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O

primeiro semestre de 2016,
que compreende a
periodicidade desta revista,
é finalizado com duas
importantes datas: o Dia Nacional
do Time Out e o Dia Internacional
da Acreditação, celebrados em
8 e 9 de junho, respectivamente.
As duas datas simbolizam uma
missão com a saúde pública, a da
melhoria da qualidade e segurança
na assistência à saúde. Nestas
páginas, vimos exemplos diversos
do compromisso das instituições
acreditadas internacionalmente em
almejar melhorias, em estabelecer
novas ações e protocolos que
elevem o patamar da assistência,
seja estabelecendo novos protocolos
para cirurgias seguras, investindo
em novas práticas e tecnologias que
proporcionem mais segurança, seja,
ainda, empoderando profissionais
do cuidado, pacientes e familiares.
Um desafio que deve se intensificar
nos próximos anos.
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ENTREVISTA:

Maria Manuela Alves dos Santos

A todo o vapor

CBA celebra novas
parcerias e se prepara
para lançar produtos
inéditos na área
da qualidade

S

e a crise político-econômica
que assolou o país ‘paralisou’
diversas empresas, no Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) ela gerou novas perspectivas de negócio: renovação do
contrato de acreditação internacional com a Joint Commission International (JCI); lançamento de cursos
com a Faculdade de Educação em
Ciências da Saúde, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (FECS/HAOC), e
com a Pontifícia Universidade Católica (PUC); ampliação de ofertas
de seu portfólio de cursos, presencial e online; celebração de parceria
com consultor internacional; estudos
para lançamento de novos produtos
de acreditação, a serem apresenta-
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dos em breve. Sobre esses e outros
assuntos, conversamos com a superintendente do CBA, Maria Manuela
Alves dos Santos.
O CBA e a JCI renovaram
seu contrato de parceria.
Houve alguma mudança para
o cliente final?
Essa parceria, celebrada em
1998, é vitoriosa. Juntos, JCI e CBA
expandiram a cultura de qualidade,
segurança e acreditação no Brasil e,
desde então, vêm cumprindo a sua
missão, que é a de melhorar continuamente a qualidade e a segurança do cuidado aos pacientes e beneficiários dos sistemas e serviços

de saúde. A renovação contratual
se deu apenas pelo vencimento do
convênio firmado entre as duas
instituições e não trará mudanças
significativas para os nossos clientes, que, a partir de agora, passarão
a solicitar as avaliações finais de
acreditação diretamente à JCI. Essa
alteração deu-se devido a uma mudança do sistema de gestão da JCI
e não está sendo feita somente no
Brasil, mas também com o parceiro
da organização na Espanha – o CBA
e a FADA são os únicos parceiros
globais da JCI no mundo.
Essa mudança não compromete
o trâmite nem altera os contratos
comerciais firmados entre o CBA e
as instituições de saúde brasileiras

acreditadas ou em preparação para
acreditação, uma vez que o CBA
continua fazendo as avaliações
diagnósticas, de educação, simuladas e de manutenção. Da mesma
forma, não há mudança para instituições que queiram aderir voluntariamente à acreditação. O CBA
continua a ser o caminho para a
conquista do selo dourado da JCI.
E como se dará essa
solicitação direta à JCI?
A instituição terá que preencher
o instrumento de inscrição para
acreditação no site da JCI. Caso tenha dificuldades, o CBA estará pronto para ajudá-la, não apenas nesse
momento, mas também em etapas
futuras, já que, após a acreditação,
a JCI solicita a elaboração de alguns
documentos para a garantia da
qualidade, como o preenchimento
do relatório de melhoria para correção das não conformidades e as
avaliações intraciclo.
Uma mudança que pode ser
positiva diz respeito à presença de
representantes da JCI nas avaliações finais. Até então, estas contavam com avaliadores brasileiros
e, pelo menos, um avaliador externo da JCI. Agora, a composição
passa a ser de avaliadores CBA e
JCI. Como o CBA tem em seu quadro
alguns profissionais que também
pertencem à JCI, é possível que só
tenhamos avaliadores brasileiros
realizando a avaliação final. Essa
possível realidade pode contribuir
para a diminuição dos custos da
avaliação, já que não haveria as
despesas de translado, hospedagem e tradução.

O CBA continuará prestando
os serviços de educação
para a melhoria da qualidade
e segurança?
O CBA continua prestando esse
serviço para as instituições de
saúde, em qualquer fase do processo de acreditação na qual elas
estejam. Devido aos nossos 18 anos
de experiência em acreditação internacional, também estamos fazendo consultoria operacional para
algumas instituições, para ajudá-las
a rever ou elaborar seus procedimentos e protocolos de qualidade e segurança. Além disso, o CBA
está lançando o programa Safety
Coaching, que consiste na formação e capacitação de profissionais
em suas competências comportamentais, para que possam, em tempo real, influenciar positivamente

“Essa parceria,
celebrada
em 1998,
é vitoriosa.
Juntos, JCI e
CBA expandiram
a cultura de
qualidade,
segurança e
acreditação
no Brasil.”

os colegas de equipe para ter atitudes seguras e gerenciar riscos
de maneira eficaz. Esse é um projeto voltado para profissionais de
enfermagem, os do grupo facilitador, gestores e líderes. E será lançado em breve.
Na área de ensino, outra novidade é a parceria com a PUC de
Portugal para o lançamento de um
curso de especialização em acreditação, nos moldes do que mantemos com a PUC Rio. Aliás, os alunos
do curso de lá virão ao Brasil duas
vezes anualmente, para participar
de aulas aqui ministradas.
Nossa parceria com a FECS/
HAOC continua um sucesso. Já fechamos a segunda turma. Também
ampliamos a oferta de cursos à
distância. Nosso portal de EAD
conta agora com oito cursos, nas
áreas de Acreditação, Qualidade
e Gestão de Risco.
Além da acreditação
internacional JCI, o CBA está
lançando outros produtos
no mercado?
A experiência que o CBA alcançou ao longo de seus 18 anos de
atuação nas áreas da qualidade e
segurança o fizeram criar produtos
diferenciados que atendam à demanda do mercado. Pioneiramente,
lançamos a acreditação para operadoras de planos de saúde. Fomos
a primeira instituição homologada
pelo Inmetro e pela ANS para fazer
esse tipo de avaliação. Recentemente, criamos o Fundamentos
da Qualidade e Segurança no Cuidado aos Pacientes, voltado para

www.cbacred.org.br
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“A experiência
que o CBA
alcançou ao
longo de seus
18 anos de
atuação nas áreas
da qualidade
e segurança
o fizeram criar
produtos
diferenciados
que atendam
à demanda
do mercado.”

Maria Manuela e Paul vanOstenberg,
agora consultor ad hoc do CBA
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instituições hospitalares e ambulatoriais que ainda não têm nenhuma certificação, mas queiram iniciar
um processo de gestão da qualidade e segurança, visando atender
ao Programa Nacional de Segurança do Paciente.
Este ano e, em 2017, vamos
ofertar dois novos produtos para
o mercado: a acreditação de programas de cirurgia segura e a
acreditação de programas de saúde populacional.
O primeiro está sendo desenvolvido em parceria com o Colégio
Brasileiro de Cirurgiões e será lançado ainda este ano, sob a chancela das duas instituições. Estamos
na fase final da elaboração do ma-

nual de padrões de cirurgias seguras. Já a acreditação de programas
de Saúde Populacional está programada para o ano que vem.
Há tempos, vimos estudando os
programas de saúde corporativa,
que são bastante valorizados na
Europa, especialmente em Londres,
já que englobam a saúde populacional. Quando pensamos em programas de saúde populacional,
estamos falando não apenas do
trabalhador, mas também de sua
família. E isso tem um impacto na
saúde da população. A acreditação
desse ramo envolve três áreas:
bem-estar e qualidade de vida,
prevenção e cuidado e tratamento
das doenças crônicas. A ideia desse último é ter um programa de
saúde que trate das pessoas e faça
o acompanhamento da saúde delas,
desde que elas entram em uma
empresa até elas se aposentarem.
Além de cuidar da doença efetivamente, esse programa enfatiza
a promoção da saúde. Para a empresa, o investimento significa
menor gasto com a saúde do colaborador, ter colaboradores
mais saudáveis e menos doentes e menos absenteísmo
motivado por depressão e
problema de coluna, as
maiores causas de afastamento profissional.
Outros produtos ainda estão sendo desenvolvidos para 2018.
Para isso, contamos
com a preciosa ajuda
do Dr. Paul vanOstenberg, consultor sênior
ad hoc do CBA.

Hospital incentiva a
higienização das
mãos para controlar
riscos de infecção
www.hospitalmoinhos.org.br

I

nerentes ao ambiente hospitalar, as infecções acometem
entre 5% e 10% dos pacientes
admitidos em hospitais, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Para reduzir qualquer tipo de
transmissão de infecção intra-hospitalar, a higienização de mãos é a
primeira medida adotada, por ser
preventiva e eficaz. O Hospital Moinhos de Vento (RS) adota a técnica,
que promove a segurança dos pacientes, profissionais de saúde e da
população, trazendo resultados na
redução da taxa de infecção.
De acordo com a médica do Controle de Infecção da instituição, Denusa Wiltgen, as mãos são as principais vias de transmissão de germes
e micro-organismos em geral: “Uma
higienização correta pode evitar a
transmissão de bactérias, vírus e
fungos potenciais causadores de
doenças.” Por isso, o hospital tem
desenvolvido campanha sobre a necessidade da higiene de mãos.
Segundo a médica, higienização
das mãos significa a limpeza com
água e sabonete ou com soluções
alcoólicas. “Seguimos a norma da
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OMS, que são cinco momentos de
higienização de mãos: antes de tocar no paciente, antes de fazer um
procedimento asséptico, após contato com fluidos e secreções, após
contato com o paciente e com o
ambiente do paciente. E, é claro,
sempre que uma sujeira for enxergada na mão, tem que lavar com
água e sabonete”, enfatiza.
Para medir sua taxa de infecção,
o Moinhos de Vento recorre a vários
indicadores. Os principais são os de
infecção associada a dispositivo (cateter venoso central, sonda vesical

de demora e ventilação mecânica),
além de infecção cirúrgica. Desde
que foi acreditado pela Joint Commission International (JCI), em 2002,
o hospital já possui resultados
mensurados quanto à higienização
de mãos. No CTI adulto, por exemplo, foi registrada uma redução de
30% de infecção em cateter venoso
central, comparando os dados de
2014 e 2015.
A médica ressalta que os padrões JCI preconizam a qualidade e
a segurança do paciente. “Não tem
como existir um padrão de acredi-
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tação sem a meta de higiene de
mãos e, consequentemente, a diminuição de infecção. Isso é qualidade de assistência”, afirma. Segundo ela, além da higiene de mãos, a
adesão às medidas de bloqueio
epidemiológico, aos protocolos e
bundles para uso de dispositivos e
o uso racional dos antimicrobianos
são exemplos de ações que buscam,
de forma sistemática, prevenir as
infecções hospitalares.

Educação
continuada
O hospital entende que a segurança
do paciente é responsabilidade de
cada profissional, e, por isso, o setor
de Controle de Infecção faz treinamentos regulares, além de criar grupos de trabalho dentro das unidades.
“Estimulamos o ‘desvio positivo’,
que é quando pessoas assumem um
papel de liderança no dia a dia do
trabalho e são um braço avançado
do Serviço de Controle de Infecção
em suas áreas”, explica a médica.
A adesão dos profissionais foi fruto
de material educativo, aulas e intervenção com prática. Os resultados
também estimulam. Em 2016, o
Moinhos de Vento está trabalhando
com foco nos germes multirresistentes, apresentando artigos acadêmicos
e colocando a higiene de mãos como
uma maneira de evitar surtos.
A unidade criou ainda um time
de higienização das mãos, que faz
parte do Serviço de Controle de Infecção. Ele é responsável pela promoção das ações educativas e também pela observação direta de higienização de mãos nas unidades.
“Temos um percentual de adequa-

ção porque temos um time que consegue ir aonde os profissionais estão
agindo e medir se estão fazendo isso
no momento adequado e da forma
correta”, assegura Wiltgen.
Uma das informações dadas aos
profissionais é quanto ao uso das
luvas cirúrgicas. Elas são uma medida para proteção do próprio trabalhador de saúde, e não para evitar
infecção. Mesmo assim, antes de
colocar as luvas, todo o processo
de assepsia das mãos deve ser feito.
O álcool em gel é utilizado, geralmente, no atendimento ao paciente.
“As soluções alcoólicas, por sua facilidade de uso, permitem que as
oportunidades de higienizar as mãos
no mesmo atendimento não sejam
desperdiçadas, promovendo um cuidado mais adequado ao paciente”,
explica a médica.

Prevenção de risco
Seguindo as orientações da JCI, os
riscos de infecção são verificados
em cada paciente individualmente,
considerando sua imunidade e condições clínicas. No entanto, as medidas de prevenção de infecção,
por sua vez, são feitas de forma
universal. “Temos o mesmo tipo de
cuidado de higiene de mãos e de
protocolo para inserção de cateter
para todos. Seguimos esses processos, independente do risco. Quando
o paciente tem sinais clínicos de
infecção, fazemos coleta de culturas,
identificamos o foco provável e, a
partir disso, direcionamos o tratamento conforme a patologia e o
caso”, explica a médica.
Em situações de epidemia viral,
como o H1N1, o hospital incentiva

o uso do álcool para prevenir a transmissão de vírus dentro da unidade,
até mesmo por pacientes. “O treinamento de higienização de mãos é
intensificado nessas situações. Se há
risco de transmissão por via respiratória, recomendamos ainda o uso de
máscara cirúrgica, enquanto o paciente tem risco de transmissão”,
conta a médica do Controle de Infecção. Denusa Wiltgen afirma que
a instituição também atua junto à
comunidade: “Existem campanhas
que são feitas, inclusive em parques,
em que explicamos o que é a higienização, como fazê-la corretamente
e como utilizar o álcool. Assim, a
população também é orientada a
como minimizar o risco de infecção
e de contaminação.”

www.cbacred.org.br

9

Aposta em tecnologia e
multiprofissionalidade
garante sucesso em
terapia intensiva neonatal

O

Hospital Samaritano (SP)
inaugurou, em março deste
ano, uma nova Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, com leitos individualizados e
monitorados. Com investimento em
tecnologia, equipamentos, capacitação da equipe multidisciplinar e
envolvimento da família no tratamento, a direção do hospital buscou
a alta performance no atendimento,
com padrão de segurança e qualidade, atendimento multidisciplinar e o
empoderamento familiar.
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Na nova unidade de Neonatologia, os boxes de atendimento ao
paciente são individualizados, com
central de monitorização de leitos e
elevador de acessibilidade para
segurança dentro da UTI. Segundo a
coordenadora da UTI Neonatal e do
Centro de Medicina Fetal e Perinatal
do Samaritano, a médica Teresa Uras
Belém, os novos leitos foram adaptados para realizar hemodiálise e
ECMO – situação extracorpórea para
cardiopatia congênita, que conecta
o paciente a uma máquina, funcio-

www.samaritano.org.br

nando como coração artificial. Com
infraestrutura e equipamentos de última geração, a UTI Neonatal conta
com equipe multiprofissional capacitada para atender prematuros com
necessidades nas áreas de cirurgia
cardíaca pediátrica, nefrologia (diálise/hemodiálise), urologia e neurologia, além de tratar todas as patologias do período neonatal.
Acreditada pela Joint Commission International (JCI) há 12 anos,
a instituição realiza medicina de alto
desempenho, adotando protocolos
diversos, como os relacionados à
infecção de corrente sanguínea e à
passagem de cateter e de sonda.
Seus dados são gerenciados e publicados mensalmente pela área de
controle de infecção hospitalar, analisados durante a reunião multiprofissional, que também acompanha
os indicadores referentes às Metas
Internacionais de Segurança do Paciente, além de outros padrões de
medidas que fazem parte da Biblioteca Internacional de Medidas da JCI.
Para a coordenadora, a tomada
de decisão clínica deve se basear em
dados corretos e em uma avaliação

“Aprendemos a trabalhar com
a humanização, com a tecnologia,
mas temos um papel enorme para
nossa sociedade, que é cuidar dos
bebês para que tenham o menor
número de sequelas e sejam
adaptados a uma vida normal.”
Teresa Uras Belém, coordenadora da UTI Neonatal
e do Centro de Medicina Fetal e Perinatal

diagnóstica muito cuidadosa e completa, principalmente, quando se está
diante de síndromes mal-formativas,
recorrendo aos estudos genéticos,
ultrassonográficos, e de ressonância
do feto. A especialista ressalta que
a escolha de uma instituição acreditada internacionalmente evidencia
excelência nos cuidados da saúde,
com padronização de procedimentos,
normas, rotinas e protocolos clínicos
gerenciados e multiprofissionais.
A participação da equipe multidisciplinar desde o pré-natal é apontada por Teresa Belém como um dos
grandes avanços da área: “Trabalhamos com a sobrevida de bebês cada
vez menores, e o que aconteceu de
mais importante, principalmente para
o perfil do Samaritano, foi essa aliança natural entre a obstetrícia perinatal e a neonatologia, que chamamos
de perinatologia”. A união das especialidades proporcionou o desenvolvimento de melhores prognósticos
da gestação e do feto, segundo ela.
Além disso, o vínculo criado com o
neonatologista desde o pré-natal traz
mais confiança ao tratamento, principalmente se a família enfrenta um

problema durante a gestação, quer
de doenças maternas, que possam
ocasionar o trabalho de parto prematuro ou de malformação congênita, quer de situações que precisam
de acompanhamento conjunto.

Criando vínculos
A orientação à família, para a médica,
é imprescindível. Inicialmente, a humanização engloba informações como
o estado clínico do bebê e o prognóstico, mas inclui também o acolhimento da família. “Há as estatísticas,
o plano terapêutico desenhado,
porém cabe ao indivíduo decidir o
que deve ser feito. Diante disso, na
UTI, temos uma visita multiprofissional pós-nascimento, que mantém o
acompanhamento e apresenta as alternativas. Quando temos uma comunicação efetiva com a família, é muito melhor”, garante a coordenadora.
Quando a mãe também está na
UTI, a partir do momento em que
pode receber a visita do bebê, ele é
levado até ela, mesmo que seja prematuro, em incubadora. O vínculo
entre eles contribui para o tratamento

de ambos. Os profissionais são treinados para realizar um transporte
seguro, com base no Programa de
Transporte da Sociedade Brasileira
de Pediatria e no protocolo específico de transporte neonatal do próprio Samaritano. “Por exemplo, se
temos que transportar um neonato
para um exame de ressonância ou
para uma cirurgia, utilizamos uma
tabela de risco para avaliar essa ação,
tanto na hora em que ele chega ao
centro cirúrgico quanto na hora em
que ele volta”, conta Teresa Belém.
A médica salienta que os dados
são registrados em prontuários eletrônicos e toda a equipe de cuidado
pode ver o que está acontecendo
com o bebê e com a mãe em tempo real. No prontuário, há o plano
terapêutico de cuidado individualizado e multiprofissional. Os dados
são discutidos semanalmente com
a equipe. Mensalmente, também
ocorre uma reunião de indicadores
assistenciais, na qual são analisados
a mortalidade, a infecção hospitalar
e os demais protocolos gerenciados.
Teresa Belém diz serem fundamentais a especialização e as credenciais do profissional para a melhoria da saúde pública e a garantia
da sobrevida de bebês prematuros.
“Aprendemos a trabalhar com a humanização, com a tecnologia, mas
temos um papel enorme para nossa
sociedade, que é cuidar dos bebês
para que tenham o menor número
de sequelas e sejam adaptados a
uma vida normal. Todo o trabalho
começa na gestação, na assistência
ao parto, na diminuição da asfixia
neonatal. O Hospital Samaritano
está inserido nesse cenário”, garante a coordenadora.

www.cbacred.org.br
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Aposta na gestão e na
educação gera mais
qualidade de vida
para pacientes com
doenças crônicas

A

s doenças crônicas, como asma,
diabetes e cardiopatias, precisam de cuidados constantes.
Por isso, o Total Care – centro
avançado, voltado para o tratamento
e a prevenção de complicações de
doenças crônicas, localizado em São
Paulo e acreditado desde 2011 pela
Joint Commission International (JCI)
– desenvolveu Programas de Cuidados
Clínicos que oferecem aos pacientes
educação sobre a patologia e estratégias de controle da condição e de
melhoria da qualidade de vida. Assim,
a evolução da doença pode ser reconhecida precocemente e os fatores

de risco para descompensações ou
pioras do quadro clínico, evitados.
Com o intuito de empoderar o paciente quanto ao gerenciamento de
sua saúde, por meio de um trabalho
de conscientização que também inclui
os familiares, e para facilitar a compreensão e adesão aos Programas de
Cuidados Clínicos, o Total Care passou
a apresentá-los como Clubes Total
Care. A abordagem das patologias é
dividida em Clube do Coração (Programa de Cuidados Clínicos de Insuficiência Cardíaca), Clube do Diabetes
(Programa de Cuidados Clínicos de
Diabetes) e Clube do Pulmão (Progra-

Diabéticos com A1c < 7%
57%

60%

40%

53%

40%
37%

20%

0%

NCQA
(2015)

CDC
(n=20.9milhões)

NYS 2012
(n=2726)

Fonte: Diabetes Care and Management Among New York State Adults - 2012;
Fonte: http://www.cdc.gov/diabetes;
Fonte: National Commitee Quality Assurance (NCQA) – 2015.
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TOTAL CARE 2015
(n=2243)

www.amil.com.br

ma de Cuidados Clínicos de Asma e
de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC), todos certificados pela
JCI desde 2012.
Cada clube possui materiais educativos específicos, desenvolvidos com
uma linguagem lúdica, como: Manual
da Doença, Guia de Bolso (contendo
o resumo dos cuidados e o Planejamento de Cuidados ou Plano de Ação),
livreto de autocuidado, no qual são
anotadas informações sobre vacinas
e exames, e tabela de medicamentos,
para a organização dos horários de
cada um. Cada programa conta com
uma gestora responsável pelo monitoramento do quadro clínico dos pacientes, pela educação direta com o
assistido e a família e por facilitar o
processo de comunicação dos médicos
com a equipe multidisciplinar. Segundo Larissa Sayuri Nakai, fisioterapeuta e gestora do Clube do Pulmão, a
atuação das gestoras permite que se
registre com mais acuidade o nível
de complexidade do quadro de saúde,
o número de participantes de cada
clube e a data de retorno, admitindo
melhor condução do Plano de Cuidado, a partir de informações importantes sobre o acolhimento e acompanhamento do paciente.

Indicadores
de qualidade

Indicadores do Programa de IC – Medidas de desempenho

Os protocolos de mensuração dos programas de cuidados clínicos já apontam resultados positivos no tratamento e novos indicadores de qualidade estão sendo analisados para
medir o nível de eficácia das estratégias de educação adotadas nos clubes.
Segundo Camila Yumi Senaga, nutricionista e gestora do Clube do Diabetes,
esses dados se baseiam nas melhores
e mais modernas práticas clínicas.
Com base em levantamentos feitos
mensalmente e apresentados em reunião com a gerência, são desenvolvidas e adotadas medidas de aprimoramento. Camila explica que são medidos, principalmente, o número de
internações e de reincidências: “Esses
são indicadores muito importantes.
Também estamos começando a avaliar
o impacto das ações de educação do
paciente em relação ao seu cuidado.”
A enfermeira Raquel da Silva Balduíno, gestora do Clube do Coração,
diz que a comunicação com os pacientes vai além das consultas. De acordo
com ela, os clubes disponibilizam canais
para que os participantes e seus familiares possam entrar em contato com
a equipe e buscar esclarecimentos.

100%

98%

96%

80%

60%

40%

20%

0%
Total Care IECA

BREATHE IECA

Além disso, é feito um monitoramento telefônico periódico, a fim de orientar e educar o paciente e, consequentemente, diminuir as reinternações,
melhorando a adesão ao tratamento.
O foco é orientar medicações, metas
de cuidado e resultados de exames,
além de esclarecer dúvidas gerais.

Assistência integral
O desenho do modelo assistencial dos
Programas Clínicos foi desenvolvido e
implantado com foco no atendimento
multidisciplinar, com equipes formadas
por médicos, enfermeiros, psicólogos,

120%

100%

80%
60%

39%

40%
20%
0%

Total Care

Total care βbloqueador

BREATHE βbloqueador

Fonte: The Breathe Investigation, Arq Bras Cardiol, April, 3rd.

Indicador DPOC – Encaminhamento para cessação do tabagismo

100%

57,10%

42,20%

EUA

nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos e profissionais de enfermagem. O prontuário é uma das ferramentas utilizadas para a comunicação
entre as equipes. Seguindo os padrões
de acreditação da JCI, no prontuário são
registrados o diagnóstico e os resultados das avaliações, bem como todo o
processo evolutivo do tratamento. Essas
informações são computadas, criando
uma base de dados que pode ser acessada e analisada pela equipe. Os resultados dessa avaliação são apresentados
mensalmente em reunião de educadores e de cada equipe especializada, que
é outra forma de comunicação entre
os profissionais. O paciente também
consegue acessar seus dados no prontuário eletrônico, por meio de aplicativo que pode ser baixado em smartphones e tablets, participando, de forma
ativa, de seu plano de cuidados.
Para o Total Care, quanto mais
informações o participante tiver sobre
a doença, mais ele terá condições de
cuidar de sua saúde. Por meio dessas
orientações, ele compreende melhor
seu quadro clínico, comprovando o
papel fundamental da educação para
o cuidado e a segurança.

www.cbacred.org.br
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Climatização em
áreas comuns dá
mais segurança ao
paciente na unidade
de Onco-Hematologia

U

ma nova unidade de onco-hematologia foi inaugurada
pelo Hospital 9 de Julho
(H9J), em São Paulo. Criada
com base em boas práticas internacionais, a instituição segue as normas definidas pelos padrões de
acreditação da Joint Commission
International (JCI) e de resolução –
RDC 220, de 2004 – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que versa sobre o regulamento
técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. Com
estrutura e processos supervisionados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e de Engenharia,
a unidade implementou seus fluxos
de atendimento alinhados com o
gerenciamento de riscos, para otimizar seus processos e garantir a
segurança aos pacientes, profissionais e visitantes, fortalecendo a política do cuidado ao paciente.
Com um sistema de tratamento
de ar e de água de avançada tecnologia, o H9J ampliou de dois para 16
os leitos do setor, com o objetivo de
atender os pacientes submetidos ao
transplante de medula óssea. Inau-
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gurada em março de 2016, a unidade apresentou 100% de ocupação na
terceira semana de funcionamento.
Ao chegar à unidade, caso seja
situação de pronto socorro ou pronto atendimento, o paciente passa
por uma triagem clínica, para avaliar sua condição de saúde e realizar seu tratamento. Posteriormente,
é avaliada a indicação para internação e a preparação para o transplante de medula, que é feito na
própria unidade. No H9J, o paciente é acompanhado por equipe interdisciplinar, formada por médicos,
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais, da
triagem até a alta. Após a infusão
da medula óssea, é feita a avaliação
do funcionamento da medula. “Esse
é o primeiro objetivo, que chamamos de ‘pega medular’ ou enxertamento. Outros indicadores são
episódios infecciosos e, por último,
o controle da doença, se ela foi ou
não eliminada”, explica o coordenador da Unidade de Transplante
de Medula Óssea (TMO), o médico
Celso Massumoto.

www.hospital9dejulho.com.br

O investimento da direção do
hospital na nova unidade foi baseado no fato de os pacientes com
neoplasias do sangue – entre elas
leucemia, linfoma e mieloma múltiplo e mielodisplasia – que passam
por transplante de medula terem o
nível de imunidade extremamente
baixo, podendo vir a óbito em caso
de contaminação. Para evitar essa
situação, o H9J implantou um sistema de tratamento de água exclusivo para a unidade e inédito
no país, segundo Massumoto. Trata-se de pares de eletrodos compostos por prata e cobre, que são
acoplados na tubulação de água.
Um processador emite uma carga
de baixa tensão para os eletrodos
que liberam os íons para a água.
Esses íons têm ação fungicida, virulicida e bactericida. “A combinação
dos dois metais permite que o sistema de ionização ofereça ao paciente, do banho à escovação, uma
água pura e saudável. Em outros
métodos, mesmo com a água quente, existem a proliferação e o crescimento de bactérias”, explica Massumoto. Segundo ele, a água passa

pelo sistema ionizador por dentro
dos canos, sendo filtrada de forma
individualizada, por apartamento,
e também na copa da unidade de
internação. A ação bactericida, virulicida e fungicida do sistema se
torna uma barreira em caso de contaminação central.
No sistema de ar, por sua vez,
foi instalado um filtro high efficiency
particulate arrestance (HEPA), que
tem capacidade de reter até 99,97%
das partículas em suspensão no ar
devido aos microfuros existentes
no filtro, cuja principal função é prevenir infecções existentes no ar e
que podem levar a alta mortalidade
nos pacientes submetidos ao transplante de medula. A inovação na
unidade de onco-hematologia está
na disponibilidade desse ar puro,
não apenas nos quartos. “Com o ar
filtrado também nos corredores, o
paciente tem a oportunidade de caminhar pela unidade, ao invés de
ficar ‘isolado’ no quarto, como ocorre
na maioria das instalações”, afirma
o coordenador de TMO.

Estações de saúde
É pelo corredor que o paciente tem
acesso às estações de saúde, onde
pode fazer exercícios, como levantamento de pequenos pesos, bicicleta
círculo-ergométrica e uso de faixas
elásticas com resistência para manter o tônus muscular. “A vantagem é
a socialização. No antigo sistema, os
pacientes ficavam 40 dias internados,
reclusos no seu quarto, sem a possibilidade de caminhar pela unidade
e conversar com outras pessoas, o
que melhora a autoestima e reduz
o índice de depressão, comuns a essa
população”, argumenta o médico.
Para facilitar a comunicação e
melhorar a atenção ao paciente, foi
instalado um sistema de intercomunicação que permite ao paciente chamar a enfermeira a qualquer momento e também solicitar, por meio da
digitação de alguns códigos, comida
e água, sem que precise esperar pelo
atendimento presencial. Isso também
aumenta o grau de satisfação do paciente, de acordo com o coordenador.

Enquanto internado, o paciente
dispõe ainda de um sistema de comunicação para se conectar com familiares e amigos durante a internação por
meio de videoconferência criptografada. Além disso, a unidade dispõe de
uma Sala da Família, onde são feitos
esclarecimentos e orientações à
família durante a internação, sendo
também utilizada para a continuidade do cuidado pós-alta, que tem
duração de um ano, conforme explicado pela gerente de Enfermagem
do Bloco Não Crítico, Rosana Pires.

Maior controle
Para atendimento pleno à legislação
– e como forma de garantir o bem-estar dos pacientes –, o sistema de
climatização foi planejado e aprimorado. Os leitos apresentam pressão
positiva, ou seja, todo o ar externo
passa pelo filtro, antes de entrar no
quarto. A exceção são os leitos exclusivos para pacientes que apresentam alguma doença respiratória transmissível. Nesses quartos, a pressão
é negativa, isto é, a direção do ar é
de dentro do quarto para a antessala,
sendo filtrado e não apresentando
risco de disseminação na unidade.
De acordo com a enfermeira-referência da Unidade de Onco-Hematologia, Débora Schroeter, todo o
controle de temperatura, pressão de
ar e umidade é individualizado por
apartamento e controlado por monitores acoplados externos, facilitando o monitoramento. A central
de engenharia monitora o funcionamento dos sistemas de pressão dos
apartamentos 24 horas e, se detectada qualquer alteração nos parâmetros, a equipe técnica é acionada
para a resolução do problema.

www.cbacred.org.br
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Amil Resgate amplia
qualidade na remoção
com adoção de nova
Meta Internacional de
Segurança do Paciente

A

prevenção de acidentes no
transporte de pacientes é
prioridade para quem atua
nesse setor. É disso que trata
a meta 7, item acrescentado às Metas Internacionais de Segurança do
Paciente e lançado recentemente
pela Joint Commission International
(JCI) em seu Manual de Padrões de
Acreditação para Instituições de
Transporte Médico. O objetivo da
inclusão é desenvolver e implementar processos para reduzir os riscos
de acidentes e os relacionados à
operação de veículos.
No caso do Amil Resgate Saúde
(SP), responsável pelo atendimento
de aproximadamente 1.500 pacientes por mês, entre transportes terrestre e aéreo – feitos por meio de
uma frota que, somente em São
Paulo, conta com um jato, um helicóptero e 11 ambulâncias –, a meta
7 contribui para complementar as
normas internacionais de segurança,
tanto na mitigação de riscos nos
deslocamentos quanto na manutenção de veículos.
A segurança do paciente, segundo Francisco de Andrade Souto, di-
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retor técnico e médico da instituição, inicia-se antes mesmo do efetivo transporte. Souto conta que,
após o acionamento do serviço, é
definido, com o solicitante, o recurso mais adequado: a ambulância com
suporte avançado, que tem enfermeiro e médico, ou de suporte básico, que tem a bordo um enfermeiro.
“Na chegada ao hospital, o profissional acessa todo o histórico do
paciente, confere sua identificação,
prepara-o e o estabiliza e, só então,
o coloca na ambulância para iniciar
o deslocamento”, explica.
No veículo também há espaço
para acomodar o familiar ou acompanhante, com uso obrigatório do
cinto de segurança. Todos recebem
orientações sobre o procedimento,
eventual frenagem e o que devem
ou não fazer para que o transporte
transcorra de forma tranquila e segura. No desembarque, o profissional informa ao paciente quando a
maca vai desarmar e como posicionar as mãos e o corpo para que não
se machuque, além de, se ele estiver inconsciente, adotar outros mecanismos de proteção.

www.amil.com.br

Seleção e
capacitação
Para manter os padrões de segurança, os profissionais passam por
seleção criteriosa, incluindo as credenciais exigidas pela legislação
vigente. Após a aprovação, participam do treinamento de integração,
que é ministrado pela Universidade
Corporativa da Amil, no qual conhecem as diversas áreas; a missão, a
visão e os valores da empresa; e os
padrões de acreditação, protocolos
e metas internacionais de segurança do paciente. Há ainda preparação
em simuladores de voo e de atendimento terrestre. Os profissionais
de enfermagem e os médicos são
treinados integralmente na metodologia internacional Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS),
programa oficial da American Heart
Association, a cada dois anos, visando à total segurança no atendimento de urgência e emergência.
Já os controladores operacionais,
que atuam na orientação do transporte, recebem treinamento Basic
Life Support (BLS), programa oficial

do National Safety Council (NSC),
sendo o desempenho de todos avaliado anualmente.
A manutenção da frota segue
as recomendações de cada fabricante e é realizada apenas em concessionárias referenciadas. O mesmo
procedimento é aplicado às aeronaves, que contam, ainda, com um
engenheiro que as avalia diariamente. Em caso de avaria fora da
programação, existem veículos reserva para substituir os que estiverem em revisão. Esses procedimentos já eram adotados pelo Amil
Resgate Saúde desde 2012, quando
foi acreditado pela JCI.
Visando manter os padrões de
eficiência, os veículos são equipados com sistemas de sinalização e
de comunicação, e os profissionais
trabalham em regime de escala, de
acordo com cada categoria, com
folgas e período de descanso regulamentar, para que o estresse
não afete o desempenho.

Novos indicadores
Segundo o Manual da JCI, más condições climáticas, terreno difícil e
problemas de tráfego podem provocar acidentes. Para evitar tais ocorrências, o Amil Resgate Saúde desenvolveu processos de controle de
localização de viaturas, da velocidade e de tempo em que o veículo fica
parado. A instituição também consulta a Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET) e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de
São Paulo, que mostram, por exemplo, os locais de possíveis alagamen-

“O objetivo é continuar
avaliando e otimizando
o sistema de transporte
dos pacientes.”
Francisco de Andrade Souto,
diretor técnico e médico

tos nos dias de chuva, possibilitando
a redefinição das rotas. Outro ponto
positivo é a computação embarcada
dentro de cada ambulância, com
um sistema de despacho pelo tablet,
que se comunica com a central de
regulação, o controle operacional.
De acordo com Francisco Souto, os
profissionais também utilizam aplicativos de acompanhamento do tráfego, como o Waze e GPS.
As equipes e os veículos são
preparados para atender a todas as
Metas Internacionais de Segurança
do Paciente. Outro desafio apontado
pelo diretor técnico e médico é o
controle de infecção dentro das unidades móveis. Para isso, o Amil Resgate Saúde desenvolveu e implementou um Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS), que considera as
especificidades das ambulâncias
terrestres e aéreas, em conformidade com a legislação vigente. Todos
os colaboradores são treinados e
auditados com relação às práticas
e rotinas de controle de infecção e
de prevenção de acidentes com objetos perfurocortantes, como agulhas, por exemplo.

A equipe de Qualidade audita
mensalmente o número de transportes realizados. São feitas reuniões
mensais com todo o corpo profissional para avaliar os indicadores técnicos, de segurança e administrativos, a fim de aprimorar os processos
continuamente. De acordo com o
diretor, “o objetivo é continuar avaliando e otimizando o sistema de
transporte dos pacientes".

www.cbacred.org.br
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Processos de
qualidade reforçam
liderança em saúde
suplementar

A

crise econômica brasileira
impulsionou o índice de desemprego para a casa de dois
dígitos: hoje, o Brasil tem
10,4 milhões de pessoas sem ocupação, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Esse
cenário impacta diretamente a contratação de planos de saúde, especialmente os coletivos empresariais,
que representam 66,4% do total dos
planos pactuados, segundo o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar
(IESS). Só no ano passado, esse segmento sofreu uma expressiva perda
de beneficiários – 1,3 milhão de segurados, sendo 187 mil oriundos de
planos empresariais, segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar,
a FenaSaúde. A tendência de queda
continua este ano: 2,7% no total de
beneficiários somente no primeiro
trimestre, de acordo com o IESS.
Na contramão dessa conjuntura,
está a Bradesco Saúde. “A despeito
da crise econômica do país, terminamos o primeiro trimestre de 2016 com
4,3 milhões de segurados e com crescimento de 17,3% no prêmio emitido
em relação ao mesmo período do ano
anterior, aumentando nosso market-share em relação ao mercado de
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saúde suplementar”, comemora Flávio Bitter, diretor técnico da companhia que é líder de mercado.
A liderança pode ser explicada
pelo compromisso da Bradesco Saúde em ofertar produtos e serviços
diferenciados, focados na necessidade de seus clientes e na qualidade
da assistência, reforçada com a conquista da acreditação, em maio de
2012, através do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Desde então,
a empresa vem obtendo a classificação nível I, o que equivale a dizer
que atende, pelo menos, 90% dos
requisitos determinados pela Resolução Normativa 277 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
Ou seja, cumpre os mais de 150 itens
das sete dimensões determinadas
pelo órgão regulador: Programa de
Melhoria da Qualidade; Dinâmica da
Qualidade e Desempenho da Rede
Prestadora; Sistemáticas de Gerenciamento das Ações dos Serviços de
Saúde; Satisfação dos Beneficiários;
Programas de Gerenciamento de Doenças e Promoção da Saúde; Estrutura e Operação; e Gestão. “Atingir
os 90% exigidos para ser operadora
acreditada nível I já não era tarefa
fácil; superar esse índice foi ainda

bradescosaude.com.br

mais desafiador. Mas tivemos resultados expressivos, por exemplo, na
melhoria da conformidade com requisitos dos programas de gerenciamento de doenças crônicas e significativa evolução com nossas políticas
de gestão de pessoas e do clima
organizacional”, aponta Bitter.
O gestor admite que um dos grandes focos nos últimos anos foi a melhoria dos serviços de atendimento
ao cliente. “Foram selecionados serviços específicos, como a capacitação
dos atendentes em processos de
negócio para dar mais autonomia de
resposta e migração de serviços para
a web, para os quais passamos a

Satisfação geral
com a C.R.?

8,2
7,6

2014

2016

adotar uma métrica de resolutividade, e vimos os números melhorarem após uma série de ajustes nos
processos”, reconhece.
Um dos destaques, segundo ele,
refere-se ao número de ligações para
a Central de Atendimento relacionado
a reembolso. Em 2015, o índice de
resolução na primeira chamada girava
em torno de dois, o que significa que,
em média, um usuário ligava duas
vezes para a Central para conseguir
atendimento. “Após ações de melhoria, o índice está muito próximo a um,
que é o melhor resultado que se pode
atingir”, assegura Bitter. Consequentemente, a pesquisa de satisfação
que avaliou a percepção dos segurados em relação ao serviço apresentou
melhoria, saindo de 7,6, na avaliação
anterior, para 8,2, na mais recente.

De olho na qualidade
Outra métrica usada para avaliar a
qualidade diz respeito à rede referenciada. Diversos indicadores são
usados para isso, como o tempo médio para agendamento de consultas
através de ligações e a avaliação
periódica da qualidade dos estabelecimentos e profissionais de saúde,
através de validação da certificação,
visitas presenciais e autoavaliação
dos prestadores. “Em relação ao tempo médio de agendamento, estamos
com 71% da rede de acordo com os
prazos previstos, sendo que nossa
política determina 70%. Já os resultados da qualidade dos prestadores
têm analisado os critérios de qualificação do médico e percepção do
cliente quanto ao atendimento.
Entre os melhores resultados, está o
da rede Meu Doutor – programa de
agendamento online de consultas por

especialidades –, que possui 94% do
índice de satisfação”, revela o gestor.
A qualidade do prestador também
é checada por meio de outros indicadores, como índice de infecção
hospitalar, morbidades e índice de
retorno. Segundo o diretor, a acreditação contribuiu para que fossem reforçados e incorporados novos critérios
técnicos e revisões periódicas desses
indicadores, o que auxilia a melhor
qualificar o prestador de serviço.
Todo esse trabalho é monitorado
pela direção da seguradora para saber
como a qualidade está sendo percebida por seus beneficiários. A satisfação com a rede de médicos, por
exemplo, aumentou de 7,6 para 8,0
de 2013 para 2015. A satisfação com
a rede de hospitais e laboratórios se
manteve alta, por volta de 8,0 e 8,5,
respectivamente. Na rede Meu Doutor, o índice de satisfação geral foi
de 94% em 2015.

Planejamento
estratégico
Hoje, os indicadores de qualidade
foram incorporados ao planejamento
estratégico da companhia. Para isso,
a Bradesco Saúde seguiu a cultura
de governança do Banco Bradesco,
formando comitês internos para discutir processos e indicadores, “mas
ainda não havia uma comissão exclusiva para a Qualidade. Essa estrutura foi incrementada com a acreditação”, observa Bitter. De acordo com
ele, o Comitê da Qualidade conta com
diversas frentes de trabalho que estimulam o envolvimento de todos os
funcionários na busca pela melhoria
contínua e por oportunidades que
estejam além dos padrões de acreditação: “Atualmente, estamos des-

centralizando o processo de avaliação interna e contamos com vários
grupos de estudos do manual de
padrões de acreditação para operadoras de saúde, buscando por conformidade e oportunidades de melhoria.” Além disso, a empresa mantém um programa de incentivo à
revisão de processos internos. “Esse
grupo se reúne, pelo menos, duas
vezes por ano para avaliar indicadores do Índice de Desempenho da
Saúde Suplementar (IDSS) e outros
priorizados pelo grupo da Qualidade.
Esse trabalho tem garantido melhores resultados no IDSS, tanto que nos
mantivemos na melhor faixa na última avaliação”, ressalta Bitter.
O investimento na cultura de qualidade tem dado retorno para a empresa, que se mantém líder de mercado. Na visão dos diretores da Bradesco Saúde, a política da qualidade
foi determinante para o alcance de
resultados tão expressivos. “Hoje, os
contratantes de serviços estão cada
vez mais rigorosos no processo de
escolha de seus fornecedores e, no
processo de avaliação, sempre somos
questionados sobre certificação e processos de gestão de qualidade. Isso,
sem dúvida, é um diferencial mercadológico”, aponta Flávio Bitter.
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Investimento em
cirurgia robótica
aponta para melhor
performance

O

Hospital Santa Joana Recife
realizou, em abril deste ano,
a primeira cirurgia robótica
em Pernambuco. O programa
de robótica do hospital iniciou-se
com a aquisição do robô Da Vinci Si
HD, que será utilizado para as cirurgias urológicas, ginecológicas e do
sistema digestivo. Os cirurgiões da
unidade estão participando de um
treinamento intensivo para o uso da
nova tecnologia, que deve propor-
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cionar ainda mais segurança ao procedimento cirúrgico.
Com o investimento, o Santa Joana Recife pretende se consolidar
como referência no treinamento e
na capacitação em robótica para a
classe médica do Norte e do Nordeste, regiões onde é conhecido por
realizar atendimentos de média e
alta complexidades. Acreditado pela
Joint Commission International (JCI)
desde 2012, o hospital segue os pa-

www.santajoanarecife.com.br

drões de qualidade necessários para
a implantação de tecnologia cirúrgica, conforme afirma o coordenador
da Cirurgia Robótica da unidade,
Gilberto Pagnossin.
De acordo com ele, a instituição
observa as Metas Internacionais de
Segurança do Paciente, com ênfase
na meta 4, que dita os padrões para
a cirurgia segura, como recomendam
a JCI e a Organização Mundial da
Saúde (OMS). “Desde que o hospital
passou pelo processo de acreditação,
adotamos questionários, avaliações
periódicas do material de esterilização e da sala de cirurgia e o uso de
materiais que estejam dentro de
especificações técnicas normatizadas. O fato de o hospital ser acreditado contribuiu muito para a adesão
a essa nova tecnologia”, reforça.
A cirurgia robótica é uma abordagem que combina a cirurgia minimamente invasiva, como a laparoscópica, com a utilização de um
dispositivo robotizado. O equipamento adquirido pelo hospital possui três
componentes: um corpo com braços
robóticos, uma torre de comando
com os processadores específicos e

um sistema de imagem tridimensional em alta definição. A partir do
console cirúrgico, o cirurgião realiza
a operação manipulando os controles
que dirigem os braços robóticos, articulados e interativos, replicando
com precisão os movimentos dos
seus punhos, mãos e dedos.

Plano de segurança
Para receber o robô, uma sala do
bloco cirúrgico foi readaptada. O
gerenciamento de uma cirurgia robótica tem que ser preciso e, para
isso, foram observados o tamanho
da sala, a criação de uma rede de
energia própria, a rede de internet
de alta velocidade individualizada
para o robô e o cabeamento especializado, bem como todos os controles de segurança previstos pelos
padrões de acreditação da JCI. Além
disso, os proctors (especialistas em
cirurgia robótica) e a equipe que
está participando da cirurgia também gerenciam o risco cirúrgico.
O robô possui um sistema interligado a outras máquinas. Se o paciente sofrer alguma variação durante o procedimento, como uma
contratura muscular ou um pico de
pressão, o robô para a cirurgia até
que ele seja estabilizado. A manutenção da máquina acontece a cada
dez cirurgias, quando devem ser
trocadas as hastes que seguram as
pinças cirúrgicas. O sistema também
avisa a data da revisão, que é feita
por um técnico especializado. Se a
reparação não for feita, o sistema
fica travado, impedindo a realização
de novos procedimentos.
Para operar o robô, a equipe
cirúrgica da unidade – médicos,

enfermeiros, técnicos, anestesistas
e instrumentadores – está passando por um extenso treinamento.
“A tecnologia médica exige ética e
coerência antes de ser introduzida,
pois é uma mudança não apenas
tecnológica, mas também em toda
a rotina da cirurgia”, diz Pagnossin.
Na cirurgia robótica, os profissionais
começam com ensino à distância,
depois acompanham simulações
cirúrgicas feitas em animais e, só
então, começam a ser treinados
pelos proctors.
Para tornar possível a adoção
da tecnologia, o Hospital Santa Joana Recife firmou parceria com os
médicos Vipul Patel e Eduardo Parra, renomados especialistas que
trabalham no Florida Hospital Celebration Health (EUA). Eles compõem a equipe de proctors que
orientará a última parte do treinamento. “Os proctors vão operar os
primeiros casos e, depois, vão cedendo, etapa por etapa da cirurgia,
ao médico em treinamento. Serão
necessárias cerca de 60 cirurgias
para que, então, o médico esteja
apto a operar sozinho”, explica o
coordenador do setor.
O Hospital Santa Joana Recife
seguirá protocolos internacionais de
segurança e treinamento para a
aprovação de seus profissionais que
irão desenvolver o programa de cirurgia robótica. A primeira especialidade a ser treinada, segundo Pagnossin, é a urológica, que vai realizar, principalmente, cirurgias de
próstata. Depois será a equipe de
sistema digestivo, com ênfase na
cirurgia bariátrica; e, por fim, a ginecológica, voltada para procedimentos de pelve.

Para participar do treinamento,
foram selecionados os médicos com
experiência em cirurgias de laparoscopia e em tecnologia avançada.
Os profissionais devem ser aprovados
em cada etapa do treinamento, para
só depois passar para o último nível,
que é individualizado, ficando este
a critério do proctor, que emite o
certificado do Hospital Celebration
Health, chancelando o profissional a
operar sozinho com o robô. Para ser
aprovado, o cirurgião precisa demonstrar habilidade e capacidade de
se adaptar e executar a cirurgia.
O chefe da cirurgia robótica do
Hospital Santa Joana Recife explica
que essa tecnologia garante mais
segurança, acessibilidade e precisão, com benefícios tanto para os
médicos quanto, principalmente,
para os pacientes.
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Cultura de segurança:
formação continuada
é fundamental
www.hospitaldecascais.pt

D

esenvolver uma cultura de
segurança sólida, na qual
profissionais, pacientes e
familiares atuem de forma
integrada: esse é o principal desafio da Lusíadas Saúde na gestão do
Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, na vila de Cascais, próximo
à capital portuguesa. “Não é fácil
implementar e cumprir todos os
requisitos relacionados com a segurança do cliente, tanto na vertente
da prestação de cuidados quanto
na vertente de controle e acompanhamento dos processos de suporte, como segurança dos equipamentos, infraestrutura das unidades
e também dos serviços terceirizados”, afirma a administradora da
Lusíadas Saúde, Cristina Quadrat.
Segundo a gestora, um dos principais motivos para essa dificuldade
ainda é a falta de conhecimento da
maioria dos profissionais que atuam
na área da Saúde sobre os conceitos e as ferramentas de qualidade
e segurança do paciente. Por isso,
a instituição desenvolveu uma
metodologia de trabalho que tem
como foco demonstrar para as
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equipes os riscos associados à prática clínica e estimular a adesão de
todos os colaboradores.
“O envolvimento da administração e de todos os profissionais em
um projeto dessa natureza é o pilar
de sucesso do trabalho. Por isso,
estratégias de formação, realização
de auditorias periódicas, busca
contínua de melhorias, acompanhamento de indicadores e criação de
políticas de divulgação desses indicadores entre as equipes são alguns
exemplos do grande esforço que o
hospital deve integrar ao seu dia a
dia”, explica Quadrat.
A partir dessas ferramentas de
gestão, a direção do Hospital de
Cascais Dr. José de Almeida alcançou
o engajamento de 95% de seu
quadro de profissionais ao modelo
de cuidado voltado para a qualidade e a segurança. “Como tudo que
é novo, esse processo trouxe insegurança, instabilidade e resistências. Entretanto, conseguimos lidar
com as mesmas demonstrando os
benefícios que desejamos alcançar
para o hospital e, consequentemente, as vantagens para os cola-

boradores e os pacientes”, pontua
a administradora.
Cristina Quadrat destaca, ainda,
que, entre os recursos utilizados, a
formação continuada teve grande
relevância. “Nos hospitais administrados pela Lusíadas Saúde, temos a política de realizar a integração de todo novo profissional
nas unidades. Neste dia, a equipe

de Qualidade é atuante na divulgação de nosso histórico e políticas
referentes à acreditação.”
Com a política de treinamento
definida pelo departamento de Recursos Humanos da unidade, a taxa
de treinamento de integração dos
colaboradores aos padrões da Joint
Commission International (JCI) está
em 85% e a taxa de formação inerente à ISO 9001:2008 alcança 92%.

Engajamento
no cuidado
Outro ponto de sustentação para a
implantação de uma cultura de
segurança é a participação ativa de
pacientes e familiares no cuidado.
Para aprimorar essa relação com
os clientes, no Hospital de Cascais,
os alertas ligados aos riscos são
comunicados não só aos profissionais, mas também aos pacientes e
acompanhantes através de folhetos, meios de comunicação interna
e cursos oferecidos pelo hospital
para a comunidade. “Dessa forma,
são efetuados todos os ensinos
necessários, envolvendo o cliente
diretamente na prestação de cuidados. São exemplos de temas
abordados: a identificação correta
do paciente (por meio da autoidentificação), a higienização das mãos
e a prevenção contra quedas, entre
outros”, aponta a administradora
da Lusíadas Saúde.

Indicadores
O Hospital de Cascais Dr. José de
Almeida foi o primeiro hospital português em regime de parceria
público-privada a alcançar a acre-

ditação pela JCI, em 2012, tendo
conquistado recentemente sua primeira reacreditação. Para a administradora, o serviço de educação
para a melhoria da qualidade e
segurança assistencial contribuiu
para que a instituição desenvolvesse um maior rigor no acompanhamento de indicadores clínicos
e não clínicos. “A adequação dos
processos para a acreditação JCI
é refletida na melhoria contínua
dos serviços prestados e na otimização dos processos, em um contexto de segurança quer para os
pacientes, quer para os profissionais que, todos os dias, trabalham
no hospital”, aponta.
Trimestralmente, a instituição avalia 60 indicadores por meio de uma
estratégia de Business Intelligence
(BI) desenvolvida pela Lusíadas
Saúde, com base no manual de padrões para acreditação hospitalar

da JCI. O indicador de qualidade do
serviço de alimentação, por exemplo, aponta que a taxa de satisfação
dos clientes aumentou de 60% para
82% desde que a Lusíadas assumiu
a administração da unidade.
A avaliação de indicadores e as
ações que, a partir dessas informações, podem ser realizadas visando
à melhoria da qualidade e à segurança do paciente contribuem para
a evolução da forma de promover
o cuidado. “O tratar as doenças já
não basta, é o básico. As necessidades caminham na direção de
cuidar de pessoas. Os problemas
que afetam o setor de saúde em
todo o mundo direcionam para
uma necessidade de mudança de
todos os profissionais que atuam
nesse mercado para uma nova realidade, a que busca responder às
expectativas da população”, conclui
Cristina Quadrat.
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Empoderamento da
equipe assistencial
dissemina cultura da
qualidade e dá mais
segurança ao paciente

O

objetivo primordial de todo
prestador de serviço de saúde é a criação de valor para
a sociedade, por meio de
um atendimento com altos níveis
de eficiência e de segurança oferecido aos pacientes durante a assistência. Esse é o conceito adotado
pelo Hospital Alvorada (SP), acreditado pela Joint Commission International (JCI) desde 2013. O compromisso com a cultura de segurança
e qualidade levou o Alvorada a
implantar as seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela JCI e pela Organização Mundial da Saúde (OMS):
identificação correta do paciente;
comunicação efetiva; uso seguro de
medicamentos; cirurgia segura; prevenção do risco de infecções; e prevenção do risco de queda.
Segundo Kelly Alves, supervisora
de Enfermagem da Qualidade, a instituição busca empoderar seus colaboradores na disseminação dessa
cultura, visando à excelência na
assistência. “A partir do momento
em que temos medidas eficazes de
gestão de risco e prevenção, isso
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contribui para que tenhamos uma
alta performance”, explica.
Luciane Hupalo da Silva, enfermeira plena da Qualidade, ressalta
que a liderança trabalha para conscientizar e sensibilizar todos os colaboradores que têm vínculo direto
na assistência do paciente sobre a
importância de comunicar a ocorrência de um evento adverso, uma vez
que esses dados são utilizados para
melhorar os processos. “A melhora
da performance é um reflexo da segurança do paciente”, afirma.
Nesse sentido, as seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente colaboram com os resultados
assistenciais do hospital, pois tratam dos principais riscos que podem
gerar um evento sentinela – os quais,
se não forem evitados, podem trazer prejuízo institucional e financeiro –, conforme explica Kelly Alves.
De acordo com a enfermeira, os
protocolos que atendem as metas
são: na identificação correta do paciente, o nome completo e a data
de nascimento são conferidos por
todos os que o atendem; a comunicação efetiva é aplicada em situa-

www.hospitalalvorada.com.br

ções de resultados de exames laboratoriais e/ou de imagem considerados ‘valores de pânico’ ou críticos,
atendimento de emergência e a
passagem de plantão e transferência
do cuidado; os medicamentos de alta
vigilância são identificados de forma
diferenciada, para evitar erros na
administração; a cirurgia segura inclui
toda a documentação, como termos
de planejamento cirúrgico, de avaliação do paciente, demarcação da
lateralidade, checagem de equipamentos na sala operatória e reserva
de sangue; a higienização das mãos
para reduzir risco de infecção relacionado aos cuidados em saúde; e a
prevenção do risco de queda, que
utiliza protocolos internacionais que
o estratificam, demandando cuidados
especiais para cada nível de necessidade do paciente.

Empoderamento
A cultura de segurança é transmitida
para os colaboradores, desde sua
contratação pela instituição. Cabe ao
Instituto de Ensino e Pesquisa do
Alvorada planejar anualmente a

capacitação dos colaboradores, a
partir das necessidades internas
do hospital. Luciane salienta que
esses treinamentos não se restringem apenas aos profissionais CLT,
mas também incluem os colaboradores terceirizados.
O Hospital Alvorada possui alguns
programas educacionais voltados
exclusivamente para a manutenção
e observação das Metas Internacionais de Segurança. Um deles é o
Projeto Guardiões das Metas, que
treina cerca de 80 colaboradores
com perfil de liderança. São técnicos,
enfermeiros e auxiliares de enfermagem que, com a equipe da Qualidade, recebem informações e treinamento intenso sobre as metas.
“Ao receber essas orientações, eles
multiplicam o conhecimento com
outros colaboradores do mesmo nível hierárquico. É muito interessante,
porque, à beira do leito, junto com
o colega, eles podem contribuir para

“A partir do momento em que temos
medidas eficazes de gestão de risco e
prevenção, isso contribui para que
tenhamos uma alta performance.”
Kelly Alves, supervisora de Enfermagem da Qualidade

o processo de educação”, diz Luciane.
Os guardiões reúnem-se periodicamente para avaliar as experiências,
as formas de abordagem e estratégias para a equipe da Qualidade poder ser a facilitadora da comunicação
entre os colaboradores. Os indicadores relacionados às metas são apresentados mensalmente para todos
os gestores do hospital.
Além disso, em todos os postos
de Enfermagem, há um quadro informativo dos indicadores principais de
segurança do paciente, individualizado por andar e por setor. Segundo

Conheça as Metas de Segurança:
•• Meta 1: identificar os pacientes corretamente;
•• Meta 2: melhorar a eficácia da comunicação;
•• Meta 3: melhorar a segurança dos medicamentos
de alta vigilância;
•• Meta 4: garantir o local correto, o procedimento
correto e a cirurgia no paciente correto;
•• Meta 5: reduzir o risco de infecções associadas
ao atendimento médico;
•• Meta 6: reduzir o risco de lesões causadas por
queda do paciente.

Kelly Alves, cada coordenador de
equipe explica aos colaboradores os
seus indicadores em relação às Metas de Segurança. “Vale ressaltar que
esses números são fomentados a
partir de notificações. Trabalhamos
com um sistema informatizado que
permite a comunicação anônima de
qualquer evento adverso e incentivamos as notificações com a política
de não punição”, sublinha.
Também há um programa de
educação dos pacientes. Já na admissão, cada profissional se apresenta e fala sobre o cuidado e as medidas de segurança que o hospital
observa. No site institucional também há uma explicação sobre as
Metas de Segurança do Paciente e
o significado de cada uma delas.
Para o setor de Qualidade do Alvorada, o envolvimento dos colaboradores é o que garante que os protocolos não serão esquecidos. Ao
contrário, cada profissional estimula
o outro a ter atenção às medidas de
segurança, reduzindo não apenas os
riscos, mas também o retrabalho, garante Kelly. “Damos aos colaboradores
da ponta o empoderamento do conhecimento e da informação. O colaborador que é instruído, educado e
tem o conhecimento é uma célula viva
e ativa todos os dias e durante todos
os turnos”, complementa Luciane.
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Programa de
Cuidados Paliativos
envolve pacientes e
familiares nas decisões
do tratamento

C

uidados paliativos são os
cuidados assistenciais oferecidos para os pacientes
que têm uma doença sem
possibilidade de cura, visando à
melhor qualidade de vida através
da prevenção e do alívio do sofrimento imposto por ela. No Hospital
Paulistano (SP), que dispõe de uma
Unidade de Cuidados Paliativos, a
abordagem agrega os pacientes e
seus familiares. Além do tratamento – que envolve o controle de
dor e outros sintomas, para os primeiros –, há o acompanhamento
psicológico, espiritual e social para
ambos, atendendo às demandas
referentes à difícil tarefa de cuidar
de uma pessoa com uma doença
em fase terminal. A unidade, acreditada pela Joint Commission International (JCI) desde 2010, teve
seu Programa de Cuidados Paliativos certificado pelo mesmo órgão, em 2013.
O Hospital Paulistano oferece a
assistência paliativa desde 2005,
mas o atual modelo de atenção em
cuidados paliativos – que conta com
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uma equipe multiprofissional com
médicos, enfermeiros, psicólogos,
assistente social, capelão, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo, entre outros profissionais
de saúde – foi criado em 2009.
Os membros da equipe possuem
especialização na área e são capacitados para lidar com os pacientes portadores de doenças
crônicas, cuja enfermidade está
ativa e progressiva e ameaça a
continuidade da vida.
A equipe de Cuidados Paliativos organiza periodicamente um
curso teórico-prático aos demais
colaboradores dos hospitais do
Grupo Amil, visando capacitá-los
em um dos aspectos mais importantes dessa abordagem: a habilidade de comunicação.
Coordenador da equipe, o médico Tiago Pugliese Branco admite
ser difícil conversar sobre o tratamento e as doenças com prognóstico reservado. Outro aspecto importante é a comunicação com os
outros profissionais, que também
precisa ser assertiva e mostrar a

www.hospitalpaulistano.com.br

importância da assistência paliativa, participando do acompanhamento do paciente desde o diagnóstico da doença. Segundo Branco,
essa demanda inicial é fundamental, já que há um grande sofri-

mento psíquico, que também pode
ter uma correlação com os sintomas
físicos. “A adoção de cuidados paliativos desde o diagnóstico, nesses
casos, traz benefícios, tanto no
sentido de melhorar o controle de
sintomas, inclusive os depressivos,
quanto no de, eventualmente, aumentar o tempo de vida do paciente, além de também diminuir o luto
prolongado e o transtorno depressivo nos familiares”, afirma.
Por recomendação da certificação da JCI, os próprios profissionais também recebem acompanhamento psicológico mensalmente,
pois a difícil tarefa de lidar com o
sofrimento do outro pode refletir-se
nos membros da equipe.

Atendimento
especializado
Obedecendo às normas do Manual
de Padrões da JCI para Certificação de Programas de Cuidados Clínicos, o Hospital Paulistano adota
um protocolo de avaliação para
todos os pacientes, mas atende à
demanda diferenciada de cada um
deles, individualizando seu tratamento. Na instituição, a equipe é
treinada a sempre estar atenta aos
sintomas do paciente, como dor,
falta de ar ou agitação. É utilizada
uma escala de avaliação de sintomas a partir do momento em que
o paciente é incluído no programa.
Se ele permanecer internado, há
uma nova avaliação três dias depois, que, posteriormente, se tornará semanal. A escala enumera
uma série de indicadores de sinto-

“Reforçamos a importância
da humanização na
medicina, oferecendo uma
forma diferente de cuidado.”
Tiago Pugliese Branco,
médico e coordenador da equipe
de Cuidados Paliativos

mas físicos que o paciente diz se
está sentindo e em qual intensidade. Esses dados são registrados no
prontuário. Também é anotada a
decisão do paciente e da família
em relação ao tratamento. Um dos
princípios do cuidado paliativo é o
estímulo ao exercício de autonomia
do paciente; por isso, registra-se,
por exemplo, em relação a tratamentos mais agressivos e de limitação de suporte, a observação de
não encaminhar para a UTI, não
entubar ou não fazer hemodiálise,
de acordo com o que é conversado
com ele e seu responsável.

Assistência
ao familiar
A recepção das famílias ao Programa de Cuidados Paliativos e sua
satisfação com o tratamento têm
sido positivas. Esse feedback é verificado pelos bons resultados na
pesquisa de satisfação que é feita
mensalmente e pelo reconhecimento da importância dessa assistência
por parte da direção do hospital.
“Utilizamos uma abordagem mais

voltada para o bem-estar e a qualidade de vida, que leva em consideração os valores do paciente e da
família, os aspectos culturais e espirituais e a história de vida. A partir disso, avaliamos não apenas se
há uma dor ou uma infecção em
curso, mas o que incomoda, preocupa e faz sentido para ele – ou
seja, algo que vá além da prescrição
de um medicamento. Ao longo do
tratamento, as decisões devem ser
pautadas em um indivíduo que tem
essas características e sua vontade
deve ser respeitada. Dessa forma,
reforçamos a importância da humanização na medicina, oferecendo
uma forma diferente de cuidado”,
ressalta o médico do programa.
A Unidade de Cuidados Paliativos funciona no quinto andar do
hospital, mas a equipe também
atende pacientes em outros setores da instituição. Com foco nos
pacientes oncológicos e referência
no tratamento neurológico, o Hospital Paulistano atendeu, em 2015,
552 pacientes internados com doença terminal e 50 pacientes por
mês no ambulatório.
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Especialização de
profissionais e
protocolo de cirurgia
dão mais segurança
para tratamento de
aneurismas cerebrais

A

s artérias do corpo humano
normalmente resistem à
pressão do sangue que passa por dentro delas. Quando
uma parte da artéria torna-se mais
fraca, a pressão pode formar um
‘balão’ ou até mesmo se romper no
cérebro. Nesse último caso, o chamado aneurisma cerebral roto causa
morte de 30% dos pacientes antes
de chegarem ao hospital. A patologia
é considerada grave e afeta de 3%
a 5% da população mundial. Acreditado pela Joint Commission International (JCI) em dezembro de 2013,
o Hospital São José (SP) implementa o Protocolo de Cirurgia Segura
em seu programa específico de
atendimento dos casos de aneurismas, garantindo, assim, mais segurança ao paciente.
Segundo o neurocirurgião da unidade, Feres Eduardo Aparecido Chaddad Neto, a segurança das cirurgias
passa pela realização de um check
list, que verifica a identificação do
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paciente, a lateralidade, materiais
e medicamentos, alergias, reserva
de sangue, tricotomia, próteses e
adornos, visita pré-anestésica, reserva de UTI, profilaxia, administração do antibiótico no intraoperatório,
time out e contagem de instrumentos. O risco cirúrgico é definido segundo avaliação do neurocirurgião
e do anestesiologista, levando em
consideração a classificação da American Society of Anesthesiologists
(ASA), baseada na avaliação do estado físico geral do paciente.
No Hospital São José, a Neurologia é uma área considerada estratégica. Por isso, o hospital segue os
padrões da JCI no tocante à composição de sua equipe, formada por
neurocirurgiões que possuem pós-graduação em neurocirurgia. A equipe multidisciplinar, formada por Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Terapia Ocupacional e Psicologia,
além da Neurocirurgia especializada,
passa por treinamentos, educação

www.hospitalsjose.org.br

continuada e programas de reciclagem constantemente. O hospital
também tem uma equipe de Neurocirurgia Vascular que é vinculada
a renomadas universidades e participa ativamente em linhas de pesquisa e treinamentos nacional e
internacional, para desenvoltura das
habilidades exigidas pela especialidade. “Os procedimentos neurocirúrgicos são muito delicados e requerem alto nível de conhecimento
científico, mas, quando realizados
por especialistas certificados e com
treinamento constante, a taxa de
complicação grave é menor que 1%”,
assegura Feres Neto.

Planejando
o cuidado
O plano individual de cuidados é
feito conjuntamente pelas equipes,
durante a reunião clínica semanal.
A atualização e as discussões levam
a melhor conduta de cada caso

avaliado. A equipe multidisciplinar
discute a via neurocirúrgica e o melhor momento de abordar a lesão
aneurismática, atendendo as especificidades de cada paciente e buscando o melhor desfecho clínico.
Durante o processo de internação,
os pacientes e seus familiares recebem informações sobre o tratamento proposto e os resultados
esperados, auxiliando a tomada de
decisão, conforme orienta o Manual
de Padrões de Acreditação da JCI para
Hospitais. Além disso, o paciente ou
familiar assina o Termo de Consentimento Esclarecido e Informado,
garantindo que recebeu as informações sobre a doença, procedimento
e seus riscos. O resultado clínico no
pós-operatório imediato e no seguimento ambulatorial permite avaliar
a questão de força, sensibilidade e
capacidade cognitiva dos pacientes
operados e, com isso, monitorar cada
caso e avaliar retrospectivamente as
condutas adotadas.
A maioria dos casos de aneurisma deve ser tratada com cirurgia.
“Os melhores casos para serem tratados cirurgicamente são os de pacientes saudáveis. Os pacientes que
estão em coma induzido ou que
possuem doenças graves, somadas
a idade muito avançada, podem ser
tratados pela via endovascular”,
defende o médico. Nos casos de
aneurismas rotos, deve-se decidir o
melhor momento para o tratamento,
que pode ser imediato ou pode
aguardar 15 dias para a neurocirurgia, a depender do caso. A internação, quanto a aneurismas com risco
de rompimento, está sujeita à condição clínica do paciente e do tratamento proposto, o que pode

“Os procedimentos neurocirúrgicos
são muito delicados e requerem alto
nível de conhecimento científico,
mas, quando realizados por
especialistas certificados e com
treinamento constante, a taxa de
complicação grave é menor que 1%.”
Feres Eduardo Aparecido Chaddad Neto,
neurocirurgião

levar de sete dias a alguns meses.
Já os pacientes com quadro de aneurisma não roto ficam três dias internados, após a operação. O paciente será acompanhado no Centro
de Tratamento Intensivo, que tem
equipe especializada em patologias
neurocirúrgicas.

Segurança
A condição clínica do paciente e o
tamanho e a localização do aneurisma são os principais determinantes do risco neurocirúrgico. Para
otimizar a segurança do paciente, o
Hospital São José utiliza um doppler
intraoperatório, aparelho que permite a monitorização intraoperatória dos vasos sanguíneos específicos para verificar seus status durante dificuldades em intervenções;
e a substância indocianina verde, que
é fluorescente e permite a identificação melhor das artérias e os limites do aneurisma, já que as estruturas ficam brilhantes após a aplicação do medicamento. Esses recur-

sos conseguem melhorar em até
40% os resultados neurocirúrgicos.
Se o paciente apresenta recuperação
habitual, ele receberá atendimento
fisioterápico, nutricional e psicológico. Essa equipe também poderá
acompanhá-lo no tratamento domiciliar até sua completa reinserção na
atividade cotidiana.

www.cbacred.org.br
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Trabalho colaborativo
melhora performance
no cuidado do
paciente oncológico

A

o planejar o cuidado e a segurança do paciente, uma
unidade de saúde acreditada
deve estar pronta para rever
suas ações e estabelecer novas
metas de qualidade. Com esse pensamento, o Grupo Acreditar, que
oferece assistência oncológica integral em Brasília (DF), desenvolveu
um projeto de trabalho colaborativo,
para resolver problemas relativos à
segurança do paciente. O Grupo tem
três unidades, sendo a que funciona
no Hospital Santa Marta acreditada
pela Joint Commission International
(JCI) desde 2014.

Com quase 100% de seus atendimentos feitos para clientes de planos de saúde, o Grupo combinou os
padrões da (JCI) à filosofia lean – para
evitar retrabalho, ganhar tempo e
otimizar processos. De acordo com
o farmacêutico da Qualidade da organização, Felipe de Souza Alves, a
liderança percebeu uma insatisfação
dos clientes com o atraso nas autorizações dos convênios.
O levantamento também apontou
um alto índice de reagendamento
dos pacientes, causando sobrecarga
aos profissionais e estresse aos pacientes. “Quase 20% dos nossos pa-
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cientes eram reagendados, principalmente por causa da falta de autorização dos planos de saúde”, conta
a gerente de Faturamento do Grupo
Acreditar, Núria Amando Granja, sublinhando que, por isso, foi criado o
indicador de autorização.

Cuidado colaborativo
Para entender a situação e propor
mudanças, foi criado um Grupo de
Trabalho (GT) com os profissionais
de cada área da unidade envolvida
no processo. O objetivo era rever o
fluxo do atendimento, descobrir as
dificuldades e elaborar ações para
saná-las. “Quando identificamos um
problema, como falta de autorização
no tempo previsto, o primeiro passo
é ir em busca das informações na
operação. E verificamos que o fluxo
tem interface com a recepção, com
o médico, com o enfermeiro, com o
faturamento, com a autorização.
Logo, é necessário ter, pelo menos,
um integrante de cada uma dessas
etapas no GT. E são os próprios profissionais – não os supervisores – que
participam”, ressalta a gerente.

Para disseminar a nova cultura
na empresa, os colaboradores que
participam do GT foram empoderados, sendo responsáveis por compartilhar com suas equipes as mudanças nos processos. “Começamos
a entender essa ideia de cuidado
colaborativo quando iniciamos o mapeamento do processo, pois pudemos perceber as interfaces e correlações entre um setor e outro. Então,
a tomada de decisão não podia ser
unilateral ou bilateral, mas tinha de
ser multilateral, pois há várias faces
desse processo que, quando agregadas, contribuem para resultados positivos e contramedidas sustentáveis”, afirma Felipe Alves.
Atualmente, o gerenciamento das
autorizações é diário, o que permite
uma análise crítica imediata e a otimização do fluxo constantemente.
Com os acordos firmados com cada
área, foi possível reduzir o tempo
gasto, o retrabalho e ampliar o prazo de solicitação das autorizações,
podendo dar um feedback ao paciente 48 horas antes da consulta,
permitindo que qualquer pendência
seja resolvida. As métricas são o resultado desse gerenciamento diário.
Já os indicadores operacionais ficam
disponíveis nos quadros das unidades, para acompanhamento dos
colaboradores, e são apresentados
mensalmente a todos os colaboradores, com o objetivo de verificar os
resultados e as técnicas utilizadas
para alcançá-los.
Para Felipe Alves, a qualidade não
pode estar apenas no processo, que
precisa ser monitorado, mas tem que
estar enraizada no capital humano.
“Esse engajamento e envolvimento
é favorecido pela combinação do

“Começamos a entender essa ideia
de cuidado colaborativo quando
iniciamos o mapeamento do processo,
pois pudemos perceber as interfaces
e correlações entre um setor e outro.”
Felipe de Souza Alves, farmacéutico da Gestão da Qualidade

trabalho colaborativo e a qualidade,
que é expressa no manual da JCI,
com os padrões e o estabelecimento
de métricas. A nossa intenção era
esta: conseguir criar um processo
sustentável para promover qualidade para o paciente”, assegura.

Métricas
Os resultados já podem ser verificados. Quando começaram a medir
quantos pacientes eram autorizados
no tempo previsto, em outubro de
2014, por exemplo, identificaram que
86% dos pacientes estavam em
conformidade (com o tempo para a
realização do tratamento/consulta),
sendo que esse percentual subiu para
93%, em 2015; e passou a 98%, em
março de 2016, índice acima da meta
estabelecida, que é de 96%. Para a
direção, o resultado satisfatório reforça como a unidade consegue, de
forma resolutiva, identificar e remediar os problemas.
Por causa desses resultados, outras áreas também ganharam indicadores próprios. Em 18 meses, já
foram implantados 12 projetos, a
partir da autorização. O gerenciamento de agenda, por exemplo,

contribuiu para a redução do número de reagendamentos, passando
de 25%, quando do início da medição, para 8%, em 2016.
Com o gerenciamento da agenda,
foi possível garantir a segurança do
paciente, uma vez que os profissionais não sofrem sobrecarga de trabalho e têm mais disponibilidade
para o cuidado necessário. “O paciente é melhor acolhido; há mais
atenção para o risco de queda; na
administração da medicação; o agente pode oferecer melhor suporte e
verificar se ele está bem, se tem
acompanhante”, exemplifica o representante da Qualidade.
Felipe Alves e Núria Granja defendem que os esforços são voltados
para aliviar o tratamento do paciente, que já tem um quadro clínico sensível. “Sabemos que o que
agrega valor para o nosso paciente
é ter sua medicação dentro do prazo
previsto, ser atendido no horário,
receber a medicação conforme foi
planejada pelo médico. Ele entende,
com isso, que está sendo bem tratado. É isso que entendemos como
respeito. E é isso que o trabalho colaborativo gerou na unidade Santa
Marta”, afirmam.
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Controle de
infecções em
UTI oncológica
www.icesp.org.br

U

m levantamento realizado pelo
Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo (ICESP) demonstrou que a adoção de planos
conjuntos de trabalho entre a equipe
multiprofissional e o Serviço de Controle de Infecção (SCIH) trouxe impactos positivos na redução das infecções
hospitalares em uma unidade de terapia intensiva (UTI) oncológica da
instituição, além de aumentar a adesão à higienização das mãos. O acompanhamento foi feito a partir de prontuários e relatórios do SCIH, no período
de janeiro a dezembro de 2015.
As infecções hospitalares acarretam o aumento da morbimortalidade de indivíduos internados, ampliam o tempo de permanência e,
consequentemente, aumentam os
custos hospitalares. Nas UTIs, a variedade de procedimentos invasivos
rotineiramente realizados eleva ainda mais os riscos de infecção. Condições clínicas, comorbidades e
extremos de idade também são
fatores de risco. “Nos pacientes oncológicos, devido ao seu quadro
imunológico, os planos de cuidado
devem ser sempre focados na pre-
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venção de infecções. As estratégias
devem ser contínuas, seguindo as
diretrizes institucionais, e sempre
baseadas em evidências”, explica a
gerente de Enfermagem do ICESP,
Ana Paula Pinheiro.
Entre as estratégias adotadas pela
instituição para o controle de infecções na UTI, estão a implantação de
um bundle de infecção de corrente
sanguínea associada ao uso do cateter vascular central (ICS/CVC) e
uma rotina de avaliações diárias sobre a necessidade de manutenção
de cateter central e demais dispositivos invasivos em cada paciente.
“Iniciamos, ainda, o uso de antisséptico (clorexedine) nos banhos de
todos os pacientes e intensificamos
a coleta de culturas de vigilância na
admissão, com permanência em isolamento até a chegada dos resultados”, ressalta Ana Pinheiro.
As equipes também passaram a
realizar avaliações contínuas da localização das cortes de bactérias resistentes (KPRC e ABRC) para adequação
e otimização do tratamento oferecido
aos pacientes colonizados e infectados. “Mensalmente, o SCIH e os co-

laboradores envolvidos diretamente
na assistência se reúnem para discutir as taxas de infecção, avaliar as
estratégias adotadas e definir planos
de ação e melhorias em processos”,
afirma a gerente de Enfermagem.
Outro desafio enfrentado foi conquistar a adesão de visitantes e familiares dos pacientes internados às
novas práticas. “Para incluí-los nessa mudança, realizamos orientações
na sala de espera antes do início das
visitas. A mesma orientação é prestada também pela equipe administrativa e reforçada, à beira do leito,
pela Enfermagem, com informações
sobre higienização das mãos e isolamento”, afirma a gestora.

Boas práticas
A realização de treinamentos para
as diversas especialidades envolvidas nas mudanças de rotinas assistenciais e diretrizes foi outra aposta
da direção do ICESP para ampliar os
cuidados com as infecções hospitalares. “O SCIH e o Centro de Educação elaboraram e aplicaram um
curso sobre boas práticas para o

“Nos pacientes
oncológicos, devido
ao seu quadro
imunológico, os
planos de cuidado
devem ser sempre
focados na
prevenção
de infecções.
As estratégias
devem ser
contínuas, seguindo
as diretrizes
institucionais, e
sempre baseadas
em evidências.”
Ana Paula Pinheiro,
gerente de Enfermagem

controle de infecções, utilizando as
tecnologias do Centro de Simulação
Realística. Montamos um cenário
assistencial onde foram colocadas
várias não conformidades. Depois,
cada grupo de profissionais avaliou
o cenário e as não conformidades
foram discutidas em grupo, com o
objetivo de padronizar os processos”,
destaca Ana Pinheiro.
O Serviço de Controle de Infecção desenvolveu um treinamento

admissional para todos os colaboradores da instituição e oferece um
curso à distância sobre a higienização das mãos. O assunto é igualmente abordado pelo grupo de Higienização de Mãos, que realiza
atividades lúdicas, como gincanas
e olimpíadas. “Além disso, os profissionais da Enfermagem também
passam por uma atualização teórico-prática logo ao ingressarem na
equipe”, pontua a gerente.

Especificamente para os colaboradores da UTI, foram realizadas
ações educativas, como distribuição
de informativos, alertando sobre a
importância de introduzir ou substituir rapidamente os antibióticos
quando detectadas infecções, e
conscientização da equipe médica
para a redução da passagem de cateter central em femoral.

Indicadores
de qualidade
Em julho de 2014, o Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo conquistou a acreditação da Joint Commission International (JCI). A adequação de processos e condutas
para atender ao Manual de Padrões
de Acreditação da JCI para Hospitais
ajudou a implementação dos planos
de ação na UTI.
Foram utilizados os indicadores
de Densidade de Incidência por
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e a meta 5 (das
Metas Internacionais de Segurança
do Paciente), que tem como objetivo reduzir o risco de infecções
associadas ao atendimento médico.
“Esses indicadores são divulgados
no painel da Qualidade e revistos
periodicamente. A construção de
protocolos e procedimentos é de
fundamental importância para alcançarmos resultados satisfatórios,
além de fundamentação teórica,
atualização de informações, acompanhamento e sistematização das
rotinas assistenciais. Todos os processos são focados na qualidade
da assistência e segurança do paciente”, enfatiza, ainda, a gerente
de Enfermagem.

www.cbacred.org.br
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Adoção de novos
protocolos proporciona
mais segurança em
cirurgias de alta
complexidade

O

Hospital Pró-Cardíaco (RJ) é
considerado uma referência
em cardiologia de alta complexidade. A instituição investe constantemente na melhoria de
indicadores assistenciais e na implementação de protocolos que garantam a qualidade e a segurança do
paciente. Após ter sido acreditado
pela Joint Commission International
(JCI) em 2015, o hospital vem apresentando resultados positivos, fruto
do aprimoramento de processos,
como a redução do tempo médio de
internação na unidade de terapia
intensiva, que demonstrou uma redução de 19 para 12 dias, decorrente do gerenciamento de leitos e da
adoção de metas assistenciais.
O Pró-Cardíaco utiliza tecnologia
de ponta no tratamento de cardiopatias graves, como o coração artificial de uso prolongado e o procedimento percutâneo minimamente
invasivo, realizado em caso de disfunção das válvulas do coração, para
pacientes com elevado risco cirúrgico.
A utilização dessas novas tecnologias
faz parte do planejamento estratégico da instituição, desenvolvido pela
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direção do hospital e embasado em
dados da publicação Advisory Board
e em necessidades assistenciais presentes, conforme o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos.
Além dos recursos tecnológicos,
os pacientes da instituição contam
com a integração da equipe multidisciplinar da unidade de pós-operatório, composta por cirurgiões
cardíacos, médicos intensivistas,
enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, com o suporte de fonoaudiólogos, psicólogos,
nutricionistas, farmacêuticos e infectologistas. Para Ana Karinina Bitaraes de Sá, coordenadora médica
da Unidade Pós-Operatória (UPO) do
Pró-Cardíaco, a formação de uma
equipe de alto desempenho tem
permitido o aprimoramento e aprendizado contínuos, além da evolução
dos projetos. Para esse fim, foi criado o Cárdio Center – Centro de Referência Cardiovascular de Alta Complexidade. Todas essas ações têm
consolidado o conceito de um centro de referência nacional de cuidado cardiovascular de alta complexidade (heart center).

www.hospitalprocardiaco.com.br

A enfermeira-chefe da UPO,
Carla Cristina Guimarães Lima, assegura que os altos padrões de qualidade e segurança da JCI têm contribuído para a melhoria contínua da
qualidade da assistência, com serviços centrados no paciente de forma
mais estruturada. “Os padrões da
acreditadora promoveram melhoria
dos resultados, uma comunicação
ainda mais efetiva e um melhor registro. Outro diferencial do hospital
está na tomada da decisão, que auxilia o desempenho da equipe multiprofissional por meio de uma reorganização centrada no cuidado, além
de ser voltado para a sustentabilidade e o combate ao desperdício
na assistência”, afirma.

Plano do cuidado
O tratamento é discutido com a família, o médico do paciente e a equipe multidisciplinar. A participação e
a presença dos familiares, aliás, faz
parte da humanização adotada pela
instituição. “O serviço de psicologia
é oferecido aos pacientes e até mesmo aos membros da família sempre

que necessário. Esse trabalho ajuda
muito no conforto e no acolhimento.
A humanização do cuidado é essencial no ambiente de terapia intensiva. Sempre que o paciente pode,
autorizamos a presença do familiar,
deixando-os mais seguros e confortáveis”, diz Ana de Sá.
Nos últimos anos, o Hospital Pró-Cardíaco tem evoluído no conceito
de tomada de decisão compartilhada,
levando ao paciente as evidências
científicas e a experiência clínica,
bem como o resultado assistencial dos
procedimentos realizados na instituição, de forma a auxiliar o paciente
em todas as etapas de seu tratamento. Além disso, oferece como primeira e segunda opiniões o heart team,
que é um grupo multidisciplinar que
avalia a melhor estratégia, visando
minimizar os riscos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
As equipes atualizam diariamente o plano de cuidado do paciente, identificando a necessidade
de permanência ou a transferência
para outro tipo de unidade dentro
do hospital. Por se tratar de pacientes de alto risco, há um cuidado com
as informações do histórico clínico,
documentando em prontuário a admissão, a avaliação e toda a abordagem. Esse registro contém a rotina médica, com o plano terapêutico,
contemplando a programação do
tratamento e os nomes dos especialistas envolvidos. Além disso, a equipe utiliza uma ferramenta de Gerenciamento de Grupo de Risco (GGR)
para registrar potenciais possibilidades de problemas, eventos adversos
e sentinelas. “O plano de ação visa
educar a equipe a identificar os pontos de atenção do processo, para que

“A criação de um novo indicador
pode, por exemplo, fazer parte
de um plano de ação, permitindo
a mensuração da nossa
intervenção, o percentual de
delírio da unidade e a utilização
de contenção mecânica.”
Ana Karinina Bitaraes de Sá,
coordenadora médica da UPO

sejam tomadas medidas a fim de
mitigar as possibilidades de ocorrência”, explica a coordenadora médica
da UPO. Ela afirma ainda que são
avaliados indicadores como o percentual de retirada inadvertida de
dispositivo, a infecção associada à
ventilação mecânica e a infecção da
corrente sanguínea. “A criação de um
novo indicador pode, por exemplo,
fazer parte de um plano de ação,
permitindo a mensuração da nossa
intervenção, o percentual de delírio
da unidade e a utilização de contenção mecânica”, considera.

Educação
continuada
O processo de educação continuada
permite a manutenção do nível de
qualidade, tanto para médicos quanto para enfermeiros. Os treinamentos
teóricos e práticos são voltados para
a aplicabilidade das normas internacionais de segurança do paciente.
Além disso, a unidade elabora um

programa de capacitação frente às
novas incorporações tecnológicas,
como o suporte mecânico circulatório de curta e longa permanências.
No centro de simulação realística,
a equipe participa de cursos personalizados, conforme a demanda do
hospital. “Realizamos mensalmente
uma sessão clínica, na qual revisamos temas baseados em casos complexos, vivenciados no setor. Isso nos
dá uma visão dos principais processos e protocolos adotados na
unidade. Semanalmente, é realizada
outra sessão clínica, que conta com
a participação dos setores de imagem, assistencial e de intervenção
cardiovascular. Há uma avaliação de
desempenho realizada anualmente,
que permite uma análise crítica do
profissional”, diz a enfermeira-chefe
da UPO. Ela também participa da
apresentação de indicadores assistenciais e não assistenciais da unidade, que são levados à direção
mensalmente e refletem o desempenho da equipe.
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Tratamento de
angioplastia reduz
tempo de internação
e aumenta satisfação
do paciente

A

angioplastia coronária percutânea – método minimamente invasivo para o tratamento de doença coronariana
– tornou-se a técnica mais utilizada de revascularização em todo o
mundo, realizada para a desobstrução das artérias coronárias (artérias
do coração), evitando que o paciente apresente angina (dor no peito)
e até infarto. A técnica pode ser
realizada por via radial (punho) ou
femoral (virilha). Em São Paulo, o
Hospital TotalCor realiza angioplastias coronarianas há nove anos e,
desde 2013, adotou o protocolo de
alta hospitalar no mesmo dia para
pacientes eletivos avaliados com
baixo risco de complicação.
Nos últimos anos, o TotalCor registrou um percentual crescente de
pacientes que receberam alta no
mesmo dia, passando de 11,5%, em
2013, para 58% dos pacientes, em
2015. No último ano, o hospital atendeu 899 casos de angioplastia coronariana, dos quais 30% foram realizados em pacientes eletivos.
Segundo a supervisora de Práticas Assistenciais da instituição,
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Mariana Yumi Okada, a análise foi
iniciada pelo aumento exponencial
do volume de procedimentos da
cardiologia intervencionista e pelo
acompanhamento de evidências
científicas que mostravam o início
da prática de alta hospitalar no mesmo dia para as angioplastias coronárias eletivas. “E, com a boa evolução dos resultados no decorrer dos

anos, nossa equipe descreveu a
experiência do protocolo implantado e obteve sucesso com a publicação dos dados em um dos mais
importantes periódicos de cardiologia intervencionista, a Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva. Buscamos sempre inovação para oferecer o que existe de melhor em
termos de tratamento, garantindo

Alta no mesmo dia: angioplastia coronariana
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“Buscamos sempre inovação
para oferecer o que existe de
melhor em termos de tratamento,
garantindo qualidade, segurança
e satisfação do paciente.”
Mariana Yumi Okada,
supervisora de Práticas Assistenciais

qualidade, segurança e satisfação
do paciente", ressalta.
Esses indicadores são resultado
de um trabalho multiprofissional,
com o objetivo de atender a todas
as demandas do paciente, além de
estabelecer um programa de triagem
pré-procedimento, o planejamento
de ações para prováveis emergências e o acompanhamento minucioso em curto e longo prazos após
o procedimento. Para isso, o Hospital TotalCor conta com uma equipe
multidisciplinar formada por médicos
hemodinamicistas e enfermagem
especializada, com capacitação e
treinamento constantes.

Protocolo
O protocolo de alta hospitalar no
mesmo dia inclui consulta com um
médico cardiologista intervencionista, que avalia a indicação ou não
do procedimento utilizando os critérios definidos pelo protocolo institucional, como, por exemplo, se o
paciente é portador de angina estável, se a angioplastia é de um ou
dois vasos, se há ausência de comor-

bidades clínicas significativas e/
ou se a anatomia coronariana é
de baixa ou média complexidade.
De acordo com esses critérios preestabelecidos, o médico já faz a primeira avaliação de possibilidade de
alta no mesmo dia. Uma nova avaliação é feita após o procedimento,
para verificar se há ausência de complicações ou dor torácica, o que vai
definir se a alta hospitalar no mesmo
dia é viável ou não.
Acreditado desde 2010, o Hospital TotalCor – que teve seus programas de infarto agudo do miocárdio
e insuficiência cardíaca também
certificados pela Joint Commission
International (JCI), em 2012 – segue
as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, como preconizam
a JCI e a Organização Mundial da
Saúde. Para Mariana Okada, a alta
no mesmo dia traz benefícios à segurança do paciente, já que diminui
o risco de complicação devido à redução do tempo médio de permanência hospitalar.
Ao longo da internação, o paciente é acompanhado por uma
equipe especializada e, no pós-alta,

é monitorado por telefone. No momento da alta hospitalar, ele recebe
um documento com orientações a
fim de evitar complicações pós-procedimento, tais como: evitar subir
ou descer escadas no dia da intervenção, não dirigir nos três primeiros
dias e sempre estar atento à presença de hematoma, dor, inchaço
e/ou sangramento no local da
punção. Em caso de complicação, o
paciente é orientado a procurar o
pronto-socorro do hospital.

www.cbacred.org.br
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Cuidado integrado
ao paciente
oncológico

C

om o objetivo de implantar
um modelo de cuidado integrado ao paciente oncológico,
aliando as boas práticas definidas pelo Manual de Padrões de
Acreditação da Joint Commission
International (JCI) para Cuidados Ambulatoriais à metodologia do MD
Anderson Cancer Center, o Grupo COI
(RJ) implementou processos sistematizados para a revisão de documentos institucionais, o que inclui a atualização de cerca de 200
procedimentos de diversas áreas da
instituição. Segundo a diretora de
Qualidade e Projetos, Graziela Escobar, foram atualizadas as políticas e
os procedimentos, além dos protocolos, considerando todas as etapas
da assistência e envolvendo, também, processos de apoio, tais como
a assistência farmacêutica, a gestão
de prontuários, a manutenção de
equipamentos e a higienização.
“Os padrões da JCI, desdobrados
em elementos de mensuração, possibilitaram o ajuste fino de processos
criados anteriormente, como a gestão de medicamentos. A reconciliação medicamentosa e a atenção
farmacêutica foram implantadas em
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2013, mas o cumprimento integral
do monitoramento dos medicamentos de alto risco (e todos os quimioterápicos integram essa classificação) foi atingido durante a implementação da JCI”, destaca a diretora.
O Grupo COI conquistou o selo dourado da JCI no fim de 2015.
Nesse processo, a gestão efetiva
da informação do paciente se destacou como uma das premissas básicas para a melhoria da qualidade.
O prontuário eletrônico foi aprimorado, possibilitando a comunicação
em tempo real entre as equipes assistenciais. “Com a centralização da
informação no prontuário eletrônico,

www.grupocoi.com.br

foram identificadas redundâncias ao
longo do fluxo assistencial que resultaram em ajustes de processo e,
consequentemente, maior segurança e menor tempo de atendimento”,
afirma, ainda, Graziela Escobar.
Para garantir a adaptação das
equipes ao novo modelo de prontuário, foi criado um conjunto de
itens padronizados, que contemplava a descrição do tratamento e sua
periodicidade; o registro de dor; a
orientação sobre tabagismo; a avaliação de risco nutricional e orientações relativas ao uso de medicamentos. Cerca de 20 facilitadores de
diversas áreas foram selecionados

pela alta gestão para compreender
profundamente as mudanças e multiplicar as informações para os outros colaboradores.
“Esses facilitadores se prepararam para repassar esses conhecimentos e implementá-los na prática,
buscando, muitas vezes, a sensibilização através de ferramentas mais
lúdicas, como a utilização do Cubo
das Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Fomos muito além
dos encontros para revisão de documentos. Preparamos aulas e vídeos
educativos, com temas como a pulseira de identificação do paciente em
risco de queda. Até um vídeo com o
nosso presidente, Nelson Teich,
orientando a técnica correta para a
higienização das mãos foi produzido”, conta a dirigente.

Divulgação dos
indicadores
Para acompanhar os resultados gerenciais, o Grupo COI passou a monitorar 54 indicadores estratégicos
– um aumento de 70% no número
de itens periodicamente verificados.
A forma de divulgação dessas informações para os colaboradores também mudou: foram criados painéis
de Gestão à Vista, com indicadores
selecionados por área: Atendimento,
Administrativo, Farmácia, Enfermagem, Médica, Radioterapia, Recursos
Humanos e Tecnologia da Informação. Em cada um deles, são publicados mensalmente 12 indicadores de
qualidade e produtividade. “Mudamos não só a quantidade, mas também a qualidade da análise pelos
gestores. Para isso, realizamos um
treinamento específico de ferramen-

“Os padrões da
JCI desdobrados
em elementos de
mensuração
possibilitaram
o ajuste fino de
processos criados
anteriormente,
como a gestão de
medicamentos.”
Graziela Escobar, diretora
de Qualidade e Projetos

tas da qualidade, distribuído em dois
níveis: os gestores receberam treinamento aprofundado em análise
crítica e os colaboradores receberam
treinamento para a análise de gráficos e entendimento das metas”,
ressalta Graziela Escobar.

Plano de cuidado
Na assistência, o modelo de cuidado integrado foi sistematizado, com
enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos atuando com
as equipes médicas para definir as
condutas assistenciais.
Dessa forma, o plano de cuidado
é definido em conjunto, de acordo
com a patologia de base, o estágio
da doença, a intenção do tratamento (curativo ou paliativo) e as condições clínicas do paciente. “Embora tenhamos guias previamente
estabelecidos para as principais
patologias, a equipe multiprofissio-

nal individualiza o cuidado de acordo com as necessidades do paciente, podendo incluir outros cuidados,
como a Clínica da Dor e a profilaxia
odontológica, conforme necessidade
identificada”, destaca a gestora de
Qualidade e Projetos.
Para definir os protocolos, o corpo clínico se subdividiu em grupos,
por especialidade. Esses grupos assumiram a responsabilidade de descrever inicialmente os protocolos de
tratamento quimioterápico, revisados
pelas equipes de Enfermagem e Farmácia para adequação de medicamentos de suporte e parâmetros de
segurança na administração. Todos
os protocolos foram inseridos em um
sistema informatizado, contemplando a restrição de prescrição vinculada à patologia de base.
Quando se identifica a necessidade de utilização de um protocolo não
cadastrado, o médico assistente é
orientado a enviar a justificativa da
mudança no padrão para um grupo
de especialistas da instituição. “Somente após a validação desse time, um
novo protocolo poderá ser utilizado.
Da mesma forma, novos tratamentos
aprovados são sistematicamente
analisados pelos especialistas”, explica a diretora do Grupo COI.
www.cbacred.org.br
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