitudes de segurança, e
não apenas de obrigações regulatórias, utilizando-se
os pressupostos da educação permanente”.

O projeto
O desenvolvimento do projeto se deu a partir da
proposição de elaboração de um manual de boas
práticas de inspeção e roteiro de inspeção (ambos
em processo de validação pela Anvisa/SNVS), seguidos da metodologia de ensino teórico e prático específicos para profissionais da área de saúde. O manual
tem por objetivo oferecer informações básicas para
os auditores da Anvisa no que se refere à fiscalização de normas de segurança ao paciente nos serviços
de saúde. Nele, são apresentadas as definições das
ações para a segurança do paciente em serviços de

R. Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – Paraíso
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3053-6611
www.hcor.com.br

saúde e especificados os procedimentos para executar as seis metas de segurança.
O método empregado começa com a problematização de situações reais para que os participantes
possam discuti-las. O passo seguinte é propor medidas de intervenção para sanar o problema observado.
De acordo com a enfermeira, a ideia é que o manual auxilie as atividades de inspeção e o trabalho
de fiscalização seja desenvolvido de forma normatizada, padronizada, que respeite as diretrizes mundiais de segurança do paciente e viabilize, assim, um
sistema de parceria entre as vigilâncias sanitárias e
os serviços auditados.
Para a elaboração do projeto de capacitação, Da
Ros conta que foi formada uma equipe no HCor, composta por enfermeiros da Educação Permanente,
médicos, equipe do Serviço da Qualidade e Segurança, gerente de risco, farmacêuticos e equipe da área
de controle de infecção hospitalar. Além desse grupo
multiprofissional, as equipes da Anvisa e Vigilância
Sanitária também participaram do desenvolvimento
desse curso. “Primeiramente, fizemos o Manual de
Boas Práticas de Inspeção em Segurança do Paciente,
tendo como foco os protocolos de segurança do Ministério da Saúde e um roteiro de inspeção. A capacitação foi realizada em cinco dias, sendo dois dias
em sala de aula e três dias de atividades práticas,
quando os 30 alunos passaram visitas em cinco setores do HCor: UTI, Centro Cirúrgico, Pronto-Socorro,
Unidade de Internação e Farmácia”, explica.
Dois membros do Ministério da Saúde, juntamente com a equipe da Anvisa, avaliaram a metodologia
de ensino utilizada pelo HCor. Outro fator importante
destacado por Da Ros foi o feedback dado pelos
participantes: “Além das discussões levantadas pelo

grupo, foram salientados alguns pontos de melhoria
no HCor, uma vez que os participantes têm a visão
de fiscais. Sabíamos que as falhas poderiam ser apontadas e, em nenhum momento, escondemos nossa
realidade. O HCor preza a transparência, o que demonstra um grau elevado de cultura de segurança.
Foram feitas também sugestões de melhoria para
o próprio serviço e para o roteiro de inspeção, que
foi formulado em conjunto com a Anvisa e a Vigilância Sanitária, o que enriqueceu nossas atividades.”
A enfermeira pesquisadora observa ainda que, “com
os achados, foram abertas algumas não conformidades, tratadas pelos líderes de cada setor juntamente com a equipe do Serviço de Qualidade e
Segurança do hospital. Dessa forma, conseguimos
melhorar a qualidade dos nossos processos, alcançando maior segurança para a nossa equipe e para
os nossos pacientes”.
Após a capacitação, foi elaborado um relatório,
no qual foram incluídas a avaliação do curso, as
críticas e as sugestões feitas pelos participantes.
Esse documento foi compartilhado com a Superintendência e com os gerentes de cada setor visitado no
HCor, com a finalidade de busca contínua da melhoria dos processos.
Para Graziela Da Ros, a ideia é uniformizar uma
linguagem para as instituições de saúde do Brasil, de
forma a auxiliá-las na implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente, conforme exigido agora por lei.
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Programa certificado

Pronep reduz risco de infecções
e melhora a efetividade
da comunicação através do
uso correto do prontuário

R

eduzir o risco de infecções associadas aos
cuidados de saúde e melhorar a efetividade da comunicação através do correto uso
do prontuário. Essas são duas das metas
da Pronep, que tem unidades de medicina
domiciliar acreditadas pela Joint Commission International (JCI), no Rio e em São Paulo. Desde que recebeu o selo de qualidade da JCI, em 2007,
a empresa registrou uma redução de 49% na incidência de infecção, sendo 46% na redução da infecção respiratória e 70% na de trato urinário. Além
disso, desde a implantação do processo de acreditação internacional, houve uma melhoria de 24%
na conformidade dos prontuários. “Quando uma instituição busca acreditação, ela busca, na verdade, um
direcionamento. A acreditação veio mostrar à Pronep
uma direção a ser seguida: o que é preciso ser realizado para que tudo aconteça conforme planejado.
O manual da acreditação fornece o que é necessário
para alcançar a qualidade e a segurança do atendimento que buscamos”, afirma Luciana Lima, gerente
geral da Pronep-SP.
Com o objetivo de garantir a segurança da assistência domiciliar, a Pronep instituiu a Comissão de
Controle de Infecção Domiciliar (CCID), para identificar e reduzir os riscos de transmissão de infecções
para o paciente, familiares, profissionais e visitantes.
Através de um programa de vigilância, prevenção e
controle de infecções, foram implementadas estratégias para educação e treinamento de técnicas para
higienização das mãos para toda a equipe, reconhecendo que essa é a medida primária, preventiva e
fundamental para o controle de ocorrências infecciosas. “Quanto mais gente ao redor do paciente,
maior é o risco de exposição a infecções. Nesse
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aspecto, a higienização das mãos é um trabalho precioso, que não deve ser banalizado, tendo em vista
que são muitos os profissionais, entre técnicos e cuidadores, que interagem com esse paciente diariamente”, alerta Alessandra Maranhão, gerente-geral
de operações da Pronep-RJ.
Considerando que o espaço de cuidado é o domicílio do paciente, a empresa entende que, do ponto
de vista microbiológico, o ambiente domiciliar não é
tão isento de riscos quanto aparenta. “Os riscos de
infecções cruzadas podem até ser menores do que os
do ambiente hospitalar, mas existem. E requerem
ações de prevenção e controle”, ressalta Lima. O monitoramento do fluxo de entrada e saída de materiais,
o descarte de resíduos gerados no domicílio do
paciente e a visitação técnica às empresas prestadoras de serviço são exemplos de ações de combate

Evolução dos indicadores
– Período da Acreditação 2007-2014

Rua Bagé, 112 – Vila Mariana – São Paulo/SP
Tel.: (11) 5904-4444
R. Visconde de Silva, 125 – Humaitá – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21)2538-5555
www.pronep.com.br

a esses riscos. “O trabalho de conscientização dos
familiares é contínuo, diário e incessante. O processo de higienização é rigoroso e não se restringe às
mãos. Até os locais onde determinados produtos serão guardados precisam ser devidamente higienizados.
Na maioria das vezes, a Pronep realiza uma verdadeira transformação no ambiente domiciliar do paciente. Não é todo familiar que compreende a necessidade disso. A nossa preocupação não é outra
senão a de mitigar os riscos de infecção no ambiente domiciliar”, pondera Maranhão.

Em busca da excelência
Como um dos diferenciais da Pronep é a busca
incessante por segurança operacional, a empresa
realiza um rigoroso monitoramento de seus atendimentos domiciliares através do prontuário clínico.

Trata-se de um conjunto de documentos de preenchimento obrigatório e uso exclusivo dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento domiciliar
do paciente, que reúne todas as informações clínicas e não clínicas de um indivíduo. Para a Pronep,
o prontuário constitui o principal elo entre os profissionais de saúde, garante o bom padrão na comunicação multiprofissional e assegura a continuidade do tratamento. A empresa recomenda que
o prontuário clínico do paciente seja preenchido
de forma clara, concisa, com letra legível e sem
rasuras. Quando tal recomendação é seguida, os
riscos de falha na comunicação entre os membros
da equipe são minimizados.
Duas das metas internacionais de segurança do
paciente seguidas pela Pronep estão diretamente
relacionadas ao prontuário clínico. A meta 1 preconiza a correta identificação dos pacientes, através de,
ao menos, dois indicadores, como o nome completo
e a data de nascimento. O técnico de enfermagem
responsável pelo paciente deve conferir minuciosa e
sistematicamente esses dois identificadores ao receber cada embalagem e/ou documento. Da mesma
forma, todo profissional envolvido no cuidado do
paciente deve checar os dados dele antes de realizar
qualquer procedimento. Já a meta 2 visa estabelecer
a comunicação efetiva, completa e sem ambiguidade
entre os vários profissionais de assistência domiciliar.
Além da informação contida no prontuário, a Pronep
busca assegurar a comunicação transmitida verbalmente, que é anotada no prontuário após a releitura
pausada por quem recebe a informação e confirmada por quem a transmitiu.
“Em virtude da rotatividade de profissionais, a
Pronep faz auditorias constantes para se certificar
de que o prontuário clínico do paciente está sendo
corretamente alimentado. É importante que, ao
chegar ao domicílio, o profissional de saúde, seja
ele fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou psicólogo, visualize todo o atendimento domiciliar que vem sendo
realizado e, principalmente, dê continuidade ao tratamento proposto”, sentencia Lima. A gerente-geral
de operações da Pronep-SP acrescenta que, mensalmente, os prontuários são analisados por uma
comissão para posterior plano de ação e melhoria.
“O prontuário é a principal ferramenta de que
dispomos para garantir a continuidade do atendimento. É o retrato do atendimento prestado”,
complementa Alessandra Maranhão, gerente-geral
de operações da Pronep-RJ.
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Suporte integral à vida

Hospital Sírio-Libanês
capacita todos os
colaboradores para situações
de parada cardiorrespiratória

O

acompanhante de um paciente vai ao banheiro e, de repente, desmaia, após sofrer
uma parada cardiorrespiratória. Além do
auxiliar de hospedagem, não há mais ninguém por perto. Embora não seja médico,
o colaborador está apto a atuar de forma
adequada diante da situação e, por isso, imediatamente disca o chamado Código Azul, um ramal que
aciona a equipe de resposta rápida. Com isso, em
aproximadamente dois minutos, o grupo de emergência chega ao local e dá início às técnicas de ressuscitação. A cena é fictícia, mas não causaria maiores transtornos se ocorresse no Hospital Sírio-Libanês
(SP), que decidiu capacitar todos os seus colaboradores, até mesmo médicos do corpo clínico aberto,
além de colaboradores que não lidam diretamente
com os pacientes.
“Por sermos um hospital de excelência, a nossa
maior preocupação é a segurança do paciente. Por
isso, decidimos treinar todos os colaboradores, independentemente do cargo e da área de atuação. Temos
vários tipos de capacitação, desde aquele voltado
para o leigo, para que ele possa identificar uma

situação de parada cardiorrespiratória e acionar a
equipe responsável pelo atendimento, até o mais
especializado, que dá suporte avançado à vida”, destaca Bruna Infantini, gerente de Desenvolvimento
Organizacional do hospital.
A capacitação faz parte do projeto de Suporte à
Vida e é ministrada em três níveis, que diferem de
acordo com a função do colaborador: avançado presencial, avançado à distância e básico à distância.
O presencial é destinado a médicos ou enfermeiros
que trabalham em unidades de emergência ou críticas, como as UTIs, e em locais onde existe uma grande
possibilidade de ocorrer uma parada cardiorrespiratória, como um pronto atendimento ou uma unidade
cardiológica. São dois dias de treinamento, certificado pela American Heart Association. “É a certificação
mais completa e avançada que existe. Eles recebem
o material com antecedência, para que possam estudá-lo, e realizam provas teórica e prática. É preciso
ter um aproveitamento mínimo”, explica Infantini.
Além do treinamento presencial, desde fevereiro
de 2012 são ministrados três outros cursos de suporte
à vida, todos na modalidade Ensino à Distância (EAD),

Posição Treinamentos de Suporte à Vida
(Modalidade EAD e Presencial ACLS/PALS)
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por meio de uma plataforma on-line. O avançado
está dividido em adulto e pediatria e é voltado para
quem presta assistência ao paciente em unidades
não críticas. Para complementá-lo, são realizadas
sessões in loco, para demonstrações sobre a massagem cardíaca e o posicionamento e a locomoção
adequada do paciente. Já o curso básico é voltado
para leigos, que trabalham, por exemplo, nas áreas
administrativas. Esses são capacitados para reconhecer uma vítima de parada cardíaca e fazer o acionamento adequado do Código Azul.
Entre as vantagens do EAD, destaca a gerente de
Desenvolvimento Organizacional do Sírio-Libanês,
estão a possibilidade de capacitar mais colaboradores em menos tempo, ampliar a cobertura do
treinamento e reduzir gastos com logística. “Temos
gente trabalhando em todos os horários, com escalas
diferenciadas, pois o hospital funciona 24 horas por
dia, 365 dias por ano. E o EAD facilita para que o
curso chegue a todos os colaboradores”, observa ela,
lembrando que o anúncio da capacitação é feito por
meio da intranet e também do e-mail institucional.
O próprio sistema on-line monitora os acessos, apontando quantas pessoas já realizaram o treinamento
e quantas não conseguiram tirar a nota mínima exigida e precisam refazer o curso.

Capacitação extensiva
Segundo Infantini, o diferencial do programa está no
fato de o treinamento alcançar também os médicos
do corpo clínico aberto, iniciativa que exigiu um plano
de ação de melhoria, iniciado desde janeiro deste
ano. “Já estávamos evoluindo bastante na nossa meta
de capacitar 100% dos colaboradores, mas ainda

faltavam os médicos do corpo clínico aberto. Por isso,
fizemos uma força-tarefa e definimos um plano de
ação que envolveu várias áreas do hospital”, detalha a gerente, avaliando que a iniciativa está dando
ótimos resultados.
Até o final de março, dos 5.561 colaboradores
do Sírio-Libanês, em torno de 97% tinham feito o
treinamento adequadamente. Uma análise mais
minuciosa dos dados mostra que a maioria do total
de colaboradores, composto por 5.132 pessoas,
ocupa funções que os tornam aptos a fazer o curso
na modalidade EAD, sendo quase todos, ou 98%, já
capacitados. No caso dos 429 colaboradores que precisam fazer o curso presencial, a proporção era um
pouco menor: 96%.
Oferecer o treinamento necessário para que o
colaborador aja de forma adequada diante de uma
parada cardiorrespiratória é um padrão exigido pelo
Manual de Acreditação para Hospitais, da Joint
Commission International (JCI). Segundo Bruna Infantini, o manual foi considerado na elaboração do
Projeto de Suporte à Vida: “A acreditação internacional é o que nos orienta, especialmente o capítulo
sobre Educação e Qualificação Profissional, o SQE, que
trata de qualificação, habilidade e preparo do profissional, do quanto a instituição capacita o profissional
para que ele esteja apto a prestar atendimento, em
conformidade com o padrão JCI.”
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Alta liderança e qualidade

Hospital Alemão Oswaldo
Cruz aposta na gestão
transparente e participativa
para alcançar bons resultados

U

ma das principais mudanças da 5ª edição
do Manual de Acreditação da Joint Commission International (JCI) para Hospitais,
que está ‘saindo do forno’, diz respeito à
revisão e à ampliação do Capítulo de
Governança, Liderança e Direção. Nele,
houve um acréscimo significativo de padrões e requerimentos, fazendo com que as principais instâncias
e responsáveis pela gestão da instituição respondam
pela real operação dos serviços, além de serem diretamente cobrados pelo uso e monitoramento dos
indicadores de desempenho e pelo plano global de
gestão da qualidade e segurança assistencial.
No Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), em
São Paulo, esse nível de exigência parece estar consolidado, em face do planejamento já estabelecido pela
Alta Direção e do envolvimento das lideranças em prol
de resultados assistenciais, sociais e mercadológicos.
De acordo com Marcelo Lacerda, o mapa estratégico
do hospital é baseado em pesquisas e metodologia
aplicada, aliado ao estudo do mercado de saúde e

adesão ao protocolo de Tromboembolismo
Venoso (TEV) até
24h após a admissão

Densidade de
infecção da
corrente
sanguínea – UTI

dos dados internos da instituição,
como a análise dos perfis epidemiológicos dos pacientes. Ele explica que
são realizados encontros frequentes
com a alta liderança para apresentar
as metas, acompanhar o que foi realizado e formalizar as próximas ações.
Para motivar a alta liderança e
suas equipes, o hospital adotou o Programa Institucional de Qualidade e
Segurança, para acompanhar processos e indicadores assistenciais. “Temos
mais de 100 indicadores estratégicos,
dos quais 74 referem-se à qualidade
Marcelo Lacerda
e à segurança”, sublinha o presidente
do HAOC. Segundo ele, “o programa
contempla reuniões sobre temas estratégicos e, com
a gestão de processos, conseguimos identificar gaps
e oportunidades de melhoria.”
A acreditação da JCI, no entendimento do presidente, auxilia o hospital (acreditado desde 2009) a
gerir seus processos. “Entendemos que a JCI é uma
metodologia completa, que olha tanto para os processos assistenciais quanto para os de apoio, como um
todo, para promover a assistência segura ao paciente.
Ela nos traz, com o manual e os elementos de mensuração, uma forma mais objetiva de avaliar o quanto estamos realizando e evoluindo”, pontua Lacerda.

Participação ativa
Como forma de incentivar o trabalho em equipe, a
gestão também estimula o ambiente colaborativo e
integrado. A assistência ao paciente, fundamentada
pelo modelo RBC (sigla do inglês Relationship-Based

22

Acreditação em Saúde

R. João Julião, 331 – Paraíso
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3549-0000
www.hospitalalemao.org.br

Care), é de responsabilidade de todas as áreas da
instituição, das assistenciais às de apoio. “Com alguns
treinamentos fundamentais, como o de Metas Internacionais de Segurança ao Paciente e o ‘Jeito HAOC
de Ser e Atender’, reforçamos o atendimento com
acolhimento e respeito, também as áreas de apoio.
Somos reconhecidos como a melhor Enfermagem
do Brasil, e todos zelam por essa reputação”, orgulha-se o presidente.
A transparência e o respeito ao colaborador, segundo ele, são os pontos fortes para o HAOC ter uma
imagem institucional tão positiva. “Nossas políticas,
regimento interno, programas, rotinas e toda a estrutura de documentos institucionais estão disponíveis para acesso de todos”, enfatiza Marcelo Lacerda.
O presidente mantém canais abertos tanto com a alta
liderança quanto com os demais colaboradores, como
os encontros com o superintendente executivo e os
demais superintendentes. O hospital adota ainda a
avaliação de desempenho anual, “com a qual todos
os colaboradores têm a chance de se autoavaliar e
receber feedback da alta liderança. Com isso, é possível estimular o desenvolvimento profissional de sua
equipe, apontando acertos e oportunidades de melhoria”, compreende o gestor.
Do ponto de vista da acreditação, o hospital adotou uma metodologia interna, na qual cada capítulo
do manual da JCI tem uma liderança, que escolhe e
convida colaboradores de diversas áreas e cargos para
participar. São realizadas reuniões mensais com o
grupo para acompanhamento dos indicadores, rotinas
e outras características específicas. O Programa Terças-feiras de Qualidade e Segurança promove auditoria interna das áreas assistenciais, quinzenalmente,
com foco nas Metas Internacionais de Segurança ao

Paciente. “Qualquer pessoa da instituição pode se
voluntariar a participar do grupo auditor, que hoje
conta com mais de 40 pessoas”, observa.
O Sistema de Gerenciamento de Risco, que trata
de eventos adversos e quase falhas, contribui para a
participação efetiva de colaboradores, pacientes e
familiares, visando à melhoria da qualidade e segurança do serviço. Para tal, quatro urnas estão espalhadas no hospital para que eles possam descrever
possíveis falhas ou erros., “Quem notifica não precisa
se identificar. A alta liderança estimula a maturidade
em questões de gerenciamento de risco, evitando a
punição e incentivando notificações para possibilitar
a melhoria contínua”, garante Lacerda.
Todo esse aparato auxilia a construção do plano
de atendimento às necessidades do paciente, comunitária e mercadológica. De acordo com o presidente,
o estudo e a análise ajudaram a definir as áreas-foco
do HAOC (doenças circulatórias, digestivas, oncológicas e osteomusculares). “Desenvolvemos também o
gerenciamento de protocolos clínicos, que são fundamentais para gerarmos indicadores de qualidade
em atendimento. Isso garante o melhor desfecho
possível para os nossos pacientes, estabelecendo com
eles uma relação de confiança”, enfatiza o gestor.
Marcelo Lacerda finaliza dizendo que o HAOC
busca a manutenção e o desenvolvimento da qualidade assistencial com processos e custos eficientes para garantir competitividade. “Por isso, temos
um planejamento anual sólido, de acordo com
metas e objetivos, e com participação de toda a
média e a alta lideranças. Hoje, oferecemos as melhores condições para a prática da Medicina: fazemos
investimentos constantes em tecnologia e adequação da infraestrutura.”
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Cuidados paliativos

Hospital Paulistano adota
ferramenta para medir
o bem-estar do paciente

M

elhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares no serviço de cuidados paliativos. Com essa missão, o
Hospital Paulistano (SP) adotou há
pouco mais de um ano o uso de medidas
de resultados relatados pelo paciente,
ou do inglês patient-reported outcome measures
(PROMs). A ferramenta consiste em aplicar, de forma
sistemática, ao paciente/família um questionário
validado e específico para pacientes em cuidados
paliativos. Por abranger vários aspectos do sofrimento humano, a ferramenta tem como finalidade
detectar um ou vários sintomas estressantes, avaliar
sua intensidade, quantificar a resposta obtida com o
tratamento e monitoramento e melhorar a sensação
de bem-estar dos pacientes. “Esse tipo de ferramenta
ajuda a aumentar a percepção do cuidado de pacientes e familiares, estreitando a relação entre estes e
a equipe de saúde e a instituição”, sentencia Alze
Pereira Tavares, chefe da equipe clínica e do Serviço
de Cuidados Paliativos do Paulistano.
Tavares explica que o principal objetivo da avaliação é saber se as necessidades do paciente e da
família estão sendo atendidas pelos profissionais de
saúde. “Lidamos com o sofrimento humano e, para
saber se estamos atuando adequadamente, controlando o sofrimento do paciente, temos que perguntar para ele”, argumenta.
Dois indicadores de resultados foram considerados
para avaliar a qualidade da assistência prestada e o
bem-estar do paciente: dor e falta de ar. “Nosso objetivo é ter a dor controlada ou melhorada e a sensação de falta de ar aliviada em, pelo menos, 75%
dos pacientes em, no máximo, 72 horas após a admissão no programa”, define o coordenador médico
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do Paulistano. Isso significa que, se o paciente apresentar dor ou falta de ar na admissão no programa,
a meta é que, em até três dias, essa dor esteja melhorada, ou seja, “numa escala de zero a quatro, em
que zero é sem dor e quatro insuportável, esteja, no
máximo, um, que seria uma dor leve”, explica Tavares.
Para o controle, um questionário é aplicado logo após
a admissão do paciente no programa e reaplicado no
terceiro dia. Desse ponto em diante, as avaliações
são semanais. De acordo com o chefe da equipe clínica, quando o paciente tem um sintoma de moderado a intenso, este é avaliado com maior frequência
e o tratamento é intensificado com o objetivo de
aliviar o desconforto o mais rápido possível. Ele ainda
ressalta que as respostas dadas pelos pacientes ao
questionário aplicado são importantes para determinar o tratamento mais adequado. “Dessa forma,
quando o paciente tem algum sintoma importante
detectado numa avaliação, a equipe entra com todo

Controle de sintomas
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o apoio necessário. Na detecção de um sintoma estressante, a equipe trata-o de forma agressiva até o
controle ou alívio. O questionário aplicado ao paciente é transcrito em forma de gráfico para cada sintoma e anexado ao prontuário do paciente para que
todos os profissionais tenham acesso”, conta Tavares.
Segundo ele, a partir dos resultados desses gráficos,
também é possível observar a evolução dos sintomas
ao longo da trajetória da doença, estabelecer estratégias de tratamento e metas a serem alcançadas
junto com o paciente e a família.
O serviço de cuidados paliativos do Hospital Paulistano usa a Escala de Cuidados Paliativos ou Palliative Outcome Scale (POS), que traz dez perguntas
que abrangem os domínios físico, emocional, social,
espiritual e aspectos práticos da vida dos pacientes.
É aplicada também a Escala de Cuidados Paliativos
– Sintomas (POS-S), em que é avaliada de forma
rotineira a presença e intensidade de dez sintomas,
entre eles dor, falta de ar, ansiedade, náuseas, vômitos e falta de apetite. “Antes de aplicarmos a ferramenta, explicamos ao paciente que o objetivo é avaliar de forma impecável o que ele vem sentindo, para
que a equipe possa ajudá-lo da melhor forma possível a superar essas dificuldades”, comenta Tavares.

Os resultados
Implantado em agosto de 2012, depois de uma fase
de teste e alguns ajustes na estratégia da aplicação,
o PROMs registra 88% de sucesso no controle da
dor, 86% de sucesso no controle da falta de ar, 86%
no controle de náusea e 82% no controle de vômito,
no terceiro dia de acompanhamento pela equipe (ver
figura). Da mesma forma que mostra sucesso no

controle de muitos sintomas, a ferramenta aponta
áreas que precisam ser melhoradas. “Sabemos que,
no controle da ansiedade, por exemplo, o resultado
é de 60%. Então, precisamos melhorar esse índice”,
observa o chefe do serviço de cuidados paliativos.
De acordo com ele, a implantação e consolidação
do uso do PROM permitiu a identificação e melhora na
qualidade assistencial no serviço de cuidados paliativos,
uma vez que quase a totalidade dos pacientes elegíveis opta por aderir ao programa. “Sabíamos que esse
era um ponto importante para a certificação do programa de cuidados paliativos no Hospital Paulistano,
pois os padrões da Joint Commission International
falam que os serviços devem avaliar as necessidades
dos pacientes em cuidados paliativos baseadas em ferramentas validadas, como é o caso da POS”, comenta.
Para Alze Tavares, o cuidado com detalhes se
traduz em confiança e consolida a relação médica
e da equipe de saúde com o paciente e a família.
“Com a aplicação da ferramenta, pacientes, familiares e amigos percebem que existe maior preocupação
da equipe assistencial com os pacientes, uma atenção
extra. Acho que é mais uma forma de nos aproximarmos dos pacientes e agregar valor ao atendimento da equipe”, conclui.
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Mais confiança nos dados

TotalCor aposta
na melhora do
processo de coleta
das informações

D

esde sua acreditação pela Joint Commission International (JCI), em 2010, o Hospital TotalCor (SP) vem aprimorando cada
vez mais os indicadores de Qualidade.
Em 2011, com a exigência do novo manual da JCI, iniciou a Avaliação Estatística
e Acurácia dos indicadores assistenciais e administrativos. Desde então, vem mensurando e acompanhando os resultados obtidos de forma mais segura
e fundamentada. “Essa medida é primordial para a
tomada de decisão correta, uma vez que os números
apurados passam a ser mais confiáveis e já vêm
apresentando bons resultados, como constatado no
indicador assistencial Tempo de Extubação Pós-Cirurgia Cardíaca”, destaca Sandra Pereira, gerente da
Qualidade do TotalCor.
“Através de gráficos comparativos, entre os
meses de dezembro dos anos de 2012 e 2013, por
exemplo, foi possível verificar queda no tempo
médio pós-cirurgia cardíaca em 65%”, observa a
gerente da Qualidade.
Isso significa que, no momento em que a instituição divulga um dado ou um indicador, eles foram
validados por um estatístico, bem como a acurácia
deles. O objetivo é que, com a padronização na coleta das informações, ao mensurar um indicador, por
exemplo, a equipe tenha a certeza de que os dados
foram coletados de forma correta. “O importante é
ter critérios claros e transparentes na apuração dos
dados. Tem que ter um caminho definido. Como esse
dado foi coletado, de onde foi tirado a fim de que não
haja divergências do numerador e do denominador
em uma segunda coleta”, explica Pereira. O próximo
passo é identificar quem coletou e qual foi a metodologia utilizada. Na segunda coleta, é selecionada
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outra pessoa que não esteja envolvida no processo,
que vai coletar os dados seguindo o mesmo caminho.
O objetivo é que o resultado não tenha grande variação. Ou seja, que fique inferior a 90%.

Indicadores de qualidade
A seleção do conjunto de indicadores acompanhados
pela Qualidade do TotalCor é realizada pelos próprios
gestores dos indicadores, Comitê e Gestão da Qualidade, tornando o elenco dos indicadores multiprofissional e multissetorial. Mensalmente, é realizada
uma reunião entre gestores e Comitê da Qualidade
para apresentação dos resultados. De acordo com
a gerente da Qualidade, todo mês são discutidos
cerca de 30 indicadores. A metodologia consiste
em mostrar o resultado e, quando não estiver dentro do esperado, apresentar um plano de ação para
o indicador em questão.
Para cada indicador, há um conjunto de procedimentos que auxilia a sua manutenção, a veracidade
dos dados e a confiabilidade das informações; Isto é,
para divulgação e compartilhamento dos dados é
preciso que haja: Ficha Técnica, onde será direcionada toda a metodologia do indicador; Validação Estatística, quando os dados coletados são submetidos
a um estatístico para análise, e Acurácia, quando

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

é verificada a procedência dos dados na fonte de
coleta das informações. Na avaliação do indicador assistencial Tempo de Extubação Pós-Cirurgia Cardíaca,
a coleta de dados foi realizada por meio de análise
de fichas preenchidas pelos fisioterapeutas da UTI,
onde era registrada a hora em que o paciente chegou
à unidade e a hora em que a extubação ocorreu.
A equipe da Qualidade acompanhou todo o processo
de coleta e, como os dados foram inseridos na planilha, refez o cálculo e comparou os dois resultados.
Uma vez por ano, precisamente em janeiro, é
realizada a análise crítica de cada indicador e, a partir
daí, planejadas as ações para aquele indicador que
está sendo avaliado. São avaliados o desempenho,
a série histórica do ano anterior, a acurácia e a validação estatística. “Ao contrário do passado, hoje temos
que coletar os dados de maneira uniforme e, uma
vez por ano, fazemos a acurácia obrigatoriamente
para ver se estão sendo seguidos os padrões acordados. Chegando a um resultado satisfatório, é feito
um plano de ação”, comenta a gerente.

De acordo com Pereira, se, após a acurácia, os
resultados estiverem abaixo do esperado, é necessário corrigir e depois refazer o processo. “Se não
atingir um resultado satisfatório, faço um plano de
ação, corrijo e, depois de 90 dias, eu refaço a acurácia”, observa, esclarecendo que a acurácia mensal só
é realizada quando há divergência no comportamento do gráfico. O mesmo processo de repetição
também pode ser gerado na validação estatística,
caso algum indicador fique fora da curva. Nesse caso,
é aplicada a análise de causa-raiz. Se, por exemplo,
em um mês específico, houve um pico de eventos,
a Qualidade faz uma análise para realmente entender
se houve um problema de coleta ou se houve algum
efeito de ordem sazonal na instituição.
“Sempre que um indicador atinge sua meta – e
se mantém estável –, é direcionado ao setor para
acompanhamento e não é apresentado na reunião
mensal da Qualidade. Anualmente, a Qualidade avalia novos indicadores com resultados críticos para
serem trabalhados com o Comitê de Qualidade”, descreve Sandra Pereira.
Desde a implementação do processo de avaliação
estatística e acurácia dos indicadores, o TotalCor passou a lidar com informação mais precisa, correta e
fidedigna, favorecendo um trabalho mais uniforme e
processos padronizados dentro da instituição. É como
se fosse possível ter uma fotografia real do que está
acontecendo dentro da instituição. “Acredito que o
ponto positivo que a acreditação da JCI trouxe foi uma
padronização dos indicadores, uma transparência e
uma coleta correta e segura dos dados, pois não há
como ‘maquiar’ a informação. Temos que, de fato,
buscar a informação na fonte, na base, e coletar da
melhor maneira, a mais correta possível”, conclui a
gerente da Qualidade.

Tempo médio de extubação pós-cirurgia cardíaca (horas)
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Mais qualidade e segurança

Acreditação reforça
reconhecimento internacional
do Centro de Pesquisas da
Fiocruz no combate à filariose

“O

conhecimento produzido aqui desde A equipe da unidade descobriu também que os vermes
1986 reescreveu a história da filario- adultos, no caso dos homens, se alojam na bolsa
se linfática.” A frase pode soar exa- escrotal e que a filariose não é a causa direta da
gerada ou pretensiosa, mas basta elefantíase, como se acreditava, mas que ela abre
meia hora de conversa com Abraham portas para a doença. Outra constatação foi a de que
Rocha, coordenador do Serviço de Re- a administração de uma dose anual do medicamento
ferência Nacional em Filarioses (SRNF), que faz parte padrão para filariose, utilizado em grupo, por cinco
do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), anos, é tão eficaz quanto o tratamento individual,
unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Per- pois diminui os efeitos colaterais da droga e, consenambuco, para se reconhecer que as contribuições quentemente, aumenta a adesão ao tratamento.
clínicas, laboratoriais e epidemiológicas já feitas pela
Todas essas contribuições fortaleceram o serviço,
instituição, que atua nas áreas de assistência, pesqui- que se tornou conhecido nacional e internacionalsa e capacitação de recursos humanos e ensino, foram, mente e, em 2000, foi reconhecido, institucionalmente,
de fato, essenciais para o conhecimento da filariose como serviço de referência nacional pela Fiocruz. E oito
linfática. A doença, causada pela filária, um parasita anos depois, transformou-se em unidade de referência
transmitido ao homem pelo mosquito Culex quinque- nacional para o Sistema Único de Saúde. A acreditafasciatus, virou alvo da Organização Mundial da Saúde ção, segundo o coordenador da unidade, era o passo
(OMS), que, a partir do compromisque faltava: “Verificamos que tínhaso de países endêmicos, como o
mos maturidade suficiente para nos
Brasil, pretende eliminá-la até 2020.
submeter ao processo de acreditaSe depender do SRNF, o primeição internacional da JCI, algo que,
ro serviço de saúde do mundo, na
para a instituição, era importante,
área de doença tropical, a ser acrepor sermos um centro de qualiditado pela Joint Commission Interdade internacional. Se trabalhávanational (JCI), esforço e expertise
mos com qualidade havia tantos
não vão faltar para que o desafio
anos, nada melhor, então, do que
da eliminação da doença seja cumpassarmos pela acreditação para
prido. Afinal, foi lá, por exemplo,
saber se estávamos ou não respeique se detectou que o exame latando todos os padrões de qualiboratorial de imunofluorescência,
dade e de segurança”, diz Rocha,
usado em áreas endêmicas para
que é doutor em Ciências.
filariose como critério de cura, cienA acreditação internacional,
tificamente, não tinha valor algum,
concedida em novembro de 2011,
em decorrência das reações cruzamostrou a necessidade de melhoAbraham Rocha, coordenador do Serviço
das da filária com outros parasitas. de Referência Nacional em Filarioses (SRNF) ria e inclusão de determinados
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Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães
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padrões, não apenas no laboratório de análises clínicas,
mas também no cuidado com o paciente, durante o
atendimento ambulatorial, e na infraestrutura da
Fiocruz-PE, que possui ainda um banco de vermes de
filaria da espécie Wuchereria bancrofti, único no mundo.
Pelo SRNF, informa Rocha, passam, em média, 500
pacientes por ano, encaminhados de outros serviços
de saúde, públicos ou privados. São pessoas de Pernambuco, de outros estados brasileiros e até do exterior,
que são recebidas por uma equipe formada por 16
profissionais, além de estudantes de pós-graduação.
“A partir da acreditação, houve um comprometimento, inclusive institucional, pois foi uma mudança
que envolveu desde o pessoal da limpeza até o diretor. Embora estivéssemos cumprindo normas internacionais, tínhamos outros padrões a cumprir, para
a melhoria na qualidade do atendimento ao paciente
e também aos funcionários. Antes da acreditação, o
pessoal da limpeza não sabia limpar o laboratório
dentro de padrões internacionais e não tinha treinamento intensivo de segurança e biossegurança.
E também não havia grupo de socorristas e brigadistas e nem sistema de detecção e de combate a
incêndio. Agora, além disso, realizamos simulações
de incêndio e fazemos palestras educativas para os
pacientes e a comunidade. O processo de acreditação
traz segurança para quem vem e para quem está na
instituição”, conclui o coordenador do SRNF.
A acreditação também promoveu mudanças no
registro das amostras biológicas, cadastradas em um
sistema eletrônico, protegido por senha única para
cada profissional que acessa o software, que tornou
possível a automatização do controle das amostras
que dão entrada no SRNF. “Tínhamos um prontuário
eletrônico, mas verificamos que seria necessário incluir

outras informações para atender particularidades exigidas pelo processo, dando mais qualidade e segurança ao atendimento. Cada profissional só pode
adicionar a informação que lhe cabe dentro do prontuário. Ou seja, o ultrassonografista só pode incluir as
informações relacionadas à ultrassonografia; o urologista, as informações de sua área e assim por diante.
Um profissional, portanto, não pode alterar as informações incluídas pelo profissional de outra área”,
detalha Rocha, acrescentando que a forma de lidar
com os equipamentos de ultrassonografia e demais
equipamentos da instituição também foi alterada,
para inclusão de manutenção preventiva e corretiva
sistemática, e não apenas vistorias anuais, como
ocorria anteriormente.
Após a acreditação, passou a existir também um
acompanhamento mínimo do paciente que possui algum
outro tipo de problema de saúde que não seja a filariose. “Se detectamos no atendimento que o paciente
também possui, por exemplo, hipertensão ou diabetes,
encaminhamos para consulta com o especialista daquela área. Existe um rastreamento para saber se o
paciente foi atendido de forma adequada pelo referido especialista”, informa o coordenador da unidade.
Outras mudanças estão em curso. Uma delas diz
respeito à criação de indicadores do SRNF: “Não se
tinha essa cultura aqui. Estamos discutindo isso, porque todo processo de qualidade é um processo de
amadurecimento”, observa Abraham Rocha.

www.cbacred.org.br

29

Gerenciando internações

Hospital Memorial São José
adota novo processo de
internamento e melhora
fluxo de leitos

C

om média de 6 mil atendimentos de ur- agendada com o objetivo de esclarecer as últimas
gência e emergência por mês, o Hospital dúvidas, bem como orientá-lo sobre hora da última
Memorial São José (HMSJ), localizado em refeição, exames que precisará levar ao hospital
Recife (PE), tem forte perfil cirúrgico e pos- etc. Observamos que muitos procedimentos eram
sui em torno de 700 cirurgias realizadas cancelados no último momento pela falta desse
mensalmente. Com taxa de conversão cuidado”, avalia Cunha.
geral de 4%, incluindo as urgências pediátrica e adulta,
Outra estratégia adotada foi a de fechar o mapa
a instituição de saúde tem o desafio diário de geren- cirúrgico do dia seguinte até as 17 horas do dia anciar o fluxo de entrada e saída de pacientes, a fim terior, pois, dessa forma, é possível visualizar com
de proporcionar a forma adequada de atendimento, precisão o cenário do dia seguinte. Aliado a essa
uma vez que os pacientes com seus procedimentos ação, um grupo multiprofissional, composto por mémarcados e autorizados precidicos, enfermeiros, equipe
sam da garantia de um leito.
de hospitalidade e de higie“Com medidas
“Por isso, esse é o ponto de
nização, realiza rondas diapartida de nosso controle de
riamente no final do dia para
simples e um bom
fluxo de internamento”, obseridentificar possíveis altas para
trabalho em equipe,
va o gestor do Internamento e
o dia seguinte. Com essas
Emergência do HMSJ, o médico
duas medidas, além do confoi possível
Alexandre Cunha.
tato direto do gestor do inatingir melhores
Para dar mais agilidade e
ternamento com a hospitaliprecisão ao controle do fluxo
dade, é possível saber
resultados, com
do setor de internação do hosquantos leitos estarão dispoincremento no
pital, foi criado, no final de
níveis no dia seguinte. “Com
2013, um serviço de check-in
esses dados, conseguimos
volume de cirurgias
dos pacientes com cirurgias
planejar adequadamente os
realizadas
e
eletivas já agendadas e autointernamentos cirúrgicos e
melhora nas taxas
rizadas. Além disso, os colaboenxergar quantos leitos tereradores ficam à disposição das
mos disponíveis para os inde ocupação do
equipes médicas e dos pacienternamentos clínicos, em sua
hospital, com ganho
tes, buscando agilizar as automaioria provenientes da urrizações desses procedimentos.
gência. Ser acreditado faz com
de qualidade no
“Uma vez autorizada a cirurgia,
que melhoremos esse proserviço prestado.”
nossa equipe de hospitalidade
cesso de atendimento ao
entra em contato com o papaciente e a gestão da instiAlexandre Cunha, gestor do
ciente na véspera da data
tuição”, ressalta Cunha.
Internamento e da Emergência
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Em busca de resultados
Desde a adoção dessas ações, o HMSJ já conseguiu
diminuir sensivelmente os números de procedimentos cancelados, o que se traduz em melhora da
performance financeira da instituição, reforçando a
credibilidade dela entre seus pacientes. “Com medidas simples e um bom trabalho em equipe, foi possível atingir melhores resultados, com incremento no
volume de cirurgias realizadas e melhora nas taxas
de ocupação do hospital, com ganho de qualidade
no serviço prestado”, assegura o gestor do Internamento e Emergência.

De acordo com o gestor, o controle de fluxos é
feito por meio da interação entre as equipes que
participam do processo de gerenciamento do fluxo
de internação. Aliado ao trabalho da equipe, existe
um programa de gestão hospitalar que permite visualizar a ocupação de leitos do hospital. “Esse trabalho é realizado pelo grupo de alta, em conjunto
com a equipe de hospitalidade. É um trabalho diário
com o objetivo de já planejar o dia seguinte”, diz ele,
que começou, então, a perceber outro problema:
“muitas vezes, os pacientes recebiam a alta médica,
mas a alta administrativa só acontecia horas depois.
A saída do paciente não se dá em mais de duas
horas depois da alta médica, mas, nas rondas, começamos a ver que havia altas demorando entre 6 e 8
horas para acontecer”, explica.
Identificado o problema, o próximo passo foi descobrir as causas. “Uma das principais causas era a
falta de comunicação entre as equipes. O médico
dava alta, deixava o prontuário no posto de enfermagem e ia embora. A enfermeira, por sua vez, só
ia ver que a alta tinha sido dada algumas horas
depois. E só então avisava o setor administrativo,
que levava mais algum tempo para providenciar a
alta do paciente. Para nós, isso representa perda de
qualidade”, avalia.
O fechamento do mapa cirúrgico até as 17 horas
do dia auxiliou a resolução do problema. “Sabemos
o que está previsto para encerrar naquele dia, ou
seja, sabemos quantas cirurgias teremos realizado.
Ali, nós temos a ocupação do hospital, que é dada
pelo sistema de gestão. Portanto, isso facilita a visualização do cenário que teremos no dia seguinte,
com tempo hábil para fazer um plano de contingência, se necessário”, destaca Cunha.
De acordo com o gestor, além dessa diminuição
no tempo da alta, ficou estabelecido que o paciente
não poderia ficar mais de três horas na urgência. “Até
o prazo de 6 horas, o paciente tem que ter o problema dele resolvido. Se eu sei que está lotado e foi
pedido o internamento, vou para o plano B, que é
conseguir transferência do paciente para outra
instituição”, acrescenta. “A nossa meta de ocupação
tem variado em 4 dias. E esse giro de leito é importante para dar espaço para o paciente clínico, que é
aquele que vai se internar para tomar antibióticos
por cerca de 10 ou 15 dias, por exemplo”, completa
Alexandre Cunha.
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Gerenciamento de risco

Hospital 9 de Julho
cria ferramenta para
incentivar a prevenção

U

ltimamente, Karina Banhos, enfermeira do
Departamento de Gestão de Qualidade e
Riscos do Hospital 9 de Julho (SP), tem
repetido, com frequência, três conceitos:
barreira, método de controle e ação de
contingência. Mas não se importa em
reproduzi-los sempre que necessário, pois eles fazem
parte de um programa que está sendo implementado na instituição. A iniciativa visa garantir ainda
mais qualidade e segurança à infinidade de processos
clínicos em curso na rotina hospitalar, por meio de
uma ferramenta de mapeamento e gerenciamento
de riscos que identifica e busca reduzir situações
inesperadas que possam trazer problemas para a
segurança dos pacientes e dos profissionais.
Segundo a integrante do Departamento de Gestão
de Qualidade e Riscos, a ideia de rever os processos,
considerando os riscos nele envolvidos, surgiu a partir
da necessidade de analisá-los de forma mais preventiva e adequá-los aos parâmetros do Manual de Acreditação da Joint Commission International (JCI). Até o
momento, segundo ela, o programa já foi aplicado no
setor de hemodiálise e no centro de infusão e está em
fase de implementação no pronto-socorro, na internação e no centro cirúrgico. A estimativa é que, em
agosto, todos os setores do hospital estejam envolvidos.
O contato inicial para discutir o programa dentro
de cada setor é uma reunião entre o departamento
da qualidade e os gestores da referida área, momento no qual eles podem elencar as etapas críticas dos
processos em curso. Depois, uma conversa com os
profissionais diretamente envolvidos em cada eventual risco busca saber quais as barreiras estão sendo
postas em prática e quais ainda precisam ser adotadas. Para dirimir dúvidas, Banhos explica a diferença
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entre barreira, ou seja, algo que se implementa dentro
do processo para prevenir determinado risco; método de controle, o que é feito para se saber se uma
determinada barreira está sendo adotada, e, por fim,
ação de contingência, que nada mais é do que a
medida tomada após a ocorrência do risco.
“Ouvimos esses profissionais para que eles nos
digam o que fazem para prevenir aqueles riscos
identificados naqueles processos; ou seja, é a própria
equipe que desenvolve o mapa. O objetivo é que
eles enxerguem o processo de trabalho deles dentro
do mapa. É um processo notadamente educativo.
A gente o direciona apenas para explicar os conceitos,

R. Peixoto Gomide, 625
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3147-9999
www.h9j.com.br

pois existe uma dificuldade inicial em relação a eles”,
descreve Banhos. De acordo com ela, à medida que
as explicações são dadas, os profissionais vão identificando e citando os problemas. “Estamos mapeando todos os setores, desde a central de agendamento, que marca a cirurgia, até o médico, que está
lá na outra ponta”, detalha.

Construindo o mapa de risco
As etapas seguintes são a elaboração do mapa, afixado em um lugar de grande fluxo de profissionais
do setor para que possa ser facilmente visto, e o treinamento das equipes. Embora o mapa não esteja em
um local de fácil visualização para os pacientes e
seus familiares, a enfermeira do setor da qualidade
reconhece que isso pode vir a ocorrer, uma vez que
o documento contém importantes ações de prevenção adotadas no hospital.
Para a construção dos mapas, assegura a enfermeira, foram levados em consideração os padrões
de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente
(QPS) do Manual de Acreditação da JCI para Hospitais, que dizem respeito ao gerenciamento de riscos.
“Na construção da ferramenta, assim como na construção dos mapas, usamos os padrões do manual.
Eles foram observados de forma detalhada na elaboração dos mapas, para ver se estávamos atendendo
ao que é pedido para a gestão de riscos em uma
unidade hospitalar. O padrão 11, inclusive, é bem específico ao falar sobre a importância de um programa
contínuo de gerenciamento que identifique, priorize,
notifique, gerencie e investigue os riscos”, comenta.
Embora ainda seja cedo para traçar uma avaliação,
Karina Banhos observa que já foi possível constatar

a preocupação do hospital com a prevenção. “Percebemos que as barreiras são implementadas, mas ainda
há poucos métodos de controle”, analisa. Durante a
aplicação da ferramenta, por exemplo, foi debatida
uma situação relativa à transferência da unidade de
internação para o centro cirúrgico, na qual verificou-se
a necessidade de reforçar o controle da conferência
da documentação, para garantir que toda a documentação necessária está em mãos e diz respeito, de
fato, ao paciente em questão.
“Constatamos que existe um checklist para verificar os documentos obrigatórios, mas não se tinha
certeza do momento em que era preenchido e se era
sempre preenchido. Agora, ficou definido que vai ser
na porta de saída da internação”, diz Banhos, acrescentando que também foi estabelecido que o centro
cirúrgico vai gerar relatórios semestrais de não conformidades para saber se e quando a falha ocorreu.
Concluída a elaboração dos mapas, a etapa seguinte é a revisão, prevista para ocorrer anualmente,
momento no qual será possível verificar se os pontos de melhoria sinalizados foram implementados.
“O mapa indica onde o processo está bom e onde é
preciso melhorar. Com isso, o gestor sabe onde precisa focar. O mapa não é um plano de ação. É a sinalização de riscos e as formas de controle de riscos”,
salienta a enfermeira do Departamento de Gestão de
Qualidade e Riscos do 9 de Julho.
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Segurança e qualidade

Amil Resgate adota novo
modelo de prontuário
garantindo informações
mais confiáveis

G

arantir a segurança das informações do
paciente entre as remoções inter-hospitalares. Com esse objetivo, o Amil Resgate
Saúde adotou, há dois anos, um novo modelo de prontuário nas ambulâncias durante o transporte dos pacientes. A Ficha
de Transporte é um documento único que contém as
informações registradas, geradas a partir de fatos e
situações sobre a saúde do paciente e a assistência a
ele prestada. O documento, agora customizado, é
parte integrante do prontuário do paciente, possibilitando a comunicação entre membros da equipe
multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao paciente. O procedimento adotado para registro no prontuário segue os padrões da Joint Commission International (JCI).
A implantação desse novo modelo já mostra
resultados. Um exemplo é o índice de reavaliação da

dor, que melhorou 1,6% em um ano: em dezembro
de 2013, foram reavaliados 98,9% contra 97,3% em
janeiro do mesmo ano, num total de 2.196 fichas
avaliadas. “O objetivo é garantir a qualidade e segurança dos cuidados desse paciente que está sendo
transportado do hospital A para o hospital B. Tudo
é dinâmico, e no trajeto podem ocorrer diversas
situações na ambulância. Por outro lado, o hospital
que vai receber esse paciente tem que ter conhecimento de tudo o que aconteceu no hospital A e se
houve alguma intercorrência no transporte. Esse é
um instrumento para assegurar a continuidade do
tratamento, do cuidado, que vem ao encontro de um
dos capítulos do manual da JCI, que trata do assunto”,
observa Marino Pellegrino Guerriero, gerente médico
do Amil Resgate Saúde.
De acordo com o médico, a reavaliação dessas
informações do paciente significou também uma

Índice de avaliação e reavaliação da Dor (2013)
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Alameda Rio Negro, 1.356 – Alphaville
São Paulo/SP
Tel.: (11) 4197-1001
www.aeromil.com.br

melhoria no cuidado, uma vez
A terceira parte é preenchida
“Partimos de
que os sinais vitais são verifino momento da chegada do paum modelo de
cados no início, durante o traciente ao destino. “No começo,
jeto e, novamente, no destino.
foi complicado para chegarmos
ficha impressa,
“Se não houver essa verificação
a esse modelo. Para conseguirconforme
posterior, por exemplo, o pamos a conformidade adequada,
ciente pode ter uma alteração
tivemos que dividir a ficha nesses
as indicações
e, como não foi reavaliado,
três momentos e criar os campos
da JCI.”
pode deixar de receber o cuiespecíficos”, comenta Guerriero.
dado necessário”, ressalta.
O gerente médico sublinha que,
Marino Pellegrino Guerriero,
Para chegar ao modelo atuno momento em que a equipe
gerente médico do Amil
al, Guerriero explica que o ponchega à origem do transporte, é
Resgate Saúde
to de partida foi uma ficha que
feita a primeira abordagem, em
já era usada nas ambulâncias.
que vários critérios são avaliados,
“Partimos de um modelo de ficha impressa, conforme como sinais vitais, escore do nível de dor e nível de
as recomendações da JCI. Fizemos várias versões dela, sedação (quando aplicável), entre outros.
até atingirmos o melhor modelo, em termos de quaAlém do indicador de gerenciamento da dor, foram
lidade da anotação”, fala Guerriero.
mensurados resultados relativos à conformidade
no preenchimento da ficha, por parte de médicos e
enfermeiros. No ano de 2013, por exemplo, do total
Customizando informação
de 2.196 fichas preenchidas, esse índice ficou em
Para que fosse atingido um alto grau de adequação 89,2% em janeiro contra 94,5% no mês de dezembro.
Ainda como ação de melhoria, a fim de garantir
e de customização, foram criados campos específicos
a
confidencialidade
das informações registradas, foi
para determinados registros, como Reavaliação da
disponibilizado
um
cofre,
no interior das ambulâncias,
Dor, bem como suas características, e campos para
Reavaliação dos Sinais Vitais do paciente. O prontuário onde são colocadas as fichas de transporte após o
passou ainda a ser dividido em partes. Na primeira término de seu preenchimento. “O prontuário clínico
parte, são anotados dados, como identificação do é o documento em que constam todas as informações
paciente, registro dos tempos de transporte, resumo do atendimento de um paciente, seja uma internação
das informações de origem e consentimento infor- ou um simples procedimento. Essas informações são
mado. Já na segunda, são registrados os dados obti- sigilosas, sendo somente pacientes e familiares audos durante o transporte propriamente dito, como torizados a consultar os registros. Optamos por isso
histórico do paciente, avaliação e reavaliação dos para garantir, ainda mais, a segurança nas informações
sinais vitais e da dor, bem como as anotações do do quadro do paciente”, completa o gerente médico
do Amil Resgate Saúde.
médico e do enfermeiro.
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Validação do corpo clínico

Hospital Santa Paula
cria sistema que qualifica
médicos a trabalharem
na instituição

Q

uem acompanha o vaivém das centenas
de médicos que circulam no Hospital Santa
Paula (SP), possivelmente, não tem ideia de
quão rigoroso é o processo de permissão
para se realizar qualquer procedimento
clínico dentro da instituição, que, por ano,
atende cerca de 100 mil pacientes na unidade de pronto atendimento e realiza em
torno de 7.500 cirurgias. Hoje existem 1.800 médicos
cadastrados e, segundo a direção da instituição, todos,
sem exceção, cumpriram uma série de etapas para
conquistar o direito de fazer parte do corpo clínico.
E a palavra ‘todos’ não é apenas retórica, pois até
mesmo os profissionais que utilizam o Santa Paula
de forma esporádica, para realizar, por exemplo, um
procedimento cirúrgico solicitado através do convênio, ou, ainda, os que são indicados pelos membros
do próprio corpo clínico da instituição, passam por
um extenso processo de outorga de privilégios, que
nada mais é do que a permissão da Diretoria para
que o profissional realize procedimentos no estabelecimento, após a checagem de dados sobre a sua
formação e titulação.
“Aqui não entra um médico sequer se não estiver
devidamente cadastrado”, enfatiza Raphael Einsfeld
Simões Ferreira, diretor médico do hospital, explicando que o total de médicos com cadastro ativo está
hoje em torno de 800. “Os demais são profissionais
que realizam procedimentos esporadicamente”, acrescenta, observando que tamanha exigência é decorrência do cuidado requerido quanto à qualidade do
serviço prestado e à segurança dos pacientes.
O processo de concessão de autorizações, segundo Ferreira, tem sido paulatinamente aprimorado
desde 2010 para aumentar o grau de confiabilidade
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em relação ao corpo clínico da instituição, assim como
atender as conformidades estabelecidas pela Joint
Commission International (JCI) para hospitais acreditados. Para isso, o Santa Paula foi além do prontuário funcional físico, no qual permanecem arquivados
dados de cada integrante do corpo clínico, e instituiu
um prontuário, utilizando um sistema eletrônico,
acessado com login e senha. Neste, são mantidas
atualizadas informações dos médicos, com seus privilégios (prerrogativas concedidas), sua avaliação de
desempenho anual e o seu currículum vitae.
Cada médico pode solicitar diferentes privilégios,
cuja concessão dependerá da comprovação de sua
qualificação profissional. Quando o profissional eventualmente pretende realizar
apenas um procedimento em
um determinado paciente, a
autorização será temporária.
Caso pretenda integrar o corpo
clínico, a outorga do privilégio
será permanente e revalidada
a cada três anos.

A outorga
O primeiro passo para obter
uma outorga é solicitar o cadastramento, informando o que
deseja realizar no hospital, e
apresentar documentos, como
identidade, diploma de medicina, registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e
titulação na área de atuação.
De posse dos documentos do

Raphael Einsfeld Simões Ferreira,
diretor médico

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

profissional, a direção do hospital faz uma checagem
para saber se o CRM está ativo e se não existe alguma
questão ética que o desabone. A autenticidade de
todos os documentos é verificada junto às fontes.
“Isso é necessário porque, infelizmente, há casos de
falsificação de documentos”, destaca Ferreira.
Após esse processo de verificação, que inclui a
análise das credenciais do profissional diante dos
privilégios a serem concedidos, ele é entrevistado
pela direção médica, que apresenta o regimento interno do Santa Paula e o código de ética e conduta.
Se aceitar os termos, recebe a permissão para atuar
na instituição. A partir daí, o cuidado passa a ser
outro: garantir o bom desempenho do profissional na
rotina hospitalar. Para isso, o diretor médico elaborou
uma série de indicadores de desempenho, em torno
de 20 a 30, que podem variar de acordo com a especialidade, para avaliar a performance do médico,
considerando-se a qualidade assistencial, a atualização contínua e o acompanhamento dos seus resultados, comparados à literatura médica.
Anualmente, os indicadores de cada profissional
são avaliados. Se um médico está abaixo da meta
estabelecida, é chamado à direção para conversar
sobre o assunto e passar por treinamentos. O hospital espera que a performance do profissional melhore.
Caso contrário, seus privilégios podem ser retirados
totalmente ou parcialmente. “Se, por três anos consecutivos, a situação não mudar, ele é automaticamente
desligado da instituição”, ressalva o diretor médico.
Em relação aos critérios adotados, Ferreira acredita que o mais fundamental foi a criação de barreiras
de entrada, por meio de mudanças na concessão de
outorgas e centralização do processo na diretoria médica: “No passado, o médico tinha acesso facilitado,

pois não havia uma exigência tão abrangente. Somos
responsáveis por qualquer evento que aconteça ao
paciente. Para compartilhar responsabilidades, é primordial conhecer a qualificação do profissional.”
O diretor médico diz que o manual de acreditação
da JCI foi o norteador das mudanças no Santa Paula:
“A gente teve que se adequar às exigências do manual”, diz Ferreira, destacando que as mudanças resultaram em melhorias. Em consequência das novas exigências para admissão no corpo clínico, verificou-se
uma grande redução da quantidade de profissionais
cadastrados, cujo número caiu de 3.500 para 1.800,
sem repercussão na taxa de ocupação hospitalar.
“Quando você começa a mensurar o desempenho
das pessoas, algumas se afastam porque não querem
ser avaliadas e outras são excluídas porque não atendem aos nossos critérios. Isso assegura mais qualidade e segurança nos cuidados prestados aos pacientes.
É importante não deixar o indicador piorar e ser proativo. O que eu quero como diretor não é ficar cobrando, mas auxiliar todos a melhorar sempre”, finaliza.
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Tecnologia a serviço da segurança

Hospital Santa Joana
faz reestruturação física
e nos processos assistenciais
da multiemergência e
melhora atendimento

M

elhorar a segurança e a satisfação do
paciente. Com foco nessas duas necessidades, o Hospital Santa Joana (PE) vem
realizando uma série de implementações na multiemergência, como investimentos para concepção de novos
espaços físicos e reforma e ampliação de outros,
ampliação da equipe médica e de enfermagem e
adoção de ferramentas que otimizem a segurança do
paciente. Com as ações, a instituição já conseguiu
reduzir o tempo-resposta no atendimento do paciente que chega à emergência. Segundo Fátima
Sampaio, gerente assistencial multidisciplinar do
Santa Joana, a demora do atendimento médico era
uma das principais queixas do paciente.
“Com o aumento da demanda de atendimento
tivemos que fazer uma mudança geral, tanto na área
física quanto de fluxo de atendimento, e implantar
algumas inovações para melhorar a satisfação do
cliente e a segurança do atendimento”, explica
Sampaio. Uma das mudanças foi a criação de uma
ferramenta de monitoramento on-line em que o
status do paciente é registrado em seu prontuário
eletrônico. “Com a adoção do PID (Patient Intelligent
Identification), é possível administrar todo o fluxo de
atendimento”, ressalta.
A gerente assistencial revela ainda que um grupo
de enfermeiros faz a avaliação inicial do paciente
quando ele dá entrada na emergência, com base em
um protocolo de prioridade de cada um, encaminhando o paciente para a área correspondente de
acordo com a triagem: área vermelha é onde ficam
os pacientes com mais criticidade e que necessitam
de maiores recursos. Na amarela, ficam os pacientes
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intermediários. Já a área verde é o local onde ficam
os pacientes sem risco e que poderiam ser atendidos
inclusive ambulatorialmente. “Como a emergência é
dividida nessas três áreas, em cada uma delas deve
haver tudo de que o paciente precisar. Por exemplo,
muitas vezes o paciente precisa fazer apenas um
curativo: então, ele é mandado para a área específica para aquele atendimento”, afirma a gerente assistencial. Ainda de acordo com Sampaio, esses critérios foram elencados para todas as especialidades
e de acordo com os sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Só então é que os pacientes são

R. Joaquim Nabuco, 200 – Graças
Recife/PE
Tel.: (81) 3216-6666
www.santajoanape.com.br

Mais segurança

Com essa nova reestruturação do processo de atendimento, Sampaio conta que foi possível ter novos
indicadores: de tempo e resolubilidade de atendimento, taxa de conversão e de satisfação do paciente. Foi implantado ainda um procedimento de
monitoramento por radiofrequência (sistema RFID),
permitindo a identificação e o monitoramento do
paciente através de uma pulseira com código de
barras que ele recebe quando chega ao hospital, etapa em fase de implementação no hospital. “Dentro
da multiemergência, há antenas de radiofrequência que indicam onde o paciente está e aparece em
uma TV o mapa daquela área,
facilitando a localização do
encaminhados para um médico
“Com esse novo
paciente dentro da emerdentro de cada área. Para que
fluxo, ganhamos
gência. Dessa forma, consetodo o atendimento pudesse ser
guimos estimar o tempo no
registrado e acompanhado, foi imagilidade e
qual o paciente deve ficar em
plantado o prontuário eletrônico.
também um
cada área”, esclarece.
A gerente assistencial
acompanhamento
Prontuário digital
avalia que essa reestruturamelhor do
ção trouxe mais benefícios
Quando o paciente chega ao atenaos processos já implantados
processo.”
dimento médico, o cadastro que
no hospital: “Não houve altefoi feito na avaliação inicial desse
Fátima Sampaio, gerente
ração nos protocolos adotados
paciente é acessado e o médico
assistencial multidisciplinar
para atender as metas interfica a par dos relatos feitos pelo
nacionais de segurança, preenfermeiro. A partir daí, o médico
conizadas
pela
Organização
Mundial da Saúde e pela
presta atendimento ao paciente e, à medida que vai
Joint
Commission
International,
que já estavam imavançando nesse atendimento, aparece na tela o
plantados
há
mais
de
um
ano.
Apenas
melhoramos
status do paciente para que todos os coordenadores
para
que
essas
respostas
fossem
mais
efetivas.
Conde área possam visualizar também. “Esse compartisequentemente,
os
processos
se
tornam
mais
prelhamento de informações entre os profissionais é
sentes
e
eficazes”,
justifica.
para que não haja atraso, nem no atendimento iniDe acordo com Fátima Sampaio, os resultados
cial nem nas reavaliações dos pacientes. Para cada
status (aguardando atendimento, aguardando exa- apareceram poucos meses após a reestruturação,
mes e aguardando reavaliação) e tempo de espera sendo possível verificar a melhora do tempo de
pelo atendimento, existe uma cor específica”, garan- atendimento e satisfação do paciente. “Com média
te a gerente assistencial. Ela explica que o paciente de 7 mil atendimentos/mês, nossa multiemerrecebe uma etiqueta na cor branca, por exemplo, gência, que oferece nove especialidades funciomas esta pode mudar de gradação no decorrer do nando 24 horas, apresenta uma tendência cresatendimento: “A bolinha que estava branca passa a cente na curva de atendimento. Nosso objetivo
ser verde, quando o paciente está sendo atendido. é oferecer ao paciente um atendimento ágil, com
Se o paciente passar um período maior do que o segurança, usando cada vez mais os processos
estipulado para o atendimento, o status dele passa de qualidade em que a acreditação seja um resde verde para vermelho. Com esse novo fluxo, ga- paldo de resolubilidade na segurança do atendinhamos agilidade e também um acompanhamento mento ao paciente”, finaliza a gerente assistencial do Santa Joana.
melhor do processo.”
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Planejando a assistência

Hospital Alvorada cria
método para diminuição
do número de pacientes
de longa permanência

T

rabalhar para que o paciente volte para casa
o mais rapidamente possível, garantindo o
melhor atendimento e respeitando todas
as condições de segurança. Essa é a meta
do planejamento da assistência, que vai
muito além de um estreito contato do corpo
clínico com os pacientes e seus familiares, como já
constatou o Hospital Alvorada (SP).
Em setembro do ano passado, a instituição criou
equipes multiprofissionais – compostas por médico,
enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e nutrólogo – com o intuito de identificar precocemente os pacientes com potencial de internação
de longa permanência, visando garantir todos os
cuidados para que eles fiquem na instituição tão somente o tempo necessário. Na instituição, são considerados pacientes de longa permanência aqueles
que ultrapassarem 14 dias de internação.
De acordo com o coordenador da Clínica Médica,
Marcos Sanches, na programação terapêutica realizada na admissão do paciente, quando constatado
que o paciente tem perfil para longa permanência,
a equipe multiprofissional vai direcionar o foco no
atendimento para tentar desospitalizar o paciente o
mais precocemente possível e com segurança para
que o cuidado seja continuado na pós-alta. Para isso,
os protocolos de prevenção de broncoaspiração, TEV
e mobilização precoce são gerenciados.
Segundo Sanches, antes da criação das equipes
multiprofissionais, a taxa média mensal de leitos
ocupados por pacientes de longa permanência no
Alvorada alcançava os 20%. Após as intervenções, o
indicador caiu para cerca de 13%. A redução, acrescenta o coordenador da Clínica Médica, pode ser
explicada, em parte, pelo cuidado em orientar a
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família, o mais precoce possível, sobre as mudanças de vida decorrentes da patologia. “Desde o primeiro momento, a equipe tenta avaliar o grau de
entendimento da família em relação à patologia.
Nesse momento, entra o trabalho de todo o grupo:
se o paciente usa sonda, o nutricionista orienta como
adquirir ou preparar a dieta; já o enfermeiro fala
sobre a manipulação da sonda; o fisioterapeuta
entra com os cuidados sobre a parte respiratória e
motora; e, quando necessário, solicita-se apoio do
psicólogo”, exemplifica.

Av. Ministro Gabriel de Resende Passos, 550
Moema – São Paulo/SP
Tel.: (11) 2186-9900
www.hospitalalvorada.com.br

Outros indicadores
Coordenadora da UTI do Hospital Alvorada, Céu Cordeiro observa que o monitoramento do paciente de
longa permanência possibilita a atuação em outras
frentes, pois impacta indicadores, como os de infecção hospitalar, pneumonia hospitalar, reinternação
precoce e permanência na UTI. De acordo com ela,
a aplicação de protocolos, como o de broncoaspiração
e de mobilização precoce, com o apoio das equipes
multiprofissionais, já possibilitou um ganho importante na redução da transferência desses pacientes
de longa permanência para a UTI: “Observamos que,
embora protocolos já fossem adotados pelo hospital
antes da criação das equipes de longa permanência,
muitas vezes ficavam segmentados, o que se modificou com a interação entre as equipes multiprofissionais”, diz a coordenadora da UTI.

Os serviços de educação para a melhoria da Qualidade e Segurança Assistencial para a acreditação
do Alvorada, ajudaram a interação dos profissionais
que compõem as equipes, salienta Cordeiro, acrescentando que as mudanças na assistência foram realizadas seguindo os padrões de avaliação do paciente
(AOP), de acesso ao cuidado e à continuidade do
cuidado (ACC), de cuidado aos pacientes (COP) e de
educação de pacientes e familiares (PFE), constantes
no Manual de Acreditação para Hospitais, da Joint
Commission International. “A partir daí, as equipes
passaram a trabalhar mais em conjunto, e isso faz com
que o cuidado seja integral e contínuo. A implementação dos protocolos também ajudou, pois, com a
padronização dos atendimentos, as discussões passam
a não mais existir”, comenta.

Otimização no giro de leito
Com a maior eficiência e melhoria nos resultados de
desospitalização dos pacientes de longa permanência,
ocorreu redução do tempo médio de internação, de 4,9
para os atuais 4,2 dias. Essa ação representou um ganho
de 41 internações por mês, considerando-se a média
de 80% de taxa de ocupação no Hospital Alvorada.
“No cenário atual de falta de leitos hospitalares,
conseguiu-se, com a racionalização dos processos e
melhoria dos resultados, um grande avanço, levando a
mais qualidade no atendimento do paciente, otimização
dos custos para fonte pagadora e melhor ambiente de
trabalho para as equipes multiprofissionais”, garante
Fernando José Pedro, diretor técnico do hospital.

Média mensal
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Cuidados Paliativos

Hospital de Clínicas de Porto
Alegre consolida assistência
diferenciada para pacientes
em fase terminal

“I

nfelizmente, não há mais nada que
Desde então, o assunto ganhou ainda mais despossa ser feito”. A frase, proferida pelo taque no HCPA e, em 2012, surgiu o Programa de
médico diante de uma impossibilidade Cuidados Paliativos, por meio do qual a nova aborde cura, pode soar aos ouvidos do pa- dagem, antes exclusiva para os pacientes com câncer
ciente ou de seus familiares não apenas avançado, foi estendida aos demais portadores de
como uma sentença de morte, mas tam- patologias em estágio terminal. A partir daí, além da
bém um fracasso da Medicina, embora os profissionais equipe que atua com neoplásicos, grupos multidiscide saúde ainda possam fazer muito por pessoas em plinares, formados por médicos, enfermeiros, psicóestágio terminal. É o que mostra a terapêutica palia- logos, fisioterapeutas, farmacêuticos e assistentes
tiva, um tipo de assistência hoje crescente nos hos- sociais, prestam atendimento quando requisitados.
pitais e já consolidada no Hospi“Quando constatamos, por
tal de Clínicas de Porto Alegre
exemplo,
que o paciente está em
“Quando
(HCPA), unidade de ensino da
condições de alta, prestamos os
constatamos, por
Universidade Federal do Rio Granesclarecimentos sobre como serão
de do Sul (UFRGS).
os cuidados necessários em casa”,
exemplo, que o
A abordagem, composta por
detalha a médica Lúcia Miranda
paciente está em
cuidados que propõem aumentar
dos Santos, chefe do Serviço de
a qualidade de vida dos pacientes
Dor e Medicina Paliativa do HCPA,
condições de alta,
em estágio terminal, assim como
que, este ano, passou a englobar
prestamos os
de seus familiares, por meio do
o núcleo criado em 2006.
esclarecimentos
controle dos sintomas, alívio do
O trabalho exige plena dedisofrimento e do tratamento de
cação, observa Santos, destacansobre como serão
problemas físicos, espirituais e
do, porém, que os obstáculos já
os cuidados
psicossociais, foi ouvida pela priforam muito maiores nos serviços
meira vez nos corredores do
de saúde. “Antigamente, não era
necessários
HCPA em 1985, trazida do priraro ouvir casos de pacientes que
em casa.”
meiro Congresso Latino-Americaiam ao consultório, e o colega dino de Cuidados Paliativos por
zia algo como “não há mais nada
Lúcia Miranda dos Santos,
médicos e enfermeiros do hospique eu possa fazer pelo senhor”,
chefe do Serviço de Dor
tal, logo foi vinculada aos portarecorda a médica, contando que,
e Medicina Paliativa
dores de neoplasias. Aos poucos,
mesmo no HCPA, as mudanças
ganhou espaço e, em 2006, conclusões do grupo de vieram lentamente: “Foi preciso um trabalho grande
estudos sobre o tema, formado por enfermeiros e para modificar essa cultura de cuidados de quem está
estudantes, motivaram a criação do Núcleo de Cui- em fase terminal e mostrar ao especialista que, emdados Paliativos do hospital.
bora ele não possa mais intervir, pode procurar os
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responsáveis da equipe de cuidados paliativos para
oferecer melhor qualidade de vida ao paciente. Mas não
podemos mudar o curso natural da doença.”
A ressalva da coordenadora do serviço de medicina paliativa é importante, pois, segundo ela, familiares confundiam cuidados paliativos com eutanásia,
como se o paciente fosse ter a vida abreviada, quando,
na verdade, o objetivo não é prolongar a vida nem
antecipar a morte. “Ainda há parentes que não entendem, geralmente, quando a irreversibilidade do quadro é muito recente. Precisamos, então, repetir muitas
vezes o que é o cuidado paliativo”, relata.

Respeito aos direitos
A orientação, aliás, é um ponto do capítulo Direitos do
Paciente e Familiares, do Manual de Acreditação da
Joint Commission International para Hospitais. Assessora do Núcleo de Cuidados Paliativos do HCPA, a
enfermeira Maria Henriqueta Kruse explica que a
acreditação foi muito importante para o hospital:
“Analisando o manual, a administração concluiu que
precisávamos logo elaborar um programa, ter uma
política mais clara sobre pacientes terminais. Então,
estruturamos o programa em função da acreditação.

É difícil colocar pacientes em fim de vida como uma
pauta importante. E nisso a acreditação nos ajudou.”
O HCPA, por exemplo, criou um grupo de atendimento espiritual para responder às necessidades
religiosas de pacientes e seus familiares, uma forma
de atender ao padrão correspondente do manual.
“Temos um cadastro na instituição, com o nome de
representantes de diversas crenças religiosas, que
podem ser acionados conforme o desejo das famílias”,
complementa Lúcia Santos.
A escuta do paciente, dos familiares e dos profissionais de saúde é um ponto citado como relevante
para a consolidação do processo. Kruse lembra que,
há muitos anos, o hospital fez uma pesquisa com
familiares de pacientes em estado grave e outra com
funcionários. Os primeiros responderam que, para
ser melhor atendidos, seria importante ter no hospital um lugar para que eles pudessem aquecer a
comida e tomar banho.
Diante dos resultados, criou-se o Núcleo de Cuidados Paliativos, que possui uma área física exclusiva,
com sete leitos, onde os acompanhantes têm direito
a refeições gratuitas. “A família também é muito
importante nessa abordagem. Um dos nossos trabalhos é prepará-la para permanecer em casa e também
para o luto. Como a nossa unidade é destinada aos
pacientes do SUS, ficar em casa, muitas vezes, é um
problema, pois são necessários recursos financeiros.
Por isso, notamos que esses pacientes morrem mais
aqui do que em casa. Há quem pense que o atendimento no hospital só dá certo quando a pessoa fica
curada, mas o fato é que o processo da morte e do
morrer é uma realidade inerente à vida e a assistência humanizada nessa etapa faz parte do cuidado
qualificado que uma instituição deve oferecer”, comenta a assessora do núcleo.
Já a pesquisa com os profissionais revelou que,
mais do que apoio emocional, eles gostariam de ter
acesso à capacitação. Por isso, o setor de Cuidados
Paliativos realiza reuniões quinzenais. “Procuramos
envolver toda a população que lida com saúde no
hospital. E muitos alunos também participam, pois
somos um hospital universitário”, diz Lúcia Santos,
observando que o HCPA agora está preparando-se
para uma nova etapa em relação aos cuidados paliativos: “garantir esse tipo de assistência para todos
os pacientes que necessitem desse serviço e são
atendidos pelo Programa de Cuidados Paliativos, e
não apenas para os neoplásicos”, assegura a chefe
do Serviço de Dor e Medicina Paliativa do HCPA.

www.cbacred.org.br
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Reduzindo riscos

Hospital São José adota
sistema de análise
antecipada de riscos no
processo de quimioterapia

O

Hospital São José (SP) adotou um instruA decisão de implantar o FMEA no fluxo de quimento capaz de antecipar as possibilidades mioterapia se deu a partir do resultado de um invende uma falha acontecer: o Failure Mode tário de ameaças, mapeado em todos os setores da
Effects Analysis (FMEA), ferramenta de instituição. Vila-Real conta que, a partir desse invenanálise de modos e efeitos das falhas para tário, foi aplicada uma matriz de risco, onde se cheprevenção e antecipação de riscos. Desde gou à conclusão de que o processo envolvendo o
que foi implantada, em junho
fluxo de medicamentos
de 2013, no serviço de Oncoloera o que apresentava
“A ferramenta é
gia, o setor vem registrando
maior risco, podendo comresultados positivos. As etapas
prometer a qualidade e
justamente para
de análise da prescrição, presegurança do paciente.
que trabalhemos
paro do quimioterápico e dis“Dentro do fluxo de medipensação, por exemplo, foram
camentos geral, identificapreventivamente,
as que tiveram redução de risco,
mos que o importante, do
identificando
tendo como base uma matriz
ponto de vista de redução
que avalia severidade versus
de risco, era o processo de
aquele modo de
ocorrência versus detecção e que
quimioterapia”, observa
falha que parece
é aplicada no início do procesela, acrescentando que a
so e no final, mediante a conquimioterapia é uma área
ser invisível dentro
clusão das ações de melhoria.
importante estrategicado processo.”
A farmacêutica Márcia Vilamente para o hospital, que
Márcia Vila-Real, analista
-Real, analista da Qualidade do
é voltado para a oncologia,
da Qualidade
hospital, acredita já haver reacarretando impacto direto
dução de risco, a curto e médio
na assistência.
prazos. Segundo ela, o percentual de redução de
De acordo com Vila-Real, para a implantação
risco está em 14,3%, na etapa análise de prescrição; da ferramenta, foi elaborado um cronograma que
5,1%, na etapa preparo quimioterápico; e 11%, na envolveu equipes assistenciais de todo o procesetapa de dispensação. “Para cada etapa, foi estima- so da quimioterapia, entre médicos, enfermeiros
do o valor de risco inicial e, após a implantação das e profissionais de farmácia, e áreas como engemelhorias, calculado o risco final e medida a sua nharia clínica e manutenção, entre outras, que
redução. Ainda é preciso concluir as etapas relacio- pudessem ter, dentro dos seus processos indivinadas à mudança de estrutura física e mudança no duais, influências sobre o resultado final dentro
sistema informatizado”, projeta. O próximo processo da quimioterapia. A partir daí, foi desenvolvido
a ser modificado será a conferência manual, que exi- um plano de ação para as fases identificadas como
ge tripla checagem, segundo a farmacêutica.
de maior risco.
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Resultados
Desde a implantação do FMEA, o que se tem observado na instituição é a maior segurança no processo de quimioterapia, traduzida no baixo número de
eventos adversos em relação a esse setor. “A ferramenta é justamente para que trabalhemos preventivamente, identificando aquele modo de falha que
parece ser invisível dentro do processo, sempre focando a questão de melhoria contínua”, esclarece
Vila-Real. “A acreditação, conferida pela Joint Commission International, é importante por ser o que nos
direciona para buscarmos essa melhoria contínua.
E o FMEA vem ao encontro porque trabalha de forma
preventiva”, comenta.

Essa melhora na gestão da qualidade da segurança para o paciente também é reflexo do maior
envolvimento da equipe multiprofissional desde a
adoção do FMEA. “A forma como o colaborador pode
contribuir para sempre procurar melhorar a gestão
da qualidade e segurança do paciente é outro ponto
positivo da implantação do sistema”, diz a analista
da qualidade. Outro dado para o qual Vila-Real chama
a atenção é quanto ao baixo registro de eventos em
relação ao processo de quimioterapia no hospital, o
que, segundo ela, mostra que o processo é seguro.
Para garantir a efetiva aplicação e análise dessa
ferramenta, o Comitê da Qualidade, através de reuniões mensais, monitora, com a equipe, os planos de
ações desenvolvidos. “Quando chegamos a um plano
de ação, começamos a monitorar as tarefas a serem
executadas e verificamos sua efetividade, fazendo
uma validação do que foi implantado e se realmente
trouxe melhora para aquela etapa identificada dentro
do plano”, ressalta Vila-Real.
De acordo com a analista da Qualidade do Hospital São José, embora as etapas e o processo sejam
seguros, realizados duplo ou triplo checks por profissionais diferentes, o próximo passo é informatizar todo
o sistema para que se aumente ainda mais a precisão
dessa análise de riscos: “Identificamos também que
o ambiente, nesse processo manual, pode se tornar
falho, frágil, por causa da atenção do profissional.
Entendemos que a informatização é importante para
que possamos atingir um resultado ainda melhor.”

www.cbacred.org.br
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Acreditação conquistada

Hospital Dona Helena
é a primeira instituição
de Santa Catarina a receber
o selo da JCI

O

Hospital Dona Helena (SC), que completa
seu centenário em 2016, recebeu no dia
23 de abril o selo de ouro da Joint Commission International (JCI), tornando-se a
única instituição de Santa Catarina a ser
acreditada pelo organismo internacional.
A busca pela acreditação internacional teve início
em 2008, quando a direção do hospital optou por
adotar os rigorosos padrões da JCI. “O desafio de
perseguir sempre a excelência, aliado à identidade
de conceitos e pressupostos preconizados pelo Hospital Dona Helena e exigidos pela JCI, foi uma das
principais razões para a escolha da acreditação internacional”, afirma Carlos José Serapião, coordenador
do processo de acreditação do hospital.
Durante o processo pela acreditação internacional, o hospital tomou uma série de ações para
fortalecer a cultura da qualidade e segurança.
A primeira delas foi criar o Comitê de Gestão de
Qualidade (CGQ). Formado por uma equipe multidisciplinar, foi responsável pela elaboração de
atividades e produção de documentos, que subsidiaram a equipe na organização em busca do selo.
Outros comitês vieram em seguida, como o Comitê de Cuidados Paliativos (CCP) e o Comitê de Gerenciamento de Risco (CGR). O primeiro tem o
objetivo de estabelecer a cultura do cuidado no
fim da vida, encarando a morte como um processo natural. Já o segundo fica responsável por identificar pontos que podem gerar problemas, sugerir
meios de prevenir eventos adversos e implantar
normas de segurança.
Segundo a enfermeira Micheli Coral Arruda, coordenadora do Sistema Integrado de Gestão (SIG),
“os benefícios da acreditação foram muitos. Ela fez
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com que adotássemos alguns processos, como o do
gerenciamento da dor, que não tínhamos até então,
e intensificássemos outros, como o da higienização
das mãos, que busca reduzir as taxas de infecção.
Além disso, ampliamos ações relacionadas à prevenção de quedas, através da identificação dos pacientes
com pulseiras coloridas. Hoje, oferecemos um ambiente muito mais seguro para todos aqueles que
circulam na instituição. São processos relativamente
simples, mas que, em termos de qualidade e segurança, oferecem resultados bastante significativos”.

Carlos José Serapião, Maria Manuela dos Santos e Micheli Coral Arruda

Rua Blumenau, 123 – Centro
Joinville/SC
Tel.: (47) 3451-3333
www.donahelena.com.br

Trabalho em equipe
Na opinião da coordenadora do SIG, durante os seis
anos de trabalho para a conquista do selo da JCI, o
Dona Helena passou por mudanças que contribuíram
para a melhoria dos processos e impactaram diretamente o atendimento ao paciente. “Todas as ações
implantadas foram importantes para assegurar melhor assistência ao paciente. Destaco a ampliação do
nosso quadro de profissionais, com a inclusão do
farmacêutico clínico. Entre outras atribuições, ele tem
a tarefa de evitar erros no processo de prescrição e
interações medicamentosas”, observa.
Na opinião de Serapião, o engajamento do corpo
clínico foi fundamental na alteração de processos.
A implantação do Gerenciamento de Protocolos Clínicos, por exemplo, ajudou a orientação da prática
clínica, padronizando os processos de cuidado em
diversas áreas, como emergência pediátrica, anestesia e UTI neonatal, além de reduzir os riscos, principalmente os associados às etapas críticas de decisão.
“O objetivo é ampliar o Gerenciamento dos Protocolos Clínicos para o maior número possível de
especialidades. O ideal é que todos os médicos
prestem o mesmo atendimento, com a mesma
qualidade. A implantação desse protocolo despertou na equipe um novo olhar sobre a prestação
do cuidado clínico”, garante.

Expansão
No mesmo ano em que deu início à busca pela acreditação internacional, o Hospital Dona Helena iniciou
um processo de expansão de sua unidade, com a
construção do Centro Clínico, um prédio de 11 andares

e 26 mil metros quadrados. Lá, funcionam, entre
outros setores, o Serviço de Neurologia, o Centro de
Diagnóstico Ortopédico, o Núcleo de Atendimento Integrado à Mulher, o Serviço de Oncologia e o Centro
Cirúrgico Ambulatorial (CCA). Além disso, a unidade
inaugurou recentemente o oitavo andar, com 37 novos leitos de internação.
“Conquistamos o selo de acreditação há apenas
dois meses. Ou seja, ainda não dispomos de números
para mensurar os resultados alcançados. Mas já podemos notar uma sensível redução nos eventos relacionados à queda das taxas de infecção e a medicamentos de alta vigilância, por exemplo. Já demos
início ao processo de análise e tabulação dos dados.
Calculo que, em seis meses, tenhamos os primeiros
resultados. Sabemos que a melhoria tem que ser
contínua, e não apenas momentânea. Tão importante
quanto conquistar a acreditação é manter esse selo.
A busca pela excelência não pode nunca ter fim”,
conclui Micheli Arruda, salientando que, dos 1.181
elementos avaliados pela JCI, 98% foram considerados conformes.
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