Acreditação
em saúde
Eventos Sentinela:
Saiba o que tem
sido feito no
Brasil e no mundo
para proporcionar
mais segurança

Governança clínica:
processos ajudam
a diminuir custos
Gerenciamento de
corpo clínico melhora
qualidade da assistência
Investimento em
processos e tecnologia
reduz tempo de
atendimento ao paciente

Informativo do CBA sobre qualidade e desempenho econômicO
ISSN: 2318-0412 / Volume 5 / Número 1/2015

Sumário

6

Entrevista
Superintendente do CBA, Maria Manuela
Alves dos Santos fala do sentimento ao
conquistar o Prêmio 100+ Influentes da
Saúde, de sua carreira na área de saúde e
da paixão e atuação na área de acreditação.

9

Especial
Eventos sentinela: registro de ocorrências
ajudam a diminuir incidentes.

12	Hospital Moinhos
de Vento

Implantação de sistema de gerenciamento
de fluxo de pacientes reduz tempo de
permanência na emergência.

14	Pronep
Investimento em Recursos Humanos faz
parte do planejamento estratégico da
empresa de cuidados domiciliares.

16	Hospital Sírio-Libanês
Processo robotizado garante segurança
de medicamentos.

18	Hospital TotalCor
Investimento em tecnologia de rede reduz
tempo de avaliação clínica.

20	Hospital Memorial

São José e Hospital
Santa Joana

Grupo Fernandes Vieira adota tecnologia
para gerenciar corpo clínico.

22	Amil Resgate Saúde
Ferramenta Termômetro de Atendimento
reduz custos e otimiza trabalho da
equipe médica.

24	Hospital 9 de Julho
Instituição cria centro especializado para
tratamento de pacientes oncológicos.

26	Bradesco Saúde
Padrões de acreditação auxiliam empresa
a melhorar a saúde dos segurados.

28	Total Care
Clínica de cuidados avançados para
pacientes com insuficiência cardíaca busca
envolver pacientes na promoção de
melhores resultados para o tratamento.

30	Hospital Geral de

Itapecerica da Serra

Medidas reforçam a comunicação efetiva
para evitar eventos sentinela.

32	Hospital Alvorada
Processo avalia critérios de elegibilidade e
aumenta captação de córneas para doação.

34	Hospital Paulistano
Programa de AVC reduz tempo de
diagnóstico do paciente e aumenta
chances de sobrevida.

36	Hospital São José
Identificação de deterioração clínica
promove ganho na qualidade assistencial.

38	Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo

Adoção de protocolo reduz riscos
e danos de queda.

40	Clínica Odontológica
Omint

Primeira clínica odontológica brasileira
acreditada pela JCI melhora resultado final
com adoção de protocolos internacionais.

EDITORIAL

Associação Brasileira
de Acreditação de
Sistemas e Serviços
de Saúde

á muito, tivemos um sonho, o de mostrar ações de sucesso de instituições
de saúde em prol da qualidade e segurança do paciente, e por que não
de seus colaboradores? Assim nasceu
a revista Acreditação em Saúde, que
está completando cinco anos. Um projeto que
começou timidamente e hoje conta com a participação de 15 cases por edição, em média.
A recente pesquisa realizada com os nossos
leitores mostra que a publicação agradou: mais
de 70% dos entrevistados avaliam seu conteúdo
como ótimo e excelente. A revista, que é lida
principalmente por médicos, enfermeiros e administradores, traz um
valor agregado para as instituições retratadas em suas páginas, uma
vez que o público percebe a mudança cultural dessas instituições.
Entre os aspectos positivos apontados pelos leitores estão os seguintes:
maior segurança para o paciente, melhor gerenciamento de riscos,
melhoria dos indicadores clínicos e de qualidade, mais ações educativas e profissionais mais capacitados.
Nesta edição, há relatos de instituições que otimizaram sua força
de trabalho e obtiveram melhoria nos resultados da assistência;
outras revelam como os padrões de acreditação JCI/CBA auxiliaram a
criar processos mais seguros e eficazes, aumentando a percepção
de qualidade por parte de seus usuários. Há ainda cases mostrando
que algumas instituições estão criando centros de cuidados clínicos
especializados, e outras que adequaram seus processos e obtiveram
melhoria na gestão e da segurança na assistência. O investimento
em tecnologia e em ações de promoção da saúde também está descrito nesta publicação.
Desejamos que as 40 páginas desta revista sejam uma mostra
de que, com empenho, é possível melhorar a qualidade da assistência
no Brasil, onde temos diversas instituições que desempenham seu
papel com excelência.
Que esses exemplos sirvam de inspiração para novos ideais e para
busca constante de qualidade e segurança em saúde. São esses princípios que norteiam toda a equipe do CBA. E fazem com que continuemos dando visibilidade para as instituições que têm a qualidade em
saúde como compromisso.
Boa leitura!

Rua São Bento, 13
Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 3299-8200
www.cbacred.org.br
cba@cbacred.org.br
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Por Maria Cristina Miguez

Maria Manuela Alves dos Santos
Superintendente do CBA

“O capital humano não é uma
máquina de procedimento
técnico. A automação é
perigosa e passível de erro”

E

la já foi chefe de uma
unidade municipal de
saúde; no Inamps, atual
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
foi chefe de gabinete da
Superintendência, coordenadora
de serviços de saúde da Direção
Geral e diretora do Departamento
de Integração de Serviços de Saúde; em seguida, foi secretária de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Fundação Ary
Frauzino, instituição ligada ao Instituto Nacional de Câncer, o Inca,
além de professora adjunta do
Instituto de Saúde da Comunidade,
da Universidade Federal Fluminense. Desde 1998, vem se dedicando às questões de qualidade
e segurança em saúde, ocupando,
inicialmente, o cargo de secretária executiva e, posteriormente,
o de superintendente do Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA),
representante da Joint Commission International (JCI). É a essa
trajetória que ela atribui a conquista do Prêmio 100 + Influentes
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da Saúde, em 2015. “Essa premiação é um reconhecimento do trabalho que faço na área da qualidade e também do meu trabalho
de servidora pública durante mais
de 30 anos, sempre com o compromisso de melhorar a prestação
de serviços de saúde para a população e, fundamentalmente, para
os pacientes”, entende Maria Manuela Alves dos Santos.
Dra. Maria Manuela, como é
chamada por seus pares, acredita que esse prêmio não pertence
só a ela: “Ninguém faz nada sozinho. Ao ocupar um cargo de
coordenação, há um grupo de pessoas envolvidas em um projeto.
E o nosso é levar as melhores
práticas de acreditação ao maior
número de pessoas.”
É com a médica especializada
em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e
mestra em Avaliação pela Fundação Cesgranrio que conversamos
sobre os caminhos e o futuro da
saúde no Brasil.

Qual a importância de se discutirem qualidade e segurança
em saúde? Como isso se deu
ao longo dos anos?
A acreditação faz com que as
instituições consigam se autoavaliar
e definir sua missão, seus valores
e sua política de gestão para a área
da qualidade e diminuição de risco.
O relatório Errar é Humano, do Institute of Medicine (EUA), publicado
em 1999, serviu de holofote para
as questões da qualidade e segurança e acabou estimulando a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a trazer o tema para as mesas de
discussão e fazendo campanhas,
como a de lavagem das mãos e
cirurgias seguras, ocorrendo uma
conscientização coletiva de que os
serviços de saúde são de alto risco.
Portanto, é preciso capacitar e treinar os nossos recursos humanos.
Afinal, o capital humano não é uma
máquina de procedimento técnico.
A automação é perigosa e passível
de erro. É preciso considerar o componente humano, pois ele fará a
diferença no cuidado ao paciente.

De forma pioneira, o CBA trouxe essas discussões para o
Brasil, em 1998. Como vê a
formação dos recursos humanos na saúde?
Atuamos em uma área relativamente nova no Brasil. Por isso,
temos que ter responsabilidade e
um esforço muito grande para divulgar as boas práticas, os bons
exemplos que temos. Apesar de
termos ainda poucos hospitais
acreditados no país, é grande o
número de pessoas capacitadas,
inclusive, no exterior. Uma forma
de importante contribuição para
essa formação são as publicações,
que não havia há cerca de 15 anos.
Treinar pessoas regularmente
também é fundamental. O próprio
CBA faz isso constantemente. Temos,
hoje, em torno de cem educadores

“Nunca iremos
conseguir ‘zerar’
os erros de
assistência,
porque ela é feita
por pessoas;
portanto,
suscetíveis
a erro. O que
temos que fazer
é diminuir essas
possibilidades e
saber por que os
erros acontecem,
para assim criar
barreiras para
que eles não
ocorram.”

e avaliadores de serviços de educação para a melhoria da qualidade e segurança das instituições de
saúde, entre médicos, enfermeiros
e administradores, ou seja, com
formações diferenciadas, convicções pessoais e experiências profissionais diversas. Porém, com um
ponto em comum: a crença na metodologia e nos padrões internacionais de qualidade e segurança
da JCI. E o CBA leva muito a sério
a questão da habilitação de seus
profissionais. Temos um programa
de capacitação mensal presencial
e à distância, além de reuniões
mensais com esses profissionais.
Acompanhamos a avaliação de
desempenho de toda a equipe.
Profissionais bem treinados, que
seguem à risca os padrões da metodologia JCI, colaboram para a
manutenção e elaboração da qualidade do serviço que prestamos.
A imprensa tem noticiado muitos relatos de erros relativos
à assistência. O que é possível
fazer para minimizá-los?
Nunca iremos conseguir ‘zerar’
os erros de assistência, porque ela
é feita por pessoas; portanto, suscetíveis a erro. O que temos que
fazer é diminuir essas possibilidades e saber por que os erros acontecem, para assim criar barreiras
para que eles não ocorram.
Se os erros hoje ganham espaço na imprensa, isso se deve ao
Código de Defesa do Consumidor.
Antes, a população não tinha abertura para reclamações nem educação suficiente para delatar erros.
A partir do momento em que se
abrem canais para que as pessoas
possam denunciar má prática, elas
irão denunciar. Uma pessoa pode
não saber tecnicamente o que é
bom ou mau, mas ser mal atendido,

maltratado ou ter uma resposta
inadequada à sua pergunta. Isso
ela compreende.
Para uma pessoa que está com
dor de ouvido, por exemplo, é difícil entender por que chega às 9h
em uma unidade de saúde e até
as 15h não foi atendida. Afinal, dor
de ouvido é algo desagradável, mas
a pessoa talvez não possa passar
à frente de um infarto do miocárdio
ou de um atropelamento ou, ainda,
de um ferimento à bala. É difícil
estruturar, mas, com mecanismos
técnicos e capacitação de pessoal,
é possível melhorar essa relação.
O que não podemos admitir é ter
gente na maca, ou mesmo no chão
do corredor, à espera de atendimento há mais de 24 horas. Também não tem como ter alguém
internado na emergência, pois lá
não é lugar para internação à espera de cirurgia. Isso não pode acontecer! Essas são questões sérias que
precisam de uma política de saúde
e de gestão da unidade. De que
adiantam resoluções de combate a
riscos dentro de instituições, se não
se consegue estruturar as emergências? Para que serve ter uma
legislação claramente definida
sobre infecção e continuar tendo
casos recentes, como os do Distrito Federal? Por que usar antibióticos inadequados para um determinado caso? É por isso que surgem os surtos graves de infecções,
que não têm como se evitar e que
acabam levando pessoas à morte.
É preciso decisão política e melhorar o gerenciamento de serviços.
Os custos da saúde vêm aumentando com novas tecnologias e procedimentos, legislações vigentes e ampliação
da expectativa de vida dos
brasileiros. Como a acreditação
pode contribuir com a gestão?

www.cbacred.org.br

7

O custo da assistência à saúde
vem aumentado progressivamente
por vários motivos. O primeiro é
o envelhecimento populacional.
Os idosos têm diversas doenças concomitantes na sua idade e a comorbidade de sua principal doença.
Por outro lado, a tecnologia avançou muito, proporcionando diagnóstico mais rápido e eficiente, e isso
é mais caro. No entanto, é preciso
separar o que é mais preciso, mais
caro ou mais barato, mais simples
e mais complexo. E nem sempre o
mais caro é o melhor para o paciente. Por vezes, para o médico,
é difícil avaliar quando o paciente
está sentindo algum desconforto e
quer uma solução mais rápida ou,
realmente, necessita de um diagnóstico imediato para o seu caso.
A acreditação pode ajudar nesse processo de avaliação, através de protocolos e procedimentos, e, em muitos casos, isso deve ser gerenciado
pela direção do hospital. O gerente
do hospital tem que aliar seus custos à sua assistência, e isso não
são coisas individualizadas.
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Há 30 anos, existia uma rixa
entre quem assistia o paciente e
quem fazia as compras de material
e medicamento. Não havia comunicação entre as partes porque não
se entendia que comprar o mais
caro e de melhor qualidade era
mais barato do que comprar o mais
barato, mas de qualidade inferior,
equação que nem sempre é totalmente verdadeira. Hoje já se entende que qualidade e segurança
para o paciente são fundamentais.
De acordo com relato dos hospitais acreditados, seus orçamentos não têm tido acréscimo pelo
volume de cuidados que praticam.
Isso significa que, à medida que
se tem um processo de qualidade
monitorado e avaliado permanentemente, é possível diminuir custos.
A acreditação trouxe novos paradigmas aos conceitos de qualidade.
Antes, a relação era paciente e
médico. Atualmente, temos um
conceito de equipe hospitalar trabalhando para o paciente. Quando
introduzimos os conceitos da acreditação no Brasil, ouvíamos que o
principal cliente do hospital era o
médico. Hoje, o centro do cuidado
é o paciente.
Quais contribuições o CBA tem
dado para a melhoria da qualidade e segurança no Brasil?
Ao longo de sua existência, o
CBA tem contribuído de diversas
formas, seja através de seminários
nacionais e internacionais, de alertas à imprensa sobre as fragilidades
dos sistemas de saúde, através de
cursos de formação e capacitação
profissional, ou, ainda, através de
publicações que fazemos, como
esta revista e também a revista
científica Acreditação , indexada
pela Capes/Ministério da Educação.
Como ponto máximo, consegui-

mos fazer com que as autoridades
públicas de saúde começassem a
falar de um sistema de qualidade
organizado, o que suscitou legislações e programas para segurança
do paciente, por exemplo.
E qual o futuro?
Continuar a luta pela busca
incessante da qualidade e segurança, pois ainda são poucas as
instituições acreditadas no Brasil.
Somando todas as metodologias,
não chega a 5%. Mas essa batalha
foi assim em todo o mundo, excetuando os Estados Unidos, onde a
questão da qualidade começou
em 1918 de forma pungente, através dos cirurgiões. Formalmente,
a The Joint Commision só inicia suas
atividades em 1951, mas com a
mesma proposta, já que o Colégio
Americano de Cirurgiões doou a
metodologia e seus padrões para
a acreditadora. Hoje, a JCI, braço
mundial da The Joint Commission,
é reconhecida no mundo inteiro,
tendo mais de 700 instituições
acreditadas em cerca de 60 países.
Precisamos ainda seguir o exemplo do governo dos Estados Unidos,
que, através de um robusto programa de dados, divulgou publicamente a qualidade de suas instituições de saúde, dando o poder
de escolha aos usuários. Então,
qualquer pessoa pode acessar as
informações através de um site e
verificar, por exemplo, a qualificação de um profissional ou os dados
de infecção de uma instituição. Isso
ainda está longe no Brasil. Há algumas instituições que já disponibilizam seus dados, mas são em
áreas restritas. Mas já é um começo.
É preciso que instituições, inclusive
as representativas de classe, consigam avançar e criar banco de dados.
A tecnologia da informação está aí
para ajudar nesse sentido.

Especial | Segurança do paciente

Eventos sentinela: registros
de ocorrências ajudam
a diminuir incidentes

E

m dez anos (2004-2014),
8.876 pacientes foram
afetados por eventos
sentinela. Os dados são
da The Joint Commission,
o mais antigo órgão de
acreditação que define modelo de
excelência no atendimento em
saúde nos Estados Unidos. A estatística revela que, mesmo no país
em que os padrões de qualidade
e segurança surgiram e no qual a
cultura do cuidado é bastante difundida, é significativo o número
de eventos ocorridos.
“Sabemos que os eventos sentinela nunca chegarão ao patamar ‘zero’, já que a assistência é
feita por pessoas. Lidamos todo o
tempo com trabalho em equipe
e, cada vez mais, com processos
complexos e pacientes com maior
grau de gravidade e comorbidades.
Mas temos que concentrar esforços
para diminuir os índices de erros
e falhas”, entende Regina Müller,
supervisora de Qualidade das instituições acreditadas pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA),
representante exclusivo no Brasil
da Joint Commission International
(JCI), a subsidiária da The Joint
Commission para todo o mundo.
O levantamento norte-americano revela que, dos 764 eventos

sentinela registrados somente no
ano passado, os mais frequentemente relatados dizem respeito
à retenção de objeto estranho
no corpo humano após cirurgia
(14,65%), queda (11,91%) e suicídio (10,73%). De acordo com
Ronald Wyatt, diretor médico da
Divisão de Qualidade em Saúde
da The Joint Commission, “em
2014 as principais causas e fatores
contribuintes são exemplos de
falhas cognitivas”.
Estatísticas da JCI, de 2013,
mostram que, dos 59 registros procedentes de eventos sentinela de
instituições acreditadas ou em processo de acreditação de 19 países
de diferentes continentes, 61%
deles eram relacionados a proce-

“Temos que
concentrar
esforços para
diminuir os
índices de erros
e falhas.”
Regina Müller,
supervisora de
Qualidade do CBA

dimentos com anestesia, complicações obstétricas e suicídio.
Em comum entre os registros
americanos e os mundiais, as causas dos eventos: fatores humanos,
comunicação ineficiente, infraestrutura do sistema e questões relacionadas à liderança.

No Brasil
Se os EUA registraram quase 9 mil
eventos em dez anos, os serviços
de saúde brasileiros notificaram
8,4 mil incidentes relacionados
à assistência em saúde, entre 25
de fevereiro e 31 de dezembro de
2014, segundo dados do Notivisa,
ferramenta de monitoramento de
incidentes da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), que,
em julho de 2013, tornou obrigatório aos Núcleos de Segurança dos
Pacientes (NSPs) dos serviços de
saúde do país o registro dos eventos adversos ao Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária. Segundo a
Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde do
órgão, esse total corresponde a
relatos de cerca de 780 NSPs das
27 unidades federativas, sendo a
Região Sudeste a que mais notificou (60%), seguida das regiões Sul,
Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

www.cbacred.org.br
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A intenção da Anvisa com isso
é identificar padrões e tendências
sobre a segurança do paciente e
desenvolver soluções com o intuito de evitar que danos aos pacientes venham a se repetir, melhorando a qualidade e a segurança
dos serviços de saúde brasileiros.
Para isso, reconhece que esse deve
ser um esforço ininterrupto que
envolve investimento em pesquisas e também a capacitação de
profissionais da vigilância sanitária
e da equipe multidisciplinar dos
serviços de saúde.
Já a supervisora de Qualidade
do CBA recomenda que as instituições façam análise de causa-raiz, de forma detalhada e aprofundada, com a participação de
profissionais de várias categorias
e áreas, e não somente dos envolvidos em um evento, como é recomendado pela JCI para as organizações acreditadas. “Trata-se
de uma excelente ferramenta da
qualidade, que auxilia a análise dos
vários fatores que possam ter influenciado a ocorrência do evento
sentinela e permite a identificação da verdadeira causa, do ponto de vista da análise dos processos, e não sob o aspecto individual. É preciso terminar com a
cultura da culpa. A ideia é ampliar
a discussão para um olhar da instituição como um todo”, defende.
Coordenador de Acreditação
do CBA, José Valverde Filho argumenta que a melhor forma de
abolir a tradição da culpa é projetar nas pessoas a obsessão pela
cultura de segurança: “A rotina é
a principal motivadora de eventos
sentinela e adversos. Quando as
pessoas se habituam com o que
fazem e deixam de lado as condutas definidas em protocolos e
normas de segurança, as ocorrências acontecem. Por isso, a
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“Tão importante
quanto implantar
a cultura de
segurança é
a implantação
da cultura da
não culpa.”
José Valverde Filho,
coordenador de
Acreditação do CBA

educação e o treinamento devem
ser contínuos, assim como o monitoramento e a busca ativa desses eventos.”
Para Valverde, muitos hospitais não admitem ter eventos
sentinela, o que contribui para a
não solução de um problema.
“Tão importante quanto implantar
a cultura de segurança é a implantação da cultura da não culpa”,
enfatiza. O coordenador do CBA faz
referência a casos de instituições
referendadas pela JCI que, antes
de serem acreditadas, afirmavam
não ter ocorrências de quedas de
paciente, ou um baixo índice delas.
Mas, depois da acreditação, registraram aumento no número de
eventos. “Isso é justificado pelo
monitoramento e pela medição.
Casos de subnotificação são comuns”, avalia.

Padrões de
segurança
Nos últimos oito anos, a análise
dos eventos sentinela comunicados por instituições brasileiras
acreditadas pela JCI/CBA apontam
queda como a principal ocorrência (25,58%). Outros eventos no-

tificados ao CBA foram: complicações de peri e pós-procedimentos
(16,27%), cirurgias em paciente,
local da intervenção e/ou procedimentos errados (13,95%), retenção de corpo estranho (9,3%) e
suicídio (9,3%).
Esses motivos levaram a representante brasileira da JCI a intensificar o trabalho sobre questões
relativas à melhoria da segurança
do paciente, interna e externamente. “Além de reuniões regulares sobre o tema entre as equipes de avaliação e de educação do
CBA, o assunto é objeto dos cursos
que promovemos, de seminários
e congressos que realizamos e
de campanhas que fazemos sobre
as metas internacionais de segurança do paciente junto às instituições-clientes”, diz Valverde.
“Também aproveitamos a oportunidade para rever os processos
de análise dos eventos sentinela
com as instituições durante as avaliações de acreditação, sempre
com foco nos processos e com um
caráter educativo. Essa tem sido
uma experiência muito proveitosa
para as instituições”, complementa Regina Müller.
Ela explica que o CBA tem realizado a análise dos eventos sentinela notificados de forma voluntária pelas organizações acreditadas, ou que são informados por
pacientes ou através da imprensa.
A partir da notificação, as instituições são orientadas a realizar a
análise de causa-raiz e têm 45 dias
para elaborar planos de ação para
evitar a reincidência e encaminhá-los à Qualidade do CBA, que vai
analisá-los e dar um parecer se as
medidas tomadas foram satisfatórias ou solicitar mais esclarecimento sobre o fato, que também
tem o parecer/aprovação da JCI.
“Normalmente, não passamos da

segunda ressubmissão. Preferimos
telefonar e tentar ajudar. Não se
pode perder muito tempo com
esse processo. A análise aprofundada tem por finalidade evitar a
recorrência”, diz a supervisora de
Qualidade do CBA.
Valverde Filho salienta que os
padrões de acreditação da JCI para
hospitais também foram revistos
e ampliados: “A última versão do
manual acrescentou à listagem do
que é considerado evento sentinela, ou seja, aquele que não tem
relação com a doença do paciente,
um tópico relativo à segurança dos
profissionais de saúde ou ocupantes de uma organização de saúde.
Por exemplo, um profissional de
saúde que seja agredido em seu
local de trabalho a ponto de morrer, ter uma lesão grave, perda

de função ou necessite de uma
cirurgia hoje é considerado um
evento adverso.” O coordenador
de Acreditação do CBA assinala
que houve ainda inclusão concernente à melhoria da comunicação
efetiva, uma das metas internacionais de segurança do paciente,
já que a JCI averiguou que, nos
momentos de transição entre plantões, entre setores intra-hospitalares, unidades de diagnóstico ou
mesmo entre instituições há falhas
de comunicação e, consequentemente, eventos adversos e sentinela. “Nesse aspecto, a JCI determinou que as organizações tenham
métodos e formulários próprios
para registros do paciente e que
isso seja monitorado de acordo
com a sua compliance, com a sua
efetividade”, sublinha.

eventos sentinela comunicados nos últimos
oito anos por instituições brasileiras
acreditadas pela JCI/CBA

25,58%

25,6%

Queda

Outros

9,3%
Suicídio

9,3%

16,27%

Retenção de
corpo estranho

13,95%

Cirurgias em paciente,
local da intervenção e/ou
procedimentos errados

Complicações
de peri e pósprocedimentos

Sinal ‘amarelo’
Embora toda instituição esteja sujeita a falhas de segurança, independente do tamanho e de seu perfil,
a JCI e o CBA estão atentos para o
crescimento de eventos relacionados à cirurgia robótica e a procedimentos endoscópicos ou laparoscópicos, que necessitam de sedação.
“Quando o paciente é submetido a
uma endoscopia ou colonoscopia,
que são procedimentos realizados sob
sedação, é necessário ter dois profissionais médicos na sala, um para
realizar o exame endoscópico e o
outro para realizar o monitoramento do paciente durante a sedação.
Há riscos inerentes”, aponta Müller.
O coordenador de Acreditação
do CBA adverte que, antes de fazer
qualquer ação, é preciso pensar
nos riscos e ter claramente em
mente a diferença entre risco e
perigo. “O perigo é comum à atividade, já o risco podemos evitar.
Andar em uma corda bamba é
perigoso, já colocar uma rede de
proteção embaixo ou treinar exaustivamente para desempenhar a
função é minimizar o risco. Gerenciar riscos significa aumentar a
segurança”, acredita Valverde.
Valverde e Müller apontam que
a solução para evitar falhas ou danos está na elaboração de planos
de ação completos, com monitoramento posterior das ações propostas, a fim de gerenciar os resultados esperados. “As organizações
de saúde devem se concentrar em
fatores que influenciam os erros e
operacionalizar ações corretivas
fortes destinadas a melhorar as
condições de trabalho e eliminar
todas as lesões evitáveis, danos e
morte”, sentencia Ronald Wyatt,
ex-membro da Drogas Safety Oversight Boar, da Federal Drug Administration (FDA) e atual diretor
médico da The Joint Commission.

www.cbacred.org.br
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Agilidade no atendimento

Hospital Moinhos de Vento
implanta sistema e reduz
tempo de permanência
na emergência

A

gilizar o atendimento, mantendo a qualidade e a segurança do paciente, com a
melhoria do fluxo dos leitos, foi o principal
objetivo para que o Hospital Moinhos de
Vento (RS) implantasse um novo sistema
de fluxos e processos em sua emergência
hospitalar. Acreditado pela Joint Commission International (JCI) desde 2002, através de seu representante no Brasil, o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), o hospital já colhe os resultados, após
seis meses de implantação do projeto: a redução do
tempo de permanência dos pacientes na emergência
em 30 minutos, em média, além do aumento no
número de atendimentos, sem o acréscimo no quadro de profissionais da unidade.
Seguindo as recomendações de gerenciamento
do fluxo de pacientes ao longo do processo de cuidado e evitando a superlotação e a permanência
prolongada e desnecessária de pacientes no pronto-socorro, descrita na 5ª edição do Manual de Padrões
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de Acreditação da JCI para Hospitais , o projeto adota
três linhas de atuação: a definição de indicadores
para medir o tempo de espera dos pacientes na
emergência; a criação de um painel de acompanhamento ( tracking board ) dos pacientes; e o desenvolvimento de um quadro de controle online de
identificação de leitos disponíveis no hospital para
encaminhamento do paciente.
Segundo Paulo Schmitz, chefe do serviço de Emergência, os indicadores foram criados para avaliar o
tempo porta-médico, o tempo médico-decisão (alta
ou internação) e o tempo de saída do paciente da
emergência. “A motivação para o projeto foi impulsionada após uma visita da comissão de Educação
do CBA/JCI, que detectou alguns problemas na sala
de medicação, como a falta de previsibilidade de
tempo do atendimento aos pacientes”, diz ele. Ainda
de acordo com o gestor, “esses indicadores servem
para avaliarmos o fluxo do paciente a partir de sua
entrada no hospital, quanto tempo está ficando e
quanto tempo está demorando para sair. O objetivo
é que possamos atendê-lo o mais rápido possível,
ou seja, manter a qualidade do atendimento no
menor tempo necessário dentro da agilização dos
processos e, depois que for definida a alta ou a
internação, que ele possa ser rapidamente liberado.
Assim, conseguimos analisar esse tempo e, a partir
disso, fazer intervenções dentro de cada fase para
otimizar nossos processos.”
A preocupação do hospital é que a triagem e classificação dos pacientes por sua gravidade permitam
o atendimento das necessidades dos que têm risco
de vida e torne possível agilizar o atendimento dos
pacientes em estado menos grave, que também estão sofrendo um desconforto. “Para isso, tenho que

www.hospitalmoinhos.org.br

ter alguma intervenção nos processos de entrada do
paciente, como deslocar um médico e separar as
filas, por exemplo, para que ele seja visto rapidamente”, explicou Schmitz.

Em tempo real
Com o apoio da universidade americana Johns Hopkins,
o Moinhos de Vento desenvolveu um tracking board
para acompanhamento do paciente, desde a hora em
que ele chega à emergência até sua saída. A iniciativa contou com a participação da equipe de Tecnologia da Informação (TI) do hospital, que desenvolveu o software para controle. “Esse painel, que
fica disponível em todos os setores do hospital, foi
fundamental para que conseguíssemos ter um monitoramento da sala de medicação. Atualmente, atendemos 130 pacientes por dia, o que equivale a cerca

de 4 mil pacientes adultos por mês. Destes, mais
da metade passam pela sala de medicação e são
justamente os que precisamos saber o que estão
aguardando, ou se já podem ser liberados, para que
consigamos agilizar esses processos”, explica o
chefe da Emergência.
A partir do tracking board , foi possível verificar
o que cada paciente está aguardando para seu diagnóstico. “Pode-se identificar o paciente e qual exame
será realizado. Assim, é possível ter uma previsibilidade do tempo de espera e dar essa informação ao
paciente e, ao mesmo tempo, quando todos os exames já foram realizados, saber que ele já pode ser
reavaliado. À medida que temos todos esses valores
– tempo de atendimento, tempo de realização de
exames e tempo de reavaliação –, atuamos nos processos para reduzir essa espera do paciente e liberar
vagas e recursos humanos para que outros sejam
atendidos. Desde a implantação do painel, já conseguimos reduzir o tempo de espera pelo resultado de
um exame em 16%”, informa Schmitz.
Também foi criado um quadro de controle online
que registra a disponibilidade de leitos dos pacientes
que estão em observação, aguardando a internação.
“Temos um boarding time (tempo em que o paciente fica na emergência aguardando um leito para
ser internado) de 24 horas. Antes, perdíamos cerca
de três horas até descobrir que havia um leito disponível. Com o painel de controle na sala de internação, temos a informação imediata; a partir do momento em que nos é destinado um leito, já podemos
agilizar o processo do paciente da emergência para
o leito da internação, o que também nos libera uma
vaga de atendimento na emergência”, conta Schmitz.
Nesse painel, há ainda a identificação da gravidade
do paciente, facilitando observar quando ele muda
seu grau de complexidade, ou indicando a necessidade de um cuidado específico. “Antes, os pacientes
ficavam todo o tempo no mesmo local, esperando
um leito. Agora, existe um fluxo em que vão sendo
desescalonados à medida que vão ficando menos
graves”, explica o responsável pelo setor.
Na visão de Paulo Schmitz, esse projeto está agregando o conceito de best management à instituição.
“A acreditação teve papel muito importante no desenvolvimento desse projeto e de suas ferramentas
de controle, uma vez que o acompanhamento dos
fluxos e a redução de tempos visam aumentar a qualidade e a segurança do atendimento na emergência,
que é o objetivo final.”

www.cbacred.org.br

13

Acreditação

Pronep investe em
desenvolvimento de
recursos humanos

“A

gestão do conhecimento é determi- da área demandante da vaga. A partir do momento
nante para a sobrevivência das orga- em que é selecionado, o escolhido participa de um
nizações e, no caso do segmento de processo de integração, que tem duração de um dia.
cuidados domiciliares, a qualificação Ministrado pelos gestores de área da empresa, seu
do profissional é o grande diferencial, conteúdo engloba história, missão, estrutura e propois o foco do nosso serviço é a se- cessos de trabalho da Pronep, diretamente relaciogurança do paciente e a qualidade do atendimento.” nados aos padrões internacionais de qualidade estaA visão da Pronep, expressa nas palavras de seu belecidos pela JCI. Em seguida, ocorre o processo de
diretor de Recursos Humanos, Marcos Monteiro, re- ambientação, em que o profissional passa uma sevela o quanto a empresa valoriza seu capital hu- mana em treinamento junto ao corpo técnico da área
mano. “A partir da acreditação pela Joint Commission na qual irá atuar.
International (JCI), em 2007, decidimos intensificar
O Programa de Educação Continuada consiste
nossos esforços e eleger a educação continuada como ainda de 12 módulos de conteúdos exclusivamente
objetivo estratégico no apoio
técnicos, somados aos móao processo de desenvolvidulos comportamentais de
“A
partir
da
mento de nossos profissiorelacionamento com clientes
acreditação pela
nais”, complementa Monteiro,
e desenvolvimento de lideinformando que o setor passou
ranças. Para incentivar seus
Joint Commission
a ser parte integrante da Direprofissionais a participarem
International (JCI),
toria de RH há três anos.
dos treinamentos, a Pronep
Para a Pronep, o bom descriou o Passaporte do Deem 2007, decidimos
fecho clínico de seus pacientes
senvolvimento, no qual são
intensificar nossos
é consequência de programas
registrados os módulos reade qualificação e capacitação
lizados. A cada módulo é
esforços e eleger a
de seus profissionais. Por isso,
atribuída uma pontuação
educação
continuada
adota um criterioso processo
que, somadas, ao longo do
de recrutamento e seleção,
ano, pode tornar o colaboracomo objetivo
que considera as competências
dor elegível a uma premiaestratégico no apoio
técnicas e comportamentais
ção em dinheiro. “O intuito
ao processo de
para definir os profissionais
dessa ferramenta é promopara o seu quadro de pessoal.
ver o estímulo ao profisdesenvolvimento de
Além do currículo, o candidato
sional técnico a participar,
nossos profissionais.”
é submetido à dinâmicas de
principalmente, das sessões
grupo, teste psicológico e protécnico-científicas, palestras
Marcos Monteiro, diretor
va técnica com a coordenação
e treinamentos diversos que
de Recursos Humanos
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www.pronep.com.br

digam respeito ao programa de aprendizado da Pronep”, salienta Monteiro.
Para tornar o treinamento ainda mais motivacional,
metodologias diferenciadas são utilizadas: sala de aula,
on the job e/ou simulação realística – esta última
realizada no Centro de Treinamento Berkley.Todas
possuem critérios de avaliação práticos e teóricos,
com aplicação de pré e pós-testes. “A efetividade é
mensurada por meio da rechecagem do treinamento,
através do acompanhamento dos gestores e visitas
da área de Qualidade nas residências dos pacientes,
onde são avaliadas a eficácia dos treinamentos e a
satisfação do cliente final”, explica o diretor de RH.
Para reprogramação de treinamentos anuais, são
observados ainda as avaliações de desempenho, com
base nas auditorias de qualidade, e as observações
dos enfermeiros-supervisores nas residências, além
do próprio inventário de capital humano. Já nas áreas
administrativas internas, a base é mais centrada na
avaliação da performance do colaborador.

Segurança do paciente
O monitoramento da segurança do paciente e a satisfação do cliente final são aspectos analisados pelos setores de Educação Continuada e da Qualidade
para mensurar os resultados do programa de aprendizado. “Nós temos um acompanhamento dos principais indicadores assistenciais, o próprio programa
da JCI nos orientou ao longo do tempo nesse modelo de governança. Vários indicadores de desfecho
clínico são acompanhados durante todo o período.
São eles que nos sinalizam como anda nossa qualidade“, ressalta o diretor de RH. Segundo ele, regularmente, os enfermeiros educadores treinam os

profissionais quanto aos cuidados com foco na segurança, e a área da Qualidade, nas visitas de auditoria,
busca a efetividade dos mecanismos de barreiras, ou
seja, monitorando as ações educativas e o funcionamento das próprias barreiras.
Apesar de a visita da Qualidade abranger todos
os processos do cuidado ao paciente, possíveis casos
de falhas ou erros são investigados pela Comissão
de Eventos Adversos da instituição para verificar a
causa-raiz. “Se evidenciada a falha no processo, fazemos as revisões, melhorias e adequações necessárias e repassamos a todos os colaboradores, seja
em forma de orientação interna ou por meio de treinamentos on the job, para os profissionais da assistência lotados nas residências”, diz Monteiro. Em caso
de reclamação, esta é repassada para as devidas
comissões internas da empresa, que analisam o caso
e dão as tratativas adequadas para a solução do problema, bem como um retorno para a família e a
operadora de saúde do cliente.
A direção da Pronep entende que a qualidade e
segurança do serviço prestado estão intimamente
ligadas ao desempenho e comprometimento do seu
capital humano. Por isso, realiza reuniões semanais
com as áreas clínicas e de operação de home care,
além de reuniões com propósitos de comunicar resultados de indicadores assistenciais e econômico-financeiros a seus profissionais. “A qualificação de
um colaborador e o seu desenvolvimento não se limitam a uma educação formal baseada em conhecimentos técnicos da profissão. Cada vez mais, a
humanização no atendimento se torna uma realidade e os colaboradores precisam fazer coisas especiais
que não constam nas suas descrições de cargos”,
reforça Marcos Monteiro.

www.cbacred.org.br
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Automação reduz tempo e custos

Processo robotizado
garante segurança
nos medicamentos
no Sírio-Libanês
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Em 2013, uma consultoria interna ajudou a fortalecer a ideia do modelo. O estudo diagnosticou que,
para expandir a farmácia, seria necessário um grande
investimento. “Faltava capacidade de armazenagem
de grande volume, que era pequena; precisávamos
melhorar a fluidez da solicitação de medicamentos.
A antecedência na qual trabalhávamos a dispensação
prejudicava a performance das contas hospitalares.
Esse diagnóstico também apoiou a decisão da direção
do hospital”, ressalta Carvalho.

Julio Vilela

O

Hospital Sírio-Libanês (SP) deu início às
operações de um projeto pioneiro na América Latina: a automação completa de sua
Farmácia Central. O objetivo é garantir os
atuais níveis de segurança e eficiência
do fluxo de utilização de medicamentos,
ao mesmo tempo que duplica a capacidade de atendimento. Com esse novo sistema, a ideia é também
eliminar o desperdício, reduzir custos e otimizar as
equipes de Farmácia e de Enfermagem.
“Começamos a pensar em um modelo novo para
a farmácia quando o hospital deu início à expansão
de leitos. Até 2017, a meta é ter 650 leitos na
instituição. No entanto, os grandes desafios eram: a
falta de espaço no armazenamento das medicações,
os processos manuais e o atraso nas entregas dos
medicamentos. Dessa forma, tínhamos que buscar
elementos para melhorar esses pontos, além de superar as dificuldades no controle dos estoques da
farmácia, problemas de lançamento na conta hospitalar e, principalmente, a manutenção da segurança
na utilização de medicamentos”, afirma Débora
Cecília Mantovani de Carvalho, gerente de Farmácia
do Hospital Sírio-Libanês (HSL).
O projeto começou em 2012, quando a instituição
começou a analisar se deveria manter o modelo
até então adotado, mas com uma estrutura nova,
ou adotava um modelo de atendimento diferente.
“A decisão de partir para um novo modelo foi apoiada em indicadores externos, nos nossos indicadores
e em como poderíamos melhorar os indicadores de
eficiência, de performance, de produtividade”, relata
a gerente. Segundo ela, um dos maiores desafios era
sair de 300 leitos e chegar a 650, em 2017, sem
dobrar o tamanho da farmácia.

A farmácia do hospital
conta com equipamentos
e sistemas automatizados
de alta tecnologia

www.hospitalsiriolibanes.org.br

Automação
As referências teóricas encontradas durante a pesquisa, que mostravam quais eram as tendências para
os grandes hospitais, também incentivaram a reestruturação da farmácia. “Com base em todos esses
elementos, fizemos um benchmarking nacional e
com três hospitais internacionais até chegarmos
à melhor estrutura para o nosso hospital”, enfatiza
a gerente. Ela conta que a instituição trabalhava
com um sistema híbrido, em que a parte do atendimento aos pacientes internados era centralizada,
e a ideia era manter esse modelo híbrido. “Foi, então, que fizemos uma comparação entre a proposta automatizada não robótica e a robótica. Percebemos que, com a robótica, teríamos uma diminuição da intervenção humana em várias etapas do
processo, e isso traria mais segurança ao nosso
método”, enfatiza.
Atualmente, a Farmácia Central conta com sistemas de alta tecnologia compostos por dois equipamentos complementares: PillPick – Automated
Packaging and Dispensing System, que, automaticamente, retira medicamentos nas embalagens originais, unitariza e dispensa a medicação para pacientes em doses unitárias, e BoxPicker – Automated
Pharmacy Storage System, que propicia armazenamento e separação seguros.
Para as unidades de internação, os armários tradicionais fechados com chaves foram substituídos pelo
dispensário eletrônico, ganhando maior disponibilidade de produtos para o atendimento de urgências
e mais segurança em virtude da integração com a
prescrição eletrônica. “Fizemos também um balanço
de viabilidade econômica. Olhando para o investi-

mento e quanto iríamos gastar com manutenção,
ambos os investimentos não tinham diferença significativa, mas a diferença de despesas anuais com a
proposta não robótica mostrava uma redução de 20%
e, com a solução robótica, uma redução de 70%. Isso
pesou na nossa decisão para o processo de automação robótica”, explica a gerente de Farmácia, acrescentando que todo o projeto girou em torno de R$ 6
milhões em investimento.
Em setembro de 2014, o equipamento começou
a funcionar de forma escalonada, quando foi incluída cada unidade de internação e feito o monitoramento do resultado. Atualmente, a Farmácia
Central já incorporou 100% dos leitos anteriormente
atendidos pelo processo antigo (exceto os 51 leitos atendidos pela farmácia da UTI), além de atender a 75% dos medicamentos prescritos e a 7%
das requisições para o ressuprimento dos dispensários eletrônicos e, ainda, as farmácias satélites.
“Na fase atual do projeto, estamos trabalhando
com ajustes da integração entre os softwares , incorporando mais produtos aos equipamentos, além
de adequações dos processos. Nosso objetivo é
aumentar o atendimento das prescrições e das requisições por meio da linha robotizada”, adianta
Carvalho. Ela relata que os maiores desafios da implantação do projeto foram o pioneirismo e a comunicação, já que não existia nenhuma estrutura
similar no Brasil.
A gerente conta que a expectativa é de ampliar
o controle e a rastreabilidade do processo. Débora
Carvalho sublinha que a JCI apoia a automação através de dispensários e preparo de injetáveis, “que,
dentro do nosso projeto de automação, está programado para até o ano que vem”, finaliza.
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Telemedicina

TotalCor investe
em tecnologia de
rede e reduz tempo
de avaliação clínica

R

eduzir o tempo de avaliação clínica, através do acesso rápido a especialistas em
casos de emergência, e evitar o transporte
desnecessário de pacientes. Esses são os
objetivos da telemedicina, uma realidade
já conhecida há anos em países como Japão,
Itália e Estados Unidos, que só agora começa a ganhar
adeptos no Brasil, como o Hospital TotalCor (SP).
Regulamentada, em 2002, pelo Conselho Federal
de Medicina e definida como “exercício da Medicina
através da utilização de metodologias interativas de
comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo
de assistência, educação e pesquisa em saúde”, a
prática vem sendo usada pela instituição desde 2011.
Como resultado, houve melhora de 20% nos indicadores de tratamento de infarto do miocárdio dos hospitais de origem que fazem contato com o TotalCor
por telemedicina.
Para implantar a tecnologia, que consiste na aquisição dos aparelhos para a realização dos contatos
remotos e na adequação da equipe médica para o
atendimento dos chamados 24 horas por dia, foram
priorizadas as situações de emergência. “Nas análises
iniciais, vimos que cerca de 75% dos casos conseguiam ser manejados à distância. Os 25% que necessitavam de transferência chegavam melhor medicados, com melhor evolução clínica, pois, mesmo à
distância, o caso já tinha sido avaliado por um especialista”, afirma o cardiologista Pedro Barros, gerente
de Pesquisa da instituição.
Localizado no pronto-socorro do TotalCor, o equipamento de telemedicina permite a visualização e a
transmissão de exames em alta definição, possibilitando a discussão de casos clínicos. “O médico plantonista do nosso pronto-socorro é acionado por bip
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e presta consultoria cardiológica aos médicos das
outras unidades hospitalares. Além disso, essa tecnologia permite a passagem detalhada de casos
clínicos, quando solicitada a transferência para outra
instituição médica. O serviço funciona 24 horas por
dia, nos sete dias na semana”, explica Barros, que
destaca ainda o fato de exames poderem ser compartilhados, como o eletrocardiograma (ECG), incluindo a visualização direta de métodos gráficos. “Isso
possibilita estudar as propriedades elétricas do músculo cardíaco por meio de um aparelho conhecido
como eletrocardiógrafo, e avaliar a imagem do ECG
à distância”, ressalta.
O gerente de Pesquisa explica que, atualmente,
além da cardiologia, há outras três especialidades
que dão suporte ao atendimento através da telemedicina: neurologia, cirurgia geral e ginecologia/obstetrícia. “Da mesma forma que atuamos como suporte na
área cardiológica, há possibilidade de o médico do

Evolução no número de
contatos por Telemedicina

www.totalcor.com.br

TotalCor ter acesso aos neurologistas e ginecologistas
presentes em outras unidades hospitalares, para discussão clínica sobre os casos relacionados a essas
especialidades”, complementa. O representante do
hospital relata que, em alguns locais, a câmera de
telemedicina fica na sala do pronto-socorro, sendo
possível avaliar o paciente à distância, em conjunto
com o médico do serviço de origem. “Esse recurso é
particularmente útil na anamnese de dor torácica e
na avaliação de sinais neurológicos de acidente vascular cerebral (AVC)”, entende Barros.
Para o cardiologista, esse sistema impede a agudização do estado do paciente, uma vez que melhora
a qualidade do tratamento inicial. “Quando pensamos
em tratamento de AVC e infarto agudo do miocárdio,
o tempo é essencial para um bom prognóstico do
paciente. Portanto, o uso da telemedicina pode contribuir positivamente para esse resultado, evitando
complicações por meio de cuidados precoces”, enfatiza. O médico diz ainda que o hospital adota os protocolos de dor torácica e AVC, como processos e indicadores de desempenho.

Resultados
O aumento de quase 1.200% em cinco anos comprova
que a adoção da telemedicina já está sedimentada
no TotalCor, cujo serviço foi acionado 3.511 vezes,
somente em 2014. Pedro Barros diz que o principal
diagnóstico de atendimento foi relativo à síndrome
coronária aguda. Entretanto, a principal queixa diz respeito à dor torácica, sendo responsável por 62% dos
chamados. “Mais de 75% dos casos não necessitam
de transferência e podem ser conduzidos no local de
origem ou liberados para casa”, garante o médico.

Seguindo os padrões de gerenciamento de informações e segurança do paciente preconizados pela
Joint Commission International (JCI), que concedeu
a acreditação internacional ao hospital em 2010, o
TotalCor adota rigoroso sistema de banco de dados
local para armazenamento de informações referentes
aos atendimentos dos pacientes. A instituição utiliza
também outros procedimentos internacionais, como
os registros do Action, CathPCI, ICD Registry (NCDR),
do American College of Cardiology, e da Society of
Thoracic Surgeons (STS), que permitem uma comparação com as melhores práticas do mundo em
infarto agudo do miocárdio, cirurgia cardíaca, hemodinâmica e implante de cardioversor desfibrilador
implantável (CDI). Outro fator de segurança é o acesso
restrito ao prontuário, liberado somente aos profissionais de saúde que estão diretamente ligados ao
cuidado com o paciente.
As métricas adotadas para garantia da qualidade
e da segurança do atendimento à distância dizem
respeito à equipe médica própria, cujos cardiologistas
são membros do American College of Cardiology (ACC)
e participam de atividades semanais de educação
médica continuada, além de cursos e orientações
internas que reforçam a importância da utilização da
telemedicina. “Outro aspecto é o acompanhamento
de uma equipe específica sobre a adoção das normas
de segurança, preservando a informação e fazendo
o acompanhamento dos aparelhos para a manutenção preventiva”, atribui Pedro Barros.
O gerente de Pesquisa do Hospital TotalCor
adianta que o próximo passo é expandir a inserção
da telemedicina em todos os processos de atendimento cardiológico dentro das unidades nas quais a
instituição presta o serviço.

www.cbacred.org.br
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Avaliação de desempenho e privilégios

Hospitais Memorial São José
e Santa Joana adotam
tecnologia para gerenciar
corpo clínico

G

erenciar e avaliar o desempenho do corpo
clínico continuamente é uma das ações que
foram implantadas pelo Grupo Fernandes
Vieira nos hospitais Memorial São José
(HMSJ) e Santa Joana (HSJ), ambos em Recife (PE), tendo como meta o compromisso
com a segurança do paciente. Para isso, um software
foi adotado para avaliar cada profissional do corpo
clínico, que tem seu grau de comprometimento com
a segurança do paciente divulgado internamente.
Com esse processo, implantado em 2012, a alta gerência, tanto do HMSJ quanto do HSJ, consegue monitorar e administrar os pedidos de credenciamento
e atualização profissional dos médicos habilitados a
integrar o quadro de profissionais.
O software, acessado pelo site das duas instituições, é capaz de permitir consultas, gerar relatórios,
criar e editar novos perfis médicos e criar atualizações automáticas, eliminando a etapa manual. Além
disso, proporciona interatividade com o médico e
assegura a comunicação efetiva, uma vez que, por
meio do próprio sistema, o médico é informado, por
e-mail, de cada atualização feita em seu perfil,
esclarecendo os contextos em que ele foi avaliado e
o resultado da avaliação.
De acordo com Érica Sousa, gerente médica do Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico (SAME), a
avaliação de desempenho é feita anualmente, tendo,
em média, cinco indicadores por especialidade. Para
o profissional cumprir todos os requisitos da avaliação,
um dos pontos é que ele esteja comprometido com
a cultura de segurança da instituição, as boas práticas,
os protocolos e todas as normativas institucionais.
Antes de 2012, o controle era realizado manualmente, significando que toda a documentação era
acondicionada em uma pasta, para cada médico.
À medida que um especialista tivesse alguma reciclagem
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no currículo, seria preciso também atualizar a pasta,
o que se tornava de difícil execução com o crescimento do corpo clínico, principalmente no que versava sobre o gerenciamento de pendências. “Como
o médico vai se atualizando, precisamos acompanhar esse crescimento profissional. Foi a partir daí
que desenvolvemos um site em que pudéssemos
gerenciar não apenas as documentações do credenciamento, mas também a avaliação anual de desempenho dos médicos”, explica Sousa.
Checar e validar os documentos exigidos para que
o médico atue em ambos os hospitais é um dos pontos que garantem o bom desempenho desse sistema.
Por isso, frequentemente, o software sofre ajustes,
até mesmo mediante as exigências dos padrões de
acreditação. “A cada três meses, fazemos algum tipo
de acerto nesse software. Por exemplo, na quinta
edição do manual da JCI tivemos a necessidade de
acompanhamento do crescimento profissional. Então,
fizemos uma customização dentro do programa para
proporcionar esse acompanhamento”, exemplifica a
responsável pelo SAME.

Outorga de privilégios
A gerente conta que o credenciamento e gerenciamento do corpo clínico tem início a partir do momento
em que o médico ingressa em uma das duas instituições de saúde do grupo. “Todo médico, para atuar
dentro da área de sua formação, tem suas credenciais
verificadas, sua documentação analisada na fonte
primária. Só então, se aprovado, é que o médico é
liberado para atuação nos hospitais”, relata.
Depois dessa etapa, o médico ganha um perfil no
site da instituição, com foto e dados de identificação
básicos, além de uma referência técnica (quando ele
vem indicado por alguém do próprio corpo clínico

www.hospitalmemorial.com.br

www.santajoanape.com.br

Pilares da gestão do corpo clínico
Credenciamento na Instituição
• Preenchimento da ficha de
credenciamento por
especialidade;
• Entrega de documentos;
• Validação dos documentos
na fonte;
• Submissão da solicitação ao
Comitê de Credenciamento;
• Concessão da outorga de
acordo com a especialidade
e a área de atuação.

Avaliação de
Desempenho Anual
Todos os médicos do
corpo clínico são
anualmente avaliados
com critérios técnicos
e comportamentais
com indicadores
individualizados por
especialidade.

das unidades). “A partir daí, ele é supervisionado
pela Comissão de Verificação de Credenciamento.
Monitoramos o preenchimento dos prontuários dele,
com atenção, por exemplo, à ocorrência de algum
evento adverso relacionado à prática”, enumera a
gerente, informando que, atualmente, cerca de 900
profissionais do corpo clínico são gerenciados.
Desde a implantação do software de gerenciamento, foi possível observar algumas melhorias no
fluxo de trabalho e acompanhamento de resultados.
A cada avaliação do corpo clínico, é possível visualizar
o percentual de conformidade em relação ao cumprimento da avaliação de desempenho, por exemplo,
enxergando os médicos que ainda têm alguma pendência ou equipes para as quais ainda falta cumprir
tarefas. “Conseguimos fazer esse gerenciamento e
acompanhamos através de indicadores, além de gerar
relatórios, tendo em vista que, a cada três anos, precisamos revisar todo o cadastro funcional do médico,
validar toda a documentação de novo na fonte e acompanhar o seu crescimento profissional”, pondera Sousa.

Crescimento
Profissional
Ao longo do
ano, é feito o
acompanhamento
dos novos cursos,
congressos, novas
especializações e
treinamentos que
o corpo clínico
realiza.

Reavaliação do corpo
médico e renovação
dos privilégios
• Anualmente, após o
resultado da avaliação
de desempenho, a
concessão de privilégios,
é renovada, ampliada,
limitada ou suspensa;
• A cada três anos, toda a
documentação médica
é revalidada.

O esperado é que os médicos tenham, pelo
menos, 70% de aproveitamento dentro da avaliação de desempenho, evitando, assim, o descredenciamento do profissional nos hospitais, como
explica a gerente médica do SAME: “Quem ficou
com algum parâmetro baixo é chamado para um
feedback individual, quando explicamos a metodologia usada e quais pontos eles tiveram dificuldades em cumprir, para que possam trabalhar em
cima disso. Não tivemos nenhum descredenciamento no ano de 2014.”
Para 2015, um novo indicador foi adotado para
avaliação de desempenho do final do ano, visando
envolver ainda mais o corpo clínico com a cultura
de segurança. “A ideia é que os médicos, simplesmente, deixem de cumprir rotinas e passem a entender o porquê dessas rotinas e o porquê da importância daquilo para o cuidado do paciente. É colocar
o paciente no centro do cuidado. Então, esse é nosso
principal desafio na gestão do corpo clínico para
2015”, completa Érica Sousa.

www.cbacred.org.br
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Termômetro de Atendimento

Amil Resgate implanta
ferramenta para reduzir
custos e otimizar trabalho
da equipe médica

A

pós o processo de acreditação pela Joint
Commission International (JCI), que
enfatiza a importância de estabelecer
e documentar processos, e de posse da
série histórica de tempo de atendimento ao paciente, o Amil Resgate Saúde
(SP) passou a analisar esses dados nos momentos
de maior procura do serviço. A instituição decidiu,
então, implantar, em 2013, a ferramenta Termômetro de Atendimento, diminuindo o tempo de espera
da chegada até o atendimento, distribuindo o apoio
entre os profissionais médicos, de forma homogênea.
Antes da implantação do Termômetro, o horário
de abertura da ficha de atendimento era a informação utilizada para mensurar o tempo de espera.
“Com isso, é possível diminuir o tempo de
espera, distribuir e evitar a sobrecarga de trabalho

e, consequentemente, melhorar a qualidade do atendimento. Além disso, conseguimos reduzir o custo
operacional”, enfatiza o coordenador médico do Amil
Resgate Saúde, Luis Carlos Tetsuaki Hamada, enumerando as ações que vêm ao encontro do que recomenda a JCI em seu Manual de Padrões de Acreditação para Instituições de Transporte Médico .
Implantada há cerca de dois anos, a ferramenta
é um sistema que tem como base o tempo de abertura da ficha de atendimento do paciente. Esse instrumento fica disponível para visualização e acompanhamento em uma plataforma de Business Intelligence (BI), programa pelo qual a gerência médica
tem o privilégio de acesso, por meio da utilização de
login e senha. Atualmente, além da gerência médica,
a de enfermagem e os coordenadores clínico e pediátrico também podem obter as informações.

Abertura de fichas por hora (2014)
Referência
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jan/2014

122 78

52

35

33

59 115 199 325 436 567 587 491 450 496 426 447 361 415 413 422 379 319 231

Fev/2014

116 58

45

43

44

46 101 221 382 492 575 529 452 428 467 471 397 331 373 458 462 452 306 202

Mar/2014

144 90

50

61

63

50 118 240 408 568 665 733 552 546 643 598 512 426 469 510 604 477 408 235

Abr/2014

165 101 67

59

51

55 145 274 455 651 786 780 632 619 732 725 630 524 620 724 724 600 467 308

Mai/2014

149 84

65

54

49

79 112 279 462 638 816 837 754 694 743 745 669 517 548 639 670 594 472 269

Jun/2014

137 61

46

54

47

42 107 200 342 503 636 667 579 516 532 542 494 431 458 527 562 455 321 228

Jul/2014

96

52

34

31

29

50

81 210 300 438 559 570 523 514 508 487 438 372 351 473 481 369 251 172

Ago/2014

115 61

51

41

40

48

94 218 474 538 668 690 586 612 619 616 500 451 431 583 570 466 315 227

Set/2014

100 78

51

36

34

42 131 273 440 560 739 716 584 600 618 586 484 388 441 579 588 470 362 231

Out/2014

100 69

48

36

29

56 116 257 402 565 679 661 545 525 577 588 509 414 409 461 505 530 401 231

Nov/2014

112 72

36

41

34

55

87 208 315 435 543 580 457 490 516 445 403 327 385 450 440 499 353 214

Dez/2014

131 68

70

46

37

59

64 179 295 416 519 547 444 446 429 402 356 311 333 408 403 397 330 197
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demanda por atendimento e distribuir melhor as
tarefas, resultando em uma oferta de atendimento
com mais qualidade, sem sobrecarregar o colaborador.
“É comum o profissional de saúde trabalhar em mais
de um local. Nesse contexto, o desafio é conciliar as
nossas necessidades e esclarecer os processos para
esse colaborador, procurando engajá-lo nas ações
desenvolvidas”, ressalta.
De acordo com Hamada, a readequação dos
recursos
humanos envolveu profissionais médicos,
www.amilresgate.com.br
de Enfermagem, de Farmácia e de recepção, não
sendo necessário treinamento específico e alteração
de credenciais. “Os instrumentos avaliativos não
foram alterados e não houve necessidade de remuneração diferenciada, porque a carga horária trabalhada é a mesma. A educação continuada, por exemplo, também não sofreu impacto. E dentro da instituição, há uma variedade de opções para manter
treinamentos (Educação à Distância e horários diferenciados, entre outros)”, explica.
Com a implantação do sistema, Hamada observa
que foi possível reduzir os custos em aproximadamente
R$ 273 mil em um período de um ano, considerando
as áreas médica, de Enfermagem e de Farmácia.
Entre as metas alcançadas
após a implantação da ferraO funcionamento
“Como o processo
menta, a instituição já consegue
Após a abertura do prontuário pela
manter a produtividade linear
adotado é flexível,
recepção do Amil Resgate, os dade atendimento pelo profissioé possível fazer
dos do prontuário eletrônico do
nal, proporcionando uma divisão
paciente são captados pelo BI no
de atribuições mais equilibrada
as devidas
momento da abertura da ficha de
e otimizando o trabalho de cada
adequações de
atendimento, permitindo moniprofissional envolvido no serviço.
torar o número de pacientes/hora.
Segundo Hamada, novas metas
acordo com as
Em seguida, as informações são
são definidas a partir do acomdemandas de
apresentadas de hora em hora no
panhamento criterioso e da
sistema, sendo o fechamento diáavaliação contínua do Termôatendimento aos
rio feito à meia-noite. “Com a anámetro de Atendimento: “Como
pacientes. O que
lise crítica desses dados, quantio processo adotado é flexível,
ficamos o número de pacientes
é possível fazer as devidas adenão se perde de
novos em cada hora. Verificamos
quações de acordo com as devista é a avaliação
que, entre os meses de março e
mandas de atendimento aos
maio, houve registro de maior mopacientes. O que não se perde
criteriosa do tempo
vimento, especialmente entre as
de vista é a avaliação criteriosa
de atendimento
10h e as 14h”, revela Hamada.
do tempo de atendimento e a
Segundo o coordenador médico,
manutenção da qualidade, o
e a manutenção
à medida que a instituição analisou
que implica afirmar que o Amil
da qualidade.”
as informações, foi possível realoResgate está constantemente
car e aumentar o número de proem busca do aprimoramento
Luis Carlos Tetsuaki Hamada,
fissionais em horários de maior
coordenador médico
dos seus processos.”

www.cbacred.org.br

23

Cuidados clínicos

Hospital 9 de Julho
cria centro para
tratamento de
paciente oncológico

A

creditado pela Joint Commission International (JCI) desde março de 2012, o Hospital 9 de Julho (H9J), em São Paulo, considerou diversos capítulos do manual de
acreditação hospitalar da JCI, tanto os
relativos a padrões centrados no cuidado
ao paciente quanto os referentes à gestão, para
implantar barreiras de segurança em seu centro
de medicina especializado em Oncologia, que oferece atendimento multidisciplinar em nível ambulatorial e internação.
Com infraestrutura verticalizada do pronto-socorro à reabilitação, o hospital possui unidades exclusivas para internação oncológica, unidade para
pacientes onco-hematológicos, com estrutura física e
equipe assistencial especializada para atendimento
específico, baseado nas diretrizes de Oncologia e de
medula óssea (autólogo, alogênico ou haploidêntico).
“Nas unidades de terapia intensiva, dispomos de dois
leitos de pressão positiva para atendimento do paciente imunossuprimido e do paciente transplantado
de medula”, conta Rosana Pires, gerente de Enfermagem da instituição. Para cuidados clínicos e ambulatoriais, o H9J disponibiliza o Centro de Oncologia
e o Centro de Infusão, sediados no Centro de Medicina Especializada (CME), que conta com oncologista
durante todo o período da aplicação dos medicamentos e, ainda, enfermeiros e farmacêutico especialistas,
nutricionista e psicóloga. É nesse espaço que o paciente recebe todas as medicações para o seu tratamento, além da quimioterapia, incluindo transfusões
sanguíneas. “Caso necessite de curativos especializados por conta de feridas neoplásicas, cuidados com
ostomia e outros especiais, possuímos atendimento
de enfermeira estomaterapeuta especializada em
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pele, feridas, estomias, fístulas e incontinência, em
qualquer um dos níveis: ambulatorial, CME, internação
e pronto-socorro”, complementa.
O H9J dispensa um cuidado especial com o paciente oncológico que chega pela primeira vez à
unidade. Antes da consulta médica, a enfermagem
realiza o controle dos parâmetros vitais, histórico
de saúde e levantamento das necessidades de atenção à saúde. Encaminhado à consulta no centro de
Oncologia, caso necessário, o médico faz a prescrição
eletrônica e aplica o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido – Terapia Antineoplásica, para posterior
aplicação do medicamento. Em caso de continuidade
do tratamento, o oncologista realiza a prescrição médica eletrônica e conduz para a
aplicação da terapêutica. “Se o
médico não for da nossa equipe, ele encaminha para o Centro de Infusão a prescrição
médica de forma eletrônica, o
relatório contendo histórico do
paciente, diagnóstico e tratamento proposto, além do termo
de consentimento, disponível
na intranet e enviado por e-mail
para os oncologistas. Com isso,
realizamos o agendamento com
o paciente de forma segura”,
descreve Pires. Ela sublinha que
o termo de consentimento é
preenchido antes da primeira
aplicação do protocolo ou quando houver mudança durante o
tratamento. “Ainda no primeiro
Rosana Pires, gerente
de Enfermagem
dia da aplicação, o paciente

www.h9j.com.br

recebe o contato telefônico da equipe médica do
Centro de Infusão e também lhe é oferecida uma
central de emergência 24 horas”, acrescenta Fábio
Kater, oncologista do hospital.

Segurança
Seguindo padrões de segurança do paciente, o H9J
utiliza a pulseira de identificação, com nome completo e data de nascimento. Para minimizar riscos ao
paciente na administração da quimioterapia, o hospital aderiu ao time out antes da administração da
quimioterapia, com dois profissionais qualificados
(enfermeiro/enfermeiro ou enfermeiro/farmacêutico),
para verificar nome e data de nascimento do paciente, data da infusão, liberação do médico, checagem da administração dos medicamentos pré-quimioterapia, quimioterápicos prescritos (dosagem,
diluição, via de administração, sequência de aplicação,
tempo de infusão, forma de administração, estabilidade e temperatura de armazenamento). Para segurança do profissional, foi incluído o equipamento de
proteção individual para aplicação de quimioterápicos.
No Centro de Infusão, o hospital adota procedimentos especiais para evitar riscos associados a
infecções, como dispenser de álcool gel em todas
as salas do local; campanhas de higienização das
mãos entre os profissionais; orientação ao paciente
em relação aos cuidados com o cateter central; desinfecção dos dispositivos e das superfícies próximas ao paciente, antes da aplicação dos medicamentos; manipulação do cateter central somente por
enfermeiro; sinalização de portador de bactéria
multirresistente na ficha do paciente, se for o caso.
“A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

realiza o acompanhamento dos bundles dos cateteres
centrais implantados na nossa instituição”, salienta
a gerente de Enfermagem.
Rosana Pires diz que todos os riscos sobre o
processo do paciente oncológico foram eleitos por
meio do mapeamento realizado em reuniões com a
equipe assistencial e o departamento de Qualidade
e Riscos. “Para cada risco identificado, temos barreiras, métodos de controle, eventos de notificação
imediata e ação de contingência. Em toda a instituição, há medidas adotadas para cada evento adverso
ocorrido, conforme o tipo e a gravidade, mas basicamente passam pela contenção ou reversão dos
danos causados ao paciente, comunicação com a
família, notificação para área
de qualidade e diretoria técnica, análise de causa-raiz,
instituição de plano de ação,
caso seja necessário e, controle de medidas”, aponta. Esse
processo, segundo ela, é desenvolvido com total interação
entre as áreas do hospital,
incluindo alta administração,
diretoria técnica, gerência de
Qualidade e Riscos e áreas
assistenciais que estejam envolvidas no processo.
Todos esses cuidados são
reforçados com a educação
continuada dos profissionais
e orientação ao paciente.
“Os pacientes oncológicos recebem um manual que possui
orientações quanto ao pro- Fábio Kater, oncologista
tocolo e seus principais efeitos
e contatos, caso apresente
algum sintoma. Realizamos também a continuidade
do cuidado através do contato telefônico das enfermeiras oncológicas para os pacientes, a fim de
acompanhar a manutenção do seu cateter, presença de efeitos colaterais, exames laboratoriais
e retorno do seu seguimento”, descreve a gerente de Enfermagem, dizendo que o cuidado continua
no pós-alta do paciente internado e ambulatorial.
Como resultado, o H9J registrou um aumento progressivo no número de atendimentos no centro de
oncologia e melhorou a interação com os outros médicos da especialidade, “principalmente por estarem
todos no mesmo espaço físico”, aponta Fábio Kater.
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Gestão e qualidade

Bradesco Saúde utiliza
padrões de acreditação
para melhorar a saúde
dos segurados

U

m documento de 12 páginas, disponível
em formato impresso e digital. É nele que
está descrito o Programa da Qualidade da
Bradesco Saúde, primeira operadora de
saúde brasileira acreditada – nível I, em
maio de 2012, pelo Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA), conforme a resolução normativa
nº 277, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), que instituiu o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde.
Flávio Bitter, diretor técnico da empresa, garante
que a acreditação auxiliou a fundamentar as ações de
qualidade da companhia, voltada para o segmento
corporativo. “A acreditação não teve o objetivo único
de receber o certificado de qualidade, mas tornar a
Bradesco Saúde a melhor gestora de saúde, oferecendo aos nossos clientes as melhores soluções de
saúde para seus beneficiários”, enfatiza. Os números
de projetos e indicadores refletem seu comprometimento com a cultura da qualidade: foram cerca de
90 ações executadas e 40 indicadores estabelecidos
para galgar a acreditação, em 2012.
Após a conquista da acreditação, novos objetivos
foram traçados para “manter acesa a chama da qualidade”, como diz Bitter. Para isso, duas novas estratégias foram definidas: a reformulação interna da
estrutura da Qualidade (que, além do Comitê da Qualidade, passou a contar com os grupos Executivo da
Qualidade, de Melhoria de Desempenho e de Indicadores), facilitando a avaliação e mudanças no processo da qualidade; e a criação do Programa Participativo da Qualidade, para fomentar, internamente,
ideias que trouxessem qualidade aos processos adotados pela companhia e que beneficiassem tanto o
público interno quanto o externo. Para definir as
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novas metas, a operadora recorreu ao benchmarking,
para verificar as melhores práticas adotadas por instituições de saúde brasileiras acreditadas pela Joint
Commission International.

Integração
“No processo para acreditação, a diretoria e os gestores tiveram grande envolvimento. Embora continuassem participando, nós desejávamos ‘uma nova
onda’. Agora, com a participação mais ativa dos funcionários. Afinal, o caminho da qualidade pertence a
todos”. A afirmativa de Flávio Bitter foi a tônica do
programa que envolveu mil funcionários da Bradesco
Saúde em torno de sugestões e discussões que gerassem qualidade para as suas áreas. “Não estávamos
atrás de ideias disruptivas, mas de pequenas ideias
que tornassem o trabalho melhor para o funcionário,
proporcionassem mais atenção no atendimento ao
beneficiário e melhorassem o processo, tudo em
prol da qualidade, tendo sempre o cliente como o
principal foco”, complementa.
Antes de partir para a ação, a Bradesco Saúde
contratou uma consultoria externa para, através

Satisfação de clientes

Entrevistas realizadas com clientes Bradesco Saúde

fez questão de valorizar o comprometimento dos
funcionários com o desenvolvimento da cultura da
qualidade. “Fizemos uma cerimônia de premiação,
reconhecendo aqueles grupos que tiveram os melhores resultados e isso se transformará em um processo contínuo. Estamos avaliando o que deu certo
e errado e aprimorando o projeto para as próximas
‘ondas’ de criação”, diz Bitter.

www.bradescosaude.com.br

Stakeholders

A preocupação com a qualidade levou a Bradesco
Saúde a realizar pesquisas anuais também com seus
stakeholders: rede referenciada (prestador de atendimento médico-hospitalar), empresas contratantes
de pesquisa, verificar a percepção de seus funcio- e beneficiários finais. “Essas pesquisas são conduzidas
nários sobre o tema Qualidade. O resultado ajudou por institutos independentes e seus resultados aprea desenhar o programa que, inicialmente, envolveu sentados em reuniões, envolvendo a diretoria e todos
20 funcionários e, em seguida, todos os recursos hu- os gestores da companhia. A partir daí, surgem promanos da companhia. O diretor técnico explica que jetos, iniciativas ou ações de correção, objetivando
o projeto consiste em criar espaços de 15 minutos a melhoria de nossos indicadores de qualidade. Isso
diários para que todos os setonos ajuda a aumentar o patamar
res, de maneira escalonada,
da qualidade da companhia”,
“A acreditação não
pensem em ações que possam
garante o diretor técnico.
ser implementadas para melhoAlguns projetos importantes
teve o objetivo
rar a qualidade. “Ao longo de
surgiram dessa forma, como o
único de receber
três meses, mais de 200 ideias
Meu Doutor e Juntos pela Saúde,
foram identificadas. Em um proalém de reestruturações internas,
o certificado de
cesso de refinamento, 42 ideias
como o sistema de reembolso
qualidade, mas
foram selecionadas e executa(acesso facilitado, com acompadas”, celebra o diretor diante do
nhamento do passo a passo via
tornar a Bradesco
resultado da primeira fase.
internet) e melhor capacitação
Saúde a melhor
Entre as ideias selecionadas,
da Central de Atendimento, augestora de saúde,
o diretor cita uma da área de simentando o nível de assertivinistro e outra de produtos. A pridade e satisfação do cliente.
oferecendo aos
meira proporcionou mudança no
“Com o Meu Doutor, o cliente
nossos clientes as
fluxo de documentos, o que repode, através de aplicativo ou
duziu custos, aumentou a facilivia internet, agendar consultas
melhores soluções
dade de armazenamento e torcom clínicos gerais, endocrinode saúde para seus
nou o processo melhor executálogistas, pediatras e cardiologisvel, segundo Flávio Bitter. “Outra
tas que fazem parte do programa
beneficiários.”
iniciativa proposta foi a estratépara o mesmo dia, evitando,
Flávio Bitter, diretor técnico
gia de ampliação do serviço adiassim, as consultas de urgência/
cional de prevenção de doenças
emergência em pronto-socorro.
para novos públicos. Hoje, esse serviço possui abran- Já o Juntos pela Saúde é um amplo conjunto de sogência muito específica e a nova proposta nos ajudou luções e serviços que oferecemos para os planos
a repensar a forma de cobertura”, aponta.
empresariais, em que análises e estudos gerenciais
Para incentivar os funcionários a participarem de são feitas no sentido de identificar riscos, promover
novos ciclos de criação, planejados para acontecer saúde e prevenir doenças para seus segurados”, desa cada quadrimestre, a direção da Bradesco Saúde taca o diretor técnico.

www.cbacred.org.br
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Clube do Coração

Total Care implanta clínica
de cuidados avançados
para pacientes com
insuficiência cardíaca

A

s opções terapêuticas no cuidado de JCI, certificação que contribuiu para o desenvolvipacientes com insuficiência cardíaca mento do programa. Nosso protocolo de Insuficiência
(IC) têm avançado nos últimos anos. Cardíaca é baseado nas diretrizes nacionais e interAumento da sobrevida e melhora da nacionais mais recentes, nossos médicos e todos os
qualidade de vida são alguns dos resul- profissionais envolvidos são treinados e avaliados
tados clínicos desses avanços terapêuticos. mensalmente e, através de indicadores clínicos indiEssas experiências têm sido registradas pelo Clube viduais e do grupo, buscamos a melhor adesão ao
do Coração, nome dado, em 2014, ao Programa de tratamento dos portadores de IC”, enfatiza.
Cuidados Clínicos de Insuficiência Cardíaca, desenvolNo fluxo de atendimento, esses pacientes recevido pelo Total Care (SP), cujo objetivo é promover bem um material educativo, composto de um guia
uma interação entre a equipe multiprofissional, o de bolso, que vai orientá-los sobre como identificar
paciente e seus familiares, com foco na educação e sinais de descompensação da doença e o que fazer
no gerenciamento da doença.
nesses casos, além de um manual de autocuidado,
Certificado pela Joint Commission International que facilita o registro de internações, medicamentos,
(JCI) desde 2012, o programa acompanha atual- consultas e exames relevantes ao tratamento.
mente cerca de 700 pessoas e realiza em torno de
“Para atender os casos que apresentam um qua160 consultas por mês. A iniciativa busca envolver dro clínico de maior gravidade, temos a Clínica de IC
o paciente em seu próprio trataavançada no Clube do Coração,
mento. Segundo a coordenadora
que foi criada com o objetivo de
do Programa, a médica Carolina
acompanhar a evolução da do“O modelo do
Maria Nogueira Pinto, o primeiro
ença, evitar complicações e reinClube do Coração
passo é a identificação do portaternações. Através de um acomdor de IC pelo médico tutor e, a
panhamento direcionado e mais
segue todos os
partir desse ponto, o paciente é
frequente, além da integração
padrões da JCI.
gerenciado por uma equipe mulda equipe ambulatorial com o
A certificação
tiprofissional integrada, composcorpo clínico do Hospital TotalCor,
ta por nutricionista, enfermeiro e
estamos conseguindo atingir os
contribuiu para o
psicólogo. Além disso, não havennossos objetivos”, ressalta a coordesenvolvimento
do contraindicação clínica, ele
denadora médica. Segundo ela, a
ingressará no programa de reaClínica de IC avançada atende pado programa.”
bilitação cardiovascular, em que
cientes em estado grave que apreCarolina Maria Nogueira
será acompanhado nas atividades
sentam capacidade de bombear
Pinto, coordenadora
físicas por fisioterapeuta e educasangue para o corpo inferior a
do Programa de
dor físico. “O modelo do Clube do
30%, aqueles que foram internaCuidados Clínicos de
Coração segue todos os padrões da
dos nos últimos seis meses e com
Insuficência Cardiaca
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Conceito Visual – Fernando Mendes

www.amil.com.br

reinternações frequentes, pois, nesses casos, há menor sobrevida e maior probabilidade de complicações.
Para o coordenador da Clínica de Insuficiência Cardíaca Avançada, Flávio de Souza Brito, esse paciente
gera uma demanda de cuidados especiais ao Clube do
Coração. “A ideia do ambulatório para IC Avançada foi
proporcionar uma assistência multidisciplinar completa
para o paciente. Eles usufruem de uma maneira mais
sistemática da multidisciplinaridade, com acesso à reabilitação cardíaca e avaliação das comorbidades, como
anemia, distúrbios da tireoide, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), síndrome da apneia obstrutiva do
sono (SAOS) e doença renal crônica (DRC). Através da
individualização dos casos, também conseguimos indicar
de maneira mais adequada terapias mais avançadas,
como o cardiodesfibrilador implantável/ressincronizador
cardíaco ou intervenções cirúrgicas apropriadas, entre
elas o transplante cardíaco”, explica o cardiologista.

Cuidado individualizado
São quatro os estágios de gravidade da insuficiência
cardíaca. Quem atinge o estágio D tem uma mortalidade próxima de 60% ao ano. “Estamos atendendo
pacientes com alto índice de mortalidade e alta taxa
de reinternação em 30 dias. A cada dez pacientes
que foram internados por IC, dois retornaram ao hospital em menos de 30 dias, por causa do mesmo
problema. A mortalidade dos pacientes com estágio
D só é comparada à mortalidade de câncer de pâncreas”, compara o médico.
Para atender a essa demanda, a equipe multiprofissional realiza um treinamento educacional sobre a
doença, permitindo a criação de um ambiente humanizado no atendimento aos pacientes do Clube do

Coração. O acolhimento se torna mais próximo aos
pacientes, desenvolvendo confiança e cuidado específico, o que traz uma resposta positiva dos pacientes.
A equipe consegue mapear as pessoas que se
beneficiam apenas do tratamento clínico, com medicação; os que, além da medicação, carecem de uma
reabilitação cardíaca, em termos de atividade física,
para reforço muscular e cardíaco; os que precisam
de terapias mais avançadas, como marca-passo, cardiodesfibrilador implantável, ou mesmo transplante
cardíaco; e aquele grupo de pacientes que necessitam de cuidados paliativos. “O trabalho integrado
da equipe traz a facilidade de já termos criado um
vínculo com o paciente e sua família, e, em caso de
internação hospitalar, a decisão sobre intervenções
invasivas ou até mesmo sobre o conforto no fim da
vida tornam-se mais fáceis”, ressalta Flávio Brito.
Os pacientes do Clube do Coração também são
orientados em relação à dieta e aos exercícios físicos,
que são iniciados durante a internação hospitalar,
conforme assegura o médico: “Eles já saem do hospital encaminhados para o Total Care, com suas consultas e avaliações agendadas.”
Os resultados preliminares do programa mostram
uma diminuição no número e no tempo de internação.
Comparando os dados de reinternações dos mesmos
pacientes com IC Avançada pré-programa com as
informações obtidas após o início da Clínica de IC
Avançada, houve uma queda nos dias de internação
de 424 para 57 dias. “Os resultados iniciais são muito
animadores, porque conseguimos manter o paciente
perto de sua família, longe do período de maior risco
de óbito, que ocorre durante a internação, além de
reduzirmos os custos hospitalares na IC, que provêm
do período de internação”, sublinha o médico.

www.cbacred.org.br
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Sistematização

Hospital Geral de Itapecerica
da Serra rastreia informação
e proporciona mais segurança
na transição do cuidado

E

ntre os eventos sentinela notificados pela
Joint Commission International (JCI), a falha
na comunicação é a causa-raiz mais frequentemente indicada. O cuidado com a
segurança do paciente levou a direção do
Hospital Geral de Itapecerica da Serra,
(HGIS), em São Paulo, a adotar medidas para evitar
falhas de comunicação durante a transição do cuidado
de pacientes, seja na troca de turnos, na transferência de unidade ou durante a realização de exames
em unidades de diagnóstico.
“A comunicação efetiva entre profissionais durante
a troca de turnos e transferência de unidades sempre
foi premissa da nossa instituição. Entretanto, em 2014,
a partir da publicação da 5ª versão do manual da JCI
para acreditação hospitalar, e após revisão de literatura e benchmarking com outras instituições acreditadas, o processo foi revisto e sistematizado por
instrumentos adaptados da ferramenta Situation,
Background, Assessment, Recomendation (SBAR),
rastreáveis e adequados ao perfil da atividade, unidade e população atendida”, relata a gerente médica
do hospital, Najara Maria Procópio Andrade. Segundo
ela, esses instrumentos são utilizados durante a troca
de turnos de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas
que trabalham em regime de plantão e também pelos
enfermeiros da unidade de origem, em situações de
transferência interna de pacientes entre as unidades
assistenciais. “Na transferência para unidades de
diagnóstico ou externa, as informações mais relevantes do caso e essenciais para garantir a segurança e
a continuidade do cuidado são registradas na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e na
SAE de Transporte”, complementa.
De acordo com Andrade, o caráter rastreável desses instrumentos permite que, periodicamente, eles
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sejam auditados pelos gestores das áreas relacionadas, para verificação da adesão à rotina definida e
encaminhamentos. Para tal, um grupo de trabalho
composto por gerentes e gestores das áreas e do
setor de tecnologia da informação foi nomeado e
avaliou diversas alternativas para a sistematização
do processo de transição de cuidados entre turnos e
entre unidades assistenciais.
Atualmente, a transição entre turnos das equipes
médicas e de fisioterapia que trabalham em regime
de plantão é registrada no prontuário eletrônico de
cada paciente. “Para uso dessas equipes, foram padronizados relatórios por setor e/ou especialidade
que contêm as informações relevantes para garantir
a continuidade do cuidado”, garante a gerente médica. Por sua vez, a passagem de plantão e a transferência de pacientes entre unidades de cuidado e
entre enfermeiros são registradas em formulários
padronizados em meio físico. “Com esses registros e
relatórios, foi possível monitorar a adesão às rotinas
estabelecidas, bem como a assistência aos pacientes
em questão. Sendo assim, o uso da ferramenta SBAR
no HGIS tem se mostrado de fácil aprendizado, fácil
memorização e fácil aplicação e tem contribuído para
a melhoria da segurança e da continuidade do cuidado aos nossos pacientes”, analisa Andrade.

Gerenciando informações
Para que a cultura de segurança seja compreendida
e introjetada por todos, desde a integração, os colaboradores recebem informação e treinamento sobre
o assunto, que é continuamente debatido e enfatizado através de variados canais: reuniões do Comitê
Gestor Hospitalar; reuniões de comissões, comitês e
grupos de trabalho; comunicação em murais, intranet,

www.hgis.org.br

boletins informativos; eventos e campanhas institucionais; e canais diretos entre colaboradores e direção.
“Semanalmente, o Conselho Técnico Administrativo,
representante da Alta Direção do hospital e constituído pelo superintendente e gerentes, se reúne para
discussão de problemas, planejamento e definição
de estratégias que são disseminadas aos líderes de
departamentos por cada um dos gerentes em reuniões
específicas, também com periodicidade semanal. Cabe
a cada um desses líderes disseminar e coordenar a
execução dessas diretrizes com as equipes sobre a
sua responsabilidade”, diz Najara Andrade.
De acordo com a gerente médica, “o gerenciamento da informação assumiu um papel estratégico
na nossa organização, seja para a melhoria da qualidade da informação do paciente quanto para a gestão de documentos, produção, indicadores de gestão
e planos de ação”. Para isso, foram investidos recursos para incorporação tecnológica que permitisse a
informatização de processos e a produção de arquivos
e dados eletrônicos e digitalizados, cujas versões,
acessos, atualizações e status são acompanhados e
controlados e, ao mesmo tempo, protegidos contra
perda, dano ou destruição por sistemas de back-up,

contingência de servidores e outros mecanismos de
segurança. “As tecnologias adquiridas permitiram o
armazenamento e processamento de um considerável volume de dados e informação, o que contribuiu
para a redução de custos, efetividade dos processos
e satisfação dos colaboradores”, enfatiza.
Como exemplo de alinhamento para a melhoria
da qualidade, o HGIS criou e/ou revisou diversos formulários para sistematização da assistência e melhoria da qualidade da informação, entre eles: a elaboração do instrumento de avaliação inicial, para pacientes internados e externos; de avaliação de risco e
revisão da SAE, para registro e gerenciamento da dor
e assistência ao paciente sob contenção; revisão do
check list de transfusão sanguínea segura e de diversos termos de consentimento informados. Adicionalmente foi incorporado ao prontuário do paciente o
check list de cirurgia segura, de endoscopia segura
e de procedimentos cirúrgicos realizados fora do Centro Cirúrgico e Obstétrico. A partir de 2012, com o
objetivo de otimizar e aprimorar práticas, registros e
qualidade da informação, foi iniciada, de forma gradativa, a implantação do prontuário eletrônico do
paciente. Atualmente, estão implantados módulos
de avaliação e evolução médica e multiprofissional,
prescrição, nutrição clínica, hemotransfusão e perioperatório, entre outros. Investimentos para segurança da informação do paciente também envolveram
aquisição de um sistema de digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos em meio físico, com
interface com o prontuário eletrônico do paciente, e
de um sistema digital de exames de imagens. “Atualmente, o ambulatório, o centro cirúrgico e o centro de
parto normal do HGIS já são 100% digitais. A informatização do prontuário permitiu grandes avanços, como
redução da ilegibilidade, incorporação de barreiras
de segurança, melhoria da rastreabilidade da informação, minimização do risco de extravio de documentos e registros”, aponta a gerente médica.

Pesquisa interna sobre cultura de segurança (2015)
As ações da direção do
hospital demonstram que
a segurança do paciente
é a principal prioridade.

82%

Concordam
totalmente
ou concordam

A direção do hospital
propicia um clima de
trabalho que promove
a segurança do paciente.

76,6%

Concordam
totalmente
ou concordam

Após implementarmos
mudanças para melhorar
a segurança do paciente,
avaliamos a efetividade.

78,8%

Concordam
totalmente
ou concordam

Estamos ativamente
fazendo coisas para
melhorar a segurança
do paciente.

88%

Concordam
totalmente
ou concordam

www.cbacred.org.br
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Doação de órgãos

Hospital Alvorada cria
processo para avaliar
critérios de elegibilidade
e aumenta captação de
córneas para doação

O

Brasil é referência mundial em trans- número de doações de córneas em 2014, que foi seis
plantes. Dados do Ministério da Saúde vezes maior do que o registrado no ano anterior.
revelam que o país reduziu a quantidade
Segundo a gerente de Enfermagem da instituição,
de pessoas que aguardam um transplan- Mônica Hausmann, existe um protocolo que define
te de órgão em mais de 40% nos últimos a elegibilidade para a doação, tanto no caso de morcinco anos. Para tanto, o Governo tem te encefálica (ME) para múltiplos órgãos quanto para
investido em campanhas para sensibilizar a adesão a doação de córneas. “O hospital possui uma comisdas famílias brasileiras à doação de órgãos. O Hos- são intra-hospitalar de doação e captação de órgãos
pital Alvorada (SP) faz parte dessa corrente. Embora e tecidos que, através do protocolo, tem o papel de
não realize transplante, é um
garantir que 100% dos casos
facilitador na captação de córde óbito tenham a elegibilineas e múltiplos órgãos, mandade avaliada e, se positiva,
“O hospital possui
tendo parceria com a Central
de abordar e sensibilizar os
uma comissão intrade Captação de Órgãos e Tefamiliares a autorizarem a
hospitalar de doação
cidos da Secretaria de Estado
doação.” Ela conta que inforda Saúde de São Paulo e com
mações importantes, como
e captação de órgãos
o Banco de Tecidos Oculares
quem pode doar e quais são
e tecidos que, através
do hospital da Universidade
as contraindicações, são pasFederal de São Paulo (Unisadas ao familiar. “Dessa
do protocolo, tem o
fesp), responsáveis por fazer
forma, esclarecemos possípapel de garantir que
com que os órgãos cheguem
veis dúvidas e garantimos a
aos receptores.
abordagem das famílias”,
100% dos casos de
Para dar segurança ao proavalia. “As informações do
óbito
tenham
a
cesso, desde novembro de
prontuário médico contrielegibilidade avaliada
2013, o Alvorada passou a
buem para esse processo,
adotar um protocolo de doassim como uma série de
e, se positiva, de
ação de órgãos que prevê
exames e testes realizados
abordar e sensibilizar
orientação da equipe multipara a constatação da morte
profissional sobre os critérios
encefálica”, ressalta a geos familiares
de elegibilidade, a identificarente, dizendo que o familiar
a
autorizarem
ção de potenciais doadores e
ou responsável é consultado
a abordagem aos familiares.
pela Central de Doação de
a doação.”
A partir dessas medidas, o hosÓrgãos e, em caso positivo,
Mônica Hausmann,
pital observou um aumento no
assina o termo autorizando
gerente de Enfermagem
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www.hospitalalvorada.com.br

pital: “Minha principal função é manter a equipe
atuante e informada sobre o fluxo, a fim de impedir
que casos elegíveis não sejam identificados, tendo
sempre em mente o que representa o momento da
morte e como o apoio ao familiar é importante.” Para
isso, são realizadas reuniões mensais com toda a
equipe, para análise dos casos de óbito e acompanhamento de indicadores. Hausmann conta ainda
que foi criada uma linha telefônica para contato
com o setor responsável, toda vez que é emitido um
atestado de óbito.
Para a adoção do programa, foram feitos vários
treinamentos com as equipes internas. O programa
também prevê a atuação da equipe do Centro de
Apoio Familiar, que fornece informações ou viabiliza
algum processo ou serviço. “A hora da abordagem
é sempre muito delicada, pois é um momento de
dor dos familiares. Eles são reunidos em sala reservada e, nos casos de suspeita de morte encefálica,
o familiar ou responsável pelo paciente é comunicado que será dado início aos testes para constatação ou não da ME”, explica a gerente.

Segurança

a doação. “O termo de doação de órgãos, depois
de preenchido e devidamente assinado, é arquivado junto ao prontuário do paciente. O mesmo
ocorre com os resultados dos exames complementares e o relatório da cirurgia de captação, que
contém a informação sobre quais órgãos foram
retirados”, esclarece.

Engajamento
Além de ser membro efetivo da Comissão de Órgãos,
a gerente de Enfermagem explica seu papel de liderança no programa de captação de órgãos do hos-

Mônica Hausmann assegura que o Hospital Alvorada
segue rigorosamente as metas internacionais de
segurança do paciente, no momento da retirada dos
órgãos e tecidos. Segundo ela, a instituição possui
um Plano de Prevenção e Controle de Infecções que
segue os padrões de qualidade e segurança preconizados pela Joint Commission International (JCI).
“O plano conta com profissionais efetivos e bem treinados, com uma liderança identificada e métodos
para agir prontamente sobre os riscos de infecção.
É utilizado em todos os casos atendidos na instituição e seus benefícios estão pautados na redução dos
índices de infecções hospitalares”, sublinha.
Segundo a gerente de Enfermagem, a direção
do Alvorada entende que o aumento no número
de doações representa que os clientes do hospital
reconhecem a importância do programa e atribui isso
à abordagem feita pela equipe. “Consideramos o
reconhecimento por parte da sociedade um ganho
de grande valor para a instituição. O programa de
doação é uma ação humanitária e visa atender
uma população que necessita das doações para
poder melhorar sua expectativa e qualidade de
vida”, observa.

www.cbacred.org.br
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Programa de AVC

Hospital Paulistano reduz
tempo de identificação da
doença e melhora condição
de vida do paciente

O

acidente vascular cerebral (AVC) é a doenmendável pelas diretrizes da Medicina – para 28 miça com mais incidência de óbito, sendo a
nutos, bem abaixo da meta inicial. “A revisão da meta
principal causa de incapacidade no mun- é feita anualmente, mas temos percebido a redução
do, segundo a Sociedade Brasileira de
gradativa do tempo de 45 minutos, estabelecendo uma
Doenças Cerebrovasculares. Estimativa remédia de 25 a 28 minutos para a realização e a intercente da Organização Mundial da Saúde
pretação da tomografia”, disse.
(OMS) revela a tendência ao aumento progressivo do
Para chegar a esse resultado, foi criado um código
número de óbitos atribuídos às doenças cerebrovasde acionamento dos setores de laboratório, unidade
culares, que deverão alcançar 12,1% da mortalidade
diagnóstica e hemodinâmica, por bip, utilizado no momento em que o paciente é elegível. Outra ação adomundial até 2030. O AVC pode ser definido como o
tada foi disponibilizar, no pronto-socorro, médicos neusurgimento de um déficit neurológico súbito, causado
rologistas 24 horas por dia, todos os dias da semana.
por um problema nos vasos sanguíneos do sistema
De acordo com o coordenador,
nervoso central. O diagnóstico e a
os pacientes que apresentam os
rápida intervenção da equipe neu“O programa
sintomas passam por uma triagem.
rológica são fundamentais para a
trabalha com
Em caso de suspeita, é acionado o
recuperação do paciente.
código AVC. Depois, o médico avalia
O Hospital Paulistano (SP), acreo conceito de
e encaminha para a realização de
ditado pela Joint Commission Interambiente
exame de imagem. Todos os paciennational (JCI) em 2010, mantém um
tes são rastreados através da ficha
programa de cuidados clínicos em
humanizado,
do protocolo e do bip, acionado toda
AVC que visa oferecer atendimento
centrado no
vez que é identificado um novo caso,
e acompanhamento de alta qualipara que todos os envolvidos fiquem
dade aos pacientes portadores do
paciente, e não
e tomem as providências
quadro. Certificado em 2013 pela
na doença, o que cientes
necessárias. Também é usado o tutor
JCI, o programa vem trabalhando
permite acolhê-lo em prescrição médica, que são lemcom a redução do tempo do diagbretes ao médico, com instruções
nóstico para aumentar as chances
e atendê-lo
sobre o protocolo do AVC.
de sobrevida do paciente e a miniconforme suas
A partir disso, caso seja confirmamização de sequelas. Segundo o
do
o
AVC, o programa é apresentado
coordenador do programa, o cardionecessidades
durante a internação e o paciente é
logista Gustavo Wruck Kuster, desde
físicas e
convidado a participar. Os familiares
sua implantação em 2013, o tempo
são envolvidos em todo o processo,
entre a identificação de um pacienpsicológicas.”
acompanhados por psicólogos e rete com suspeita de derrame e a
Gustavo Wruck Kuster,
cebem aulas para melhor entender
interpretação da imagem do crânio
coordenador do
a doença e seus cuidados.
passou de 45 minutos – tempo recoprograma de AVC
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Já no acompanhamento ambulatorial, oferecido por
até dois anos após a alta, o paciente tem acesso a
consultas, avaliação de exames e orientações, além do
atendimento contínuo com um neurologista, com consultas pré-agendadas. “Também montamos um ambulatório que funciona três vezes por semana, de segunda a sexta, atendendo pacientes provenientes das internações do hospital. Lá, fazemos o acompanhamento
do paciente do Programa de AVC, periodicamente,
através de consultas presenciais a cada dois ou três
meses, com agendamento e controle das consultas realizadas por meio de sistema online”, explica Kuster,
ressaltando que, no dia da alta, o paciente vai para casa
já com a sua primeira consulta agendada para 30 dias
depois. “Os retornos são monitorados por telefone. Em
data próxima ao dia da consulta, um profissional da unidade liga para lembrá-lo e ele também recebe uma caderneta para melhor orientação das datas e dos horários.”
Para Gustavo Kuster, a padronização dos processos
foi uma etapa fundamental para a evolução e a melhoria do Programa de AVC. “Com isso, conseguimos
avaliar todas as etapas de cuidado do paciente, desde
a entrada no pronto-socorro até o acompanhamento
ambulatorial, incluindo o atendimento da equipe médica e de enfermagem, o tratamento agudo e o desfecho hospitalar, garantindo métodos mais seguros e
ainda estendendo esse atendimento para o ambulatório, o que é um ganho para o paciente”, assinala.

Padronizando processos
Seguindo as orientações do Manual de Padrões da JCI
para Certificação de Programas de Cuidados Clínicos ,
o paciente é monitorado por uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e capelão. Esse

trabalho é fundamental para o sucesso do atendimento e para a minimização dos efeitos da doença e
de suas possíveis sequelas, na opinião do coordenador.
Essa equipe passa por um plano de educação continuada, com aulas semanais de discussão dos casos
e atualização em AVC. “Tanto os profissionais quanto
a metodologia da educação utilizada foram definidos a partir da leitura do manual da JCI”, diz Kuster.
“Além disso, o programa trabalha com o conceito de
ambiente humanizado, centrado no paciente, e não na
doença, o que permite acolhê-lo e atendê-lo conforme
suas necessidades físicas e psicológicas. Esse diferencial melhora a relação do paciente com toda a equipe
e a adesão ao programa certificado”, garante.
Paralelamente, o Hospital Paulistano possui uma
Comissão de Gerenciamento de Riscos, responsável
por consolidar as ocorrências que possam resultar em
um evento, com ou sem dado ao paciente, feitas através de notificação eletrônica por qualquer colaborador.
A mesma comissão também avalia o programa de
AVC. Todas as notificações têm caráter confidencial,
assegura o médico.
De acordo com Gustavo Kuster, no programa são
atendidos, em média, 25 pacientes por mês: “Trabalhamos com a expectativa de que haja uma melhora
do quadro com o tratamento, a minimização do risco
de um novo AVC e a orientação e conscientização do
paciente em relação à doença.”
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Atendimento assertivo

Hospital São José melhora
identificação de deterioração
clínica com ganho na
qualidade assistencial

R

eduzir a mortalidade hospitalar e os even- “O objetivo é ampliar esse olhar para o paciente fora
tos não previsíveis são dois objetivos que da terapia intensiva, porque o paciente de UTI já é
vêm sendo perseguidos pelas instituições monitorizado 100% do tempo, mas o paciente que
de saúde. Estudos do Chest (publicação está no Centro de Diagnóstico ou nas unidades de
oficial do American College of Chest Physi- internação não fica o tempo todo sob monitorização”,
cians) mostram que aproximadamente 80% esclarece. “Ou seja, tínhamos que buscar ferramentas
das paradas cardiorrespiratórias apresentam sinais de e instrumentos para capacitar essa equipe multiprodeterioração clínica de seis a oito horas antes do fissional para a detecção precoce da piora clínica,
evento. O Hospital São José (SP), acreditado em 2013 com o intuito de reduzir o número de paradas carpela Joint Commission Internadiorrespiratórias fora do amtional (JCI), adotou ações que
biente de UTI”, completa.
visam diminuir esse problema
Com base nos critérios do
“O objetivo é
entre os pacientes, aumentanInternational Healthcare Imampliar essa
do a segurança fora do ambienprovement (IHI), o primeiro
te de UTI. Com essas medidas,
questão desse olhar
passo foi revisitar as próprias
foi possível reduzir o tempo de
normas do HSJ e estabelecer
para o paciente
identificação dos sinais de depadrões objetivos de acionafora da terapia
terioração clínica, garantindo o
mento do time de resposta
rápido atendimento.
rápida. “Esses critérios já exisintensiva, porque
Viviane Cordeiro Veiga, métiam, mas nós os tornamos
o paciente de UTI
dica coordenadora da UTI, exmais ‘sensíveis’ para que qualjá é monitorizado
plica que já existia um trabalho
quer pessoa da equipe assisde busca de deterioração clínitencial pudesse realmente
100% do tempo,
ca para diminuição de eventos
identificar de forma precoce
mas o paciente que
fora da UTI, no Hospital São José
essa piora clínica e, diante
(HSJ). Entretanto, desde janeiro
está no Centro de
desse quadro, acionar o time
de 2015, a instituição decidiu rede resposta rápida, tornando
Diagnóstico ou nas
visar os critérios de acionamenesse atendimento mais asserunidades de
to do time de resposta rápida,
tivo”, avalia a médica. Uma
buscando baixar esse tempo
das ações estabelecidas foi
internação não fica
na identificação desse panoa de que, além dos carrinhos
o tempo todo sob
rama, de qualquer paciente
de emergência, o médico
monitorização.”
fora da UTI. Essa ação abrange,
deve dispor de uma maleta
além das unidades de internade atendimento com material
Viviane Veiga, médica
ção, o serviço de diagnóstico.
para atendimento de urgência
coordenadora da UTI
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Critérios de acionamento
de código amarelo
Saturação de oxigênio menor que
90% de forma aguda
FR < 10 irpm ou > 24 irpm
FC < 50 ou > 120 bpm
PAS < 90 mmHg
PAS > 180 mmHg com sintomas
RNC e/ou déficit motor súbito
Convulsão
Dor precordial/torácica
Sangramento agudo importante

e emergência. Esse conteúdo, de alto custo, contempla materiais e medicamentos preconizados pela
American Heart Association (AHA).
O objetivo é que, de forma precoce, sejam identificadas alterações clínicas, principalmente relacionadas à frequência cardíaca e respiratória, principais motivos de acionamento do código amarelo.
Para adoção dessas estratégias, foi realizada capacitação de toda a equipe assistencial. “Até então, tínhamos o atendimento da parada cardiorrespiratória,
feito através do Basic Life Support (BLS). Agora, nosso
objetivo é garantir a prevenção dela, diminuindo
o número de eventos”, enfatiza Veiga.
De acordo com a coordenadora da UTI, excelentes
resultados têm sido evidenciados com a introdução
dessas novas práticas. Desde que o novo protocolo
foi implementado, não foi detectado nenhum acionamento de código azul nas unidades de internação
e serviços diagnósticos, o que representa um ganho
na qualidade assistencial, visto que a parada cardiorrespiratória pode ser um evento sentinela. “A partir
de então, observamos uma redução do tempo em
que o paciente permanecia sem tomada de decisão”, informa Veiga. A identificação precoce tem
possibilitado diagnóstico e condutas mais efetivas
por parte da equipe assistencial, fazendo com que
haja redução do número de transferências para UTI,
além de internações com menos dano ao paciente.
“Isso possibilita a melhora na gestão de leitos, pois
reduz o tempo de internação em UTI, menor morbimortalidade, com consequente redução de custos”,
sublinha Viviane Veiga.
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Segurança do paciente

Icesp implanta
protocolo e reduz riscos
e danos de quedas

S

ituações simples, como uma queda, podem
causar agravantes na saúde, especialmente
se esses eventos se dão dentro do ambiente hospitalar, com pacientes já debilitados.
Segundo dados do Ministério da Saúde, quedas de pacientes produzem danos em 30%
a 50% dos casos, sendo que de 6% a 44% desses
pacientes sofrem sérios agravos, como fraturas,
hematomas subdurais e sangramentos, que podem
levar a óbito. A queda pode gerar impacto negativo
sobre a mobilidade dos pacientes, além de contribuir
para aumentar o tempo de permanência hospitalar
e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde e produzindo repercussões na credibilidade da instituição.
Para evitar esses problemas, o Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo (Icesp) vem trabalhando
com um Protocolo de Prevenção de Quedas desde
2010, com o objetivo de promover a segurança do
paciente. Segundo a gerente e responsável pelo
Protocolo de Prevenção de Quedas do Icesp, Sílvia
de Lima Vieira, o protocolo permitiu a identificação
da população vulnerável, por meio de avaliação de
risco estratificada, prevenindo e reduzindo a ocorrência de queda e lesões aos pacientes, além de
mensurar os índices de queda. Os resultados apontam para a efetividade do projeto: houve redução do
índice de queda de 1,8% para cerca de 1,1%, além
da diminuição da densidade de queda com danos
grave e moderado, que ficaram entre 0,33% e 0,50%.
“Nos últimos dois anos, mantivemos uma série histórica abaixo de 0,60%. No primeiro trimestre de
2015, registramos quedas com dano leve e moderado no mês de janeiro. Já nos meses seguintes,
houve quedas com dano leve”, garante.
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Para chegar a esse resultado, o protocolo foi sendo implantado gradativamente, promovendo as mudanças necessárias, tanto na estrutura física quanto
na de pessoal. “Atualmente, o protocolo está implantado em toda a instituição e nossos recursos humanos
passaram por treinamentos englobando toda a equipe multidisciplinar, desde o pessoal da higienização
até a equipe médica. Hoje, todos conhecem o protocolo de queda e suas medidas”, salienta a gerente.
Para Sílvia Vieira, a educação e o engajamento da família são os maiores desafios da instituição. “Por mais
que todas as medidas estejam implementadas, a
família e o paciente têm que participar”, ressaltou.
A gerente aponta que a acreditação da Joint Commission International (JCI), conquistada em julho de
2014, mobilizou o hospital a melhorar seus resultados
e processos. “Antes, medíamos apenas a incidência
de quedas, mas não sua densidade. Com os padrões

Densidade de queda em
pacientes internados no
primeiro trimestre de 2015
15

15

17
13

10

10

5
2
Janeiro
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4

3

Fevereiro
Leve

Moderado

Março
Grave

Total de ocorrências

Fonte: Planilha Auditoria de Queda / Planilha Gestão de Risco
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de acreditação para melhoria da segurança do paciente, passamos a observar também o caminho que
o paciente faz e os riscos que ele pode ter durante a
internação. Isso nos ajudou, pois acabamos estruturando esse protocolo, observando cada área e avaliando quais são os possíveis riscos dessas áreas”, disse,
ressaltando que, antes, quando havia queda, tratavam
o dano, mas o objetivo atual é prevenir a queda.

Prevenção
Para aplicar a prevenção, o Icesp está substituindo
as camas atuais pelo modelo utilizado na UTI, que é
mais seguro para os pacientes que têm risco de queda.
Além disso, houve mudança das cadeiras – uma vez
que as anteriores causavam muitas quedas, especialmente no banheiro –, barras de segurança em todos
os banheiros da internação, assento para banho, pulseira e prisma de identificação do paciente na cama,
que diferenciam os pacientes que podem ter risco de
queda, além de informativo e cartilha de orientação.
“Estamos estudando ainda outras medidas, como
comunicação informativa no banheiro e junto aos
leitos para falar sobre o risco de queda, orientando
a chamar a Enfermagem nesse caso”, informa Vieira.
Apesar das medidas, quando há caso de queda,
o médico avalia para classificar o dano causado – leve,
moderado ou grave –, ou se não houve dano. Em caso
de dano, o médico registra no prontuário e a enfermagem acompanha o paciente no decorrer de 24 horas,
para verificar se houve algum tipo de alteração no
quadro. “No caso de o paciente apresentar algum
tipo de alteração suspeita, o médico aciona o neurologista para fazer uma avaliação. Se ele tiver uma alteração súbita pós-queda, ele será encaminhado para a

tomografia, mas também será enviado imediatamente para a UTI, para ser monitorado”, relata a gerente.
De acordo com o Protocolo de Prevenção, o risco
de queda é aplicado na avaliação inicial, na admissão,
e depois, a cada 24 horas. Se houver alteração no
quadro clínico, o enfermeiro recorre à diretriz da
escala de Glasgow, que avalia o nível de consciência
depois de um trauma encefálico. Outros profissionais
também são chamados a contribuir com o quadro do
paciente. A fisioterapia acompanha o paciente e avalia a necessidade de reabilitação e como é feita sua
movimentação. Já a farmacêutica avalia a prescrição
médica do paciente quando ele é identificado com
alto risco de queda, para ver se algum dos medicamentos prescritos pode agravar o risco, e o que é
possível fazer. “Em alguns casos, até conversamos
com o médico para ver a possibilidade de substituição
dos medicamentos”, diz Sílvia Vieira. A Psicologia,
por sua vez, acompanha o paciente, que tem sua
rotina modificada ao ficar restrito ao leito no hospital.
O Icesp faz uma avaliação trimestral dos resultados do controle de queda, gestão de risco e aplicação do protocolo, verificando o que ainda pode ser
melhorado. Para a gerente, quando o protocolo dá
certo, o diferencial é a cultura de segurança da instituição, que vai fazer com que os profissionais agreguem o protocolo como uma forma de segurança do
paciente. “E é isso que garante um apoio da qualidade na gestão de riscos”, conclui Sílvia Vieira.
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Clínica Odontológica
Omint adota protocolos
e melhora resultado final

P

rimeira clínica odontológica no Brasil a ser mais críticas pela direção. “Ao ler o capítulo sobre as
acreditada pela Joint Commission Interna- Metas Internacionais de Segurança do Paciente, pertional (JCI) no Brasil, a direção da Omint (SP) cebemos que aqui podem ocorrer quedas. Um exemjá percebe mudanças no dia a dia da insti- plo é quando o paciente levanta-se da cadeira depois
tuição com a implantação das Metas Inter- de um procedimento em que permaneceu deitado
nacionais de Segurança do Paciente. Proce- ou inclinado por muito tempo. Então, foi interessandimentos e cirurgias se tornaram mais seguros com te porque apareceram alguns casos que nunca tínhaa adoção de protocolos de segurança, como o de mos observado anteriormente”, descreve. O diretor
Cirurgia Segura. A iniciativa, além de refletir um também diz que foram criados novos indicadores de
reconhecimento de mercado, serve de referência para ocorrência de infecção pós-cirúrgica, de sucesso de
o setor de Odontologia. Foram três anos de preparo implantes, índice de agendamentos e de quedas.
para conquistar o selo de ouro da JCI, obtido em
Outro protocolo adotado é o que diz respeito à
outubro de 2014.
meta 1 referente à identificação correta do paciente.
O diretor técnico da Omint, Marcelo Jacob, conta Para isso, foi implantado um serviço de confirmaque foi preciso criar todos os protocolos, uma vez ção de nome e data de nascimento toda vez que o
que não existia nenhuma instituição odontológica paciente chega à clínica e entra no consultório do
no Brasil que tivesse passado pelo mesmo processo. profissional. “Agora estamos estudando uma evolu“Esse pioneirismo da clínica
ção dessa identificação, através
Omint gerou um maior empenho
de digitais. Com a identificação
“Tivemos um
de todos, mas foi gratificante,
atualmente adotada, alguns proporque conseguimos visualizar
blemas de troca de nomes foganho efetivo de
muitos pontos falhos que tínharam sanados”, comenta.
produtividade com
mos em questão de segurança,
A comunicação entre os cosegurança ambiental e controle
laboradores foi alvo de adequaa adoção desses
de infecção”, avalia.
ção, para garantir segurança aos
protocolos e
Jacob conta que foram adoprocessos assistenciais. O conestamos
fazendo
tados 15 indicadores, entre clítrole mais efetivo dos medicanicos e administrativos, o que
mentos de alta vigilância tamum trabalho bem
proporcionou maior controle
bém foi adotado, padronizando
coeso dos serviços
sobre a segurança do paciente.
armazenamento e administraHouve mudanças nas áreas de
ção, segundo o diretor técnico.
que fazemos aqui
controle de infecção, procedi“Tivemos um ganho efetivo de
no dia a dia.”
mentos cirúrgicos e de prevenprodutividade com a adoção
ção de quedas, consideradas
desses protocolos e estamos
Marcelo Jacob, diretor técnico

40

Acreditação em Saúde

www.omint.com.br

fazendo um trabalho bem coeso dos serviços que
fazemos aqui no dia a dia”, confirma Jacob.
Para almejar a acreditação internacional, o diretor
conta que foi preciso um esforço para envolver
toda a equipe no processo de mudança de comportamento durante a implantação dos protocolos,
através de uma série de treinamentos com todos os
colaboradores. “Para coordenar esse treinamento,
fizemos um mapa de processos e adotamos um
programa de Sistema de Gestão e Qualidade de
Segurança, a fim de identificar como gerir recursos
e fazer os programas de treinamento, o que foi
um grande desafio, principalmente em relação aos
odontólogos”, fala Jacob. “Desde o programa de
lavagem de mãos até indicadores em todas as
áreas da clínica, foi preciso fazê-los entender a
importância do programa de acreditação para a
gestão e qualidade”, complementa.

Índice de Conformidade
Prontuário

De acordo com a gerente administrativa da Omint,
Claudia Donegati, a implantação de metas de segurança do paciente é um fato inédito na Odontologia.
“A questão de cirurgia segura, com a implantação
do time out, foi algo novo nessa área. Hoje já conseguimos ter como meta 100% de cobertura dos procedimentos cirúrgicos. Implantamos um sistema de
gestão de qualidade e, depois de seis meses, conseguimos visualizar nos gráficos os indicadores”, avalia
a gerente, citando que a implantação do Sistema de
Gestão da Qualidade e Segurança (SGQS) trouxe melhorias para os registros no prontuário do paciente e
o descarte correto de resíduos, por exemplo. “Antes
da implantação do SGQS, não tínhamos um controle
efetivo da execução das manutenções preventivas
de todos os equipamentos odontológicos. Passamos
a efetuar esse controle e garantir que todas as manutenções fossem realizadas de acordo com a periodicidade estipulada pelo fabricante”, completa.
Donegati conta que a acreditação também proporcionou melhora nos registros do prontuário do
paciente. Segundo ela, agora é possível ter o acompanhamento sistematizado desses registros através
do indicador de conformidade do prontuário. “Esse
item será incluído como meta na avaliação de
desempenho do profissional dentista, já a partir
deste ano”, informa.
Com duas clínicas na capital paulista, num total
de 20 consutórios, a direção já está estudando a
implantação de uma terceira unidade. “Agora, para
crescer, fica mais fácil, porque já temos toda a
engenharia de montagem de uma clínica, o funcionamento e toda a padronização de processos“,
ressalta Marcelo Jacob.
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