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CIRURGIA
SEGURA
Certiﬁcação de
Segurança e
Qualidade garante
eﬁciência dos
procedimentos
cirúrgicos e
invasivos nas
instituições
de saúde

E mais...
Engajamento de
colaboradores impacta na
melhoria dos processos
asssistenciais
Tecnologia auxilia na redução
de eventos adversos

EDITORIAL

E

sta edição chega em um
momento promissor para o CBA,
que acaba de lançar,
em parceria com o Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, uma certificação
que busca assegurar a eficiência nos
procedimentos cirúrgicos. Um artigo
especial do ex-vice-presidente de Padrões
e Medidas da JCI, Paul vanOstenberg,
sobre o tema, abre esta edição da revista,
que traz numerosos exemplos de boas
práticas em saúde no Brasil.
Nas páginas seguintes, o leitor vai
encontrar caminhos e soluções, frutos
da busca por melhorias da qualidade e
da segurança do paciente. Experiências
de instituições acreditadas pelo CBA/JCI,
que se utilizam de padrões
internacionais e desenvolvem
programas próprios capazes de elevar o
patamar da assistência e garantir uma
gestão mais eficiente.
Grande aliada nessa caminhada é a
tecnologia, que não para de avançar
e está no centro das discussões entre os
maiores especialistas do mundo. Ela será
tema central de seu IV Congresso
Internacional 2017. Saúde 2.0 Tecnologias Emergentes e a Qualidade do
Cuidado promete soluções para o
presente e muitas projeções para o futuro.
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Cirurgia segura:
padronização de
procedimentos é o
caminho para aumentar

segurança e
qualidade no
ato cirúrgico

C

omponente essencial dos cuidados de saúde em todo o
mundo, a cirurgia vem evoluindo ao longo do tempo.
Recentemente, ela incorporou novas
tecnologias, como a microcirurgia
robótica; caminhou em direção a
formas menos invasivas, como procedimentos artroscópicos; aprimorou
a padronização de processos com
base em evidências de pesquisa; e
adotou princípios de melhoria de
qualidade com o objetivo de estimular resultados mais satisfatórios.
A prática cirúrgica ganhou mais
destaque depois que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) lançou,
em 2008, o 2º Desafio Global de
Segurança do Paciente, com o tema
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Cirurgia Segura Salva Vidas. A lista
de verificação de segurança cirúrgica, entre outras ferramentas, veio a
reboque dessa iniciativa. Ainda assim, estatísticas mais recentes mostram que a taxa de complicações
evitáveis de cirurgias continua persistindo alta. O Manual de Padrões
para Certificação da Segurança e
Qualidade em Cirurgia e Procedimentos Invasivos do Consórcio Brasileiro
de Acreditação (CBA) traz uma série
de estatísticas que mostra a necessidade de um novo olhar sobre os
procedimentos cirúrgicos visando
reduzir a complexidade de problemas
relacionados à segurança do paciente – anestesia, medicação, erros
diagnósticos, falhas no tratamento,

terapias desnecessárias e falhas decorrentes do ato cirúrgico.
Os entraves à segurança cirúrgica no Brasil são os mesmos no restante do mundo? Embora eventos
adversos sejam mais frequentes nos
países em desenvolvimento, as
questões são iguais em todas as
nações: prática, produtos, procedimentos e sistemas. Apesar de o Brasil ser abençoado por ter cirurgiões
dedicados e especializados, há diferenças no treinamento continuado
de profissionais em áreas urbanas e
rurais, assim como na distribuição
de recursos técnicos entre os setores
público e privado de saúde. Além
disso, os canais de comunicação
(como o registro médico eletrônico),

a implementação de práticas cirúrgicas baseadas em evidências e a
existência de lideranças apoiadoras
de uma cultura de qualidade em
hospitais variam amplamente no
território brasileiro.
A solução simples para esses fatores críticos pode ser encontrada em
uma palavra: padronização. Aumentar a taxa de conhecimento, habilidades, comportamentos, recursos e
sistemas mostrou ser o maior contribuinte para processos mais eficientes
e melhores resultados. Padronizar a
prática cirúrgica no Brasil é certamente um objetivo para longo prazo; no
entanto, há estratégias que podem
ter impacto profundo em curto prazo.
A primeira delas diz respeito a
programas de acreditação e certificação, que uniformizam o atendimento ao paciente por meio de modelos
baseados em evidências. Departamentos cirúrgicos podem se beneficiar dessa abordagem, responsável
por facilitar os melhores resultados
clínicos em todos os serviços do hospital. Afinal, cirurgia também é anestesia, reabilitação, medicamentos etc.
A segunda reconhece que os cuidados cirúrgicos, na maioria dos
países, ocorrem em diferentes contextos, não apenas em hospitais de
tratamento intensivo. Tais ambientes, geralmente, têm pouco incentivo para avaliação externa de qualidade e não são certificados ou
acreditados por agências governamentais ou privadas. As práticas
cirúrgicas nesses locais precisam de
ferramentas para se alinhar mais
estreitamente aos padrões observados em departamentos cirúrgicos
maiores, dentro de hospitais. Ter em
comum uma linguagem de seguran-

ça e uma base de dados de resultados deve ser o objetivo.
Mesmo essas estratégias em curto prazo levarão tempo. O que está
disponível nesse ínterim? Os padrões
do CBA para certificação da cirurgia
segura podem fechar essa lacuna. Elas
estabelecem uma expectativa clara
de como os processos devem ser organizados e gerenciados para garantir eficiência e efeitos clínicos ótimos.
Também reduzem variações indesejadas em procedimentos, fornecem
estrutura para reflexão e melhoria
contínuas e permitem a validação
externa dos sistemas de segurança
para o paciente. Assim, os padrões
do CBA são o “primeiro passo” no
processo para acumular a qualidade
e os resultados necessários para a
designação de “centro de excelência”

em várias modalidades cirúrgicas.
Historicamente, pacientes, fontes de
pagamento por procedimentos cirúrgicos e profissionais da saúde optam
por centros de excelência.
A sustentação para toda essa
mudança é a necessidade de uma
avaliação objetiva, imparcial e baseada em padrões. A OMS reconhece
as ferramentas de acreditação e certificação como as mais poderosas
para estimular melhorias até o alcance da excelência. E o CBA tem
experiência e credibilidade para a
certificação de cirurgia no Brasil.
*Paul vanOstenberg é ex-vice-presidente
de Acreditação e Normas da Joint
Commission International. É consultor
internacional de Qualidade em Cuidados
de Saúde e consultor de padrões do
Manual de Cirurgia Segura do Consórcio
Brasileiro de Acreditação.

WWW.CBACRED.ORG.BR
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Adoção de novos projetos
eleva boas práticas assistenciais

O

Hospital do Coração (HCor),
localizado em São Paulo, está
em seu quarto ciclo de reacreditação pela Joint Commission International (JCI) e no terceiro ciclo de certificação JCI dos
Programas Clínicos de Infarto Agudo
do Miocárdio (IAM) e Insuficiência
Cardíaca (IC) e espera certificar seu
programa clínico de joelhos e quadril,
ainda este ano. Portanto, a cultura
da qualidade e segurança já é uma
máxima na instituição, que, desde

janeiro, implementou um novo modelo de melhoria, não apenas no
HCor, mas também nas unidades
hospitalares do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Institucional do
Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) que estão sob sua responsabilidade. Para isso, está usando as
bases teóricas e práticas do Institute
for Healthcare Improvement (IHI).
A iniciativa contou com a participação de todos os superintendentes.
“Foi a própria superintendente de

Modelo de Melhoria:
O que estamos
tentando realizar?

MISSÃO DO PROJETO
OBJETIVOS DO PROJETO

Como sabemos se uma
mudança é uma melhoria?

INDICADORES E MEDIDAS

Que mudanças podemos fazer
que resultarão em melhoria?

PACOTE DE MUDANÇAS

AGIR
ESTUDAR
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MOTOR DE
APRENDIZAGEM

Qualidade e Responsabilidade Social,
Bernardete Weber, quem motivou a
utilização do modelo da Ciência da
Melhoria a ser adotado, com o propósito de evitar eventos adversos e
mortes desnecessárias, ficando assim
estabelecido o nosso desafio”, conta
a gerente de Qualidade e Melhores
Práticas do hospital, Seméia Corral.
Para isso, foram definidos quatro
projetos de melhoria e criada uma
agenda de atividades que culmina
em outubro, mobilizando variados
profissionais da instituição. Os projetos de melhoria escolhidos são: IAM,
IC, Infecção de Ferida Operatória (IFO)
e Gerenciamento de Medicamentos
de Pronto Socorro. Todos conduzidos
pela Qualidade e os times dos projetos, alinhados com as expectativas
das superintendências, das equipes
e dos próprios pacientes e familiares
e avaliados de acordo com as métricas e os desfechos esperados.
Para alcançar os resultados desejados, inicialmente, foi definido o problema, estabelecido o diagrama direcionador (com objetivo, estratégia e
tática) e o pacote de mudanças necessárias para resultar em melhorias.

Indicadores
Estabelecido esse planejamento, é
hora de avaliar os indicadores por
meio de gráficos de tendências e
controle, para verificar se os objetivos traçados em cada projeto
estão sendo alcançados, ficando
sete pontos consecutivos acima da
linha de base (mediana). Através
do PDSA, que consiste na realização de testes em pequena escala,
os gráficos demonstram se os objetivos estão sendo alcançados,
observando se as variações são
causas comuns, isto é, referentes
ao processo; ou se são especiais,

apontando eventos que não estavam previstos.
“As ideias propostas são testadas
com o PDSA, nós planejamos, desenvolvemos, checamos, isto é, pegamos os dados que coletamos e
olhamos para a questão, olhamos
para as medidas, e então agimos.
Um aprendizado que obtemos na
prática e pelas orientações assertivas
e atentas dos nossos consultores do
IHI. Os resultados embasam a melhoria do projeto”, descreve a gerente, que aponta como benefício o
fato de poder fazer ajustes imediatos ao projeto resultando em melhorias rápidas. “Verificamos o que

está funcionando ou não e fazemos
as adaptações, até que as mudanças
sejam positivas. Agora, o período de
teste acontece simultaneamente à
avaliação, pois não é preciso uma
mostra estatística significativa, já
que não se trata de pesquisa ou
inovações, mas de melhoria. Estamos mudando um processo específico da instituição e as medidas têm
que ser poucas, fáceis de serem coletadas, em um tempo curto e atual,
com uma amostra pequena”, diz ela,
ratificando que essa é uma característica da metodologia IHI.
Seméia Corral conta que, caso
as avaliações apontem um resultado positivo, as mudanças são implantadas de maneira geral no
hospital, levando em consideração
o ‘lado humano da mudança’, ou
seja, quanto menor o nível de convicção das pessoas para a mudança,
maior o número de testes (PDSA)
que se devem fazer. Para o HCor, a
adesão às novas melhorias será
maior se todos os profissionais estiverem envolvidos, se a comunicação entre as equipes for bem
desenvolvida e se os resultados dos
indicadores comprovarem a melhoria sustentável, como estabelecem
os padrões do manual da JCI.
A gerente de Qualidade e Melhores Práticas do HCor ressalta, ainda,
que o objetivo final é minimizar
eventos adversos, mortes desnecessárias, dor ou sofrimento. “O que se
espera é atingir essas metas, não
apenas reduzindo esses casos, mas
realmente zerando essas taxas e,
assim, melhorar a saúde da população, reduzir custos desnecessários,
melhorar a experiência dos pacientes
e dos profissionais”, destaca.

WWW.CBACRED.ORG.BR

7

www.hospitalsiriolibanes.org.br

Integração e engajamento
dos colaboradores
melhoram resultado assistencial

I

ntegrar a equipe multidisciplinar
no hospital favorece a troca de
conhecimentos, trazendo segurança e proporcionando melhor experiência ao paciente. Assim garante
o Hospital Sírio-Libanês (HSL), em São
Paulo, que acaba de implantar mudanças em sua Diretoria Assistencial,
integrando as equipes de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia Clínica e Qualidade e
Segurança. A diretoria é um dos pilares do hospital e tem como premissas
gestão eficiente dos processos, dentro
dos padrões de excelência.
Com dez anos de acreditação internacional da Joint Commission International (JCI), o HSL está buscando
um crescimento sustentável. Para
tanto, a adoção do modelo integrado
das equipes multidisciplinares se deu
a partir da reorganização dos recursos
existentes na instituição. De acordo
com Wania Baia, diretora assistencial
do HSL, a centralização da gestão das
equipes garantiu uma relação mais
efetiva e eficiente entre os profissionais das várias áreas, e não trouxe
aumento de custos. “O processo de
construção de uma Diretoria Assis-
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tencial no modelo multiprofissional
é algo que já se pratica em vários
hospitais. Trabalhar nesse modelo
integrado faz com que todas as equipes conheçam melhor as práticas
assistenciais, bem como suas dificuldades no dia a dia. O alinhamento
dos diferentes profissionais em relação à condutas, oportunidades e
crescimento vem ao encontro das
expectativas das próprias equipes”,
assegura a diretora.
Para ela, a metodologia trazida
pela acreditação JCI facilita o entendimento dos profissionais que trabalham com o cuidado do paciente e

da família. Além disso, o envolvimento da liderança, conforme preconiza
o Manual de Padrões de Acreditação
da JCI para Hospitais, é muito importante para que as equipes sejam
envolvidas e comprometidas com as
ações da instituição. Há, por isso, um
forte investimento na capacitação das
equipes, com foco nas melhores práticas relacionadas ao cuidado. “Temos
vários modelos de treinamento, trabalhando com uma equipe de especialistas que atua nas áreas, com o
objetivo de manter a excelência assistencial, adotando um modelo de
interconsulta, debatendo os casos

“A atuação diária integrada traz
segurança aos processos
assistenciais. O corpo clínico está
presente em várias ações no dia a
dia, entre elas as discussões de casos
de pacientes, visitas em conjunto e a
construção da meta do cuidado.”
Wania Baia, diretora assistencial

com equipe local. Além disso, criamos um fórum semanal de discussão.
Dessa forma, cada gerência consegue
articular seus projetos, além de já
trabalhar de forma eficaz junto às
suas equipes”, explica.
A diretora informa, ainda, que foi
adotada uma ‘roda de conversa’ para
melhorar a comunicação entre a diretoria, as demais lideranças e os
profissionais da assistência, na qual
são abordados assuntos referentes ao
modelo integrado, esclarecimentos
sobre os projetos institucionais e processos de cada área. “Cada vez mais
sabemos que o modelo assistencial
focado no cuidado do paciente e na
família assegura a participação de
toda a equipe por meio de um trabalho integrado, fortalecendo também
as relações interprofissionais para a
realização do plano terapêutico e alcance dos objetivos. Além disso, todos
os membros das equipes se sentem
responsáveis pelo cuidado”, afirma.

Plano institucional
Com o foco também na manutenção
da excelência no atendimento, a li-

derança do Hospital Sírio-Libanês
reforça a importância do Plano Institucional de Qualidade e Segurança
como um dos pilares do planejamento estratégico da instituição. “Está
na prática diária dos nossos profissionais zelar pelos processos de qualidade e segurança institucionais,
discutir planos de ação para melhoria contínua de alguns processos,
promover análises críticas de indicadores assistenciais e gerenciais das
áreas, a melhoria contínua, além da
capacitação das equipes de forma
sistêmica”, diz Wania Baia, ressaltando que há uma participação efetiva dos colaboradores, permitindo
a implantação dos planos de melhoria de forma mais eficaz. “Os colaboradores são elementos fundamentais em todo esse processo, daí a
importância de envolvê-los em todos
os fóruns nos quais se discutem
ações ou projetos assistenciais”, garante a diretora assistencial.
Um dos fatores de sucesso
do modelo assistencial integrado, segundo ela, é a atuação
com o corpo clínico. “A atuação
diária integrada traz segurança aos processos assistenciais.
O corpo clínico está presente
em várias ações no dia a dia,
entre elas as discussões de
casos de pacientes, visitas
em conjunto e a construção
da meta do cuidado. Além
disso, o trabalho ainda
segue em parceria nos
processos de qualidade,
assim como na construção de protocolos institucionais, com o envolvimento das áreas
afins”, ressalta.

“Com o modelo assistencial integrado, a prática compartilhada de
informações, com discussões fundamentadas, facilita o processo de comunicação. A tendência é diminuirmos
cada vez mais ruídos e aumentarmos
a segurança do paciente”, vislumbra
a diretora assistencial.

www.hsvp.org.br

Dispensação por horário traz
melhoria para

gestão de medicamentos

C

erca de mil medicamentos a
menos devolvidos à farmácia
interna por mês. Esse foi o
resultado obtido pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), no
Rio de Janeiro, com a adoção de um
novo sistema para melhor gerenciar
a dispensação e a administração de
fármacos aos pacientes internados.
Graças à iniciativa, implementada
há seis meses, a instituição chancelada pela Joint Commission International (JCI) não só otimizou os
processos de trabalho como também
aumentou a segurança para o paciente, tal qual recomenda o Manual de Padrões de Acreditação para
Hospitais da JCI.
Antes, os médicos do HSVP faziam a prescrição no sistema informatizado e a farmácia, ao receber
a informação, dividia os medicamentos em lotes para cada 12 horas.
Já com a equipe de enfermagem,
esses lotes eram conferidos e a administração era iniciada: o profissional ia até o paciente e, depois, voltava ao posto para confirmar, no
prontuário eletrônico, que o item
fora administrado. Agora, o hospital
faz a dispensação dos remédios por
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lotes de duas em duas horas e começa a estabelecer um modelo de
checagem à beira do leito.
“Tínhamos muita devolução para
a farmácia quando a medicação era
dispensada para 12 horas. Se a pessoa tivesse alta ou houvesse alguma
troca na prescrição nesse intervalo
de tempo, era necessário devolver
todo o lote ou refazê-lo para mandar
o acréscimo. Há 170 leitos no HSVP,
com alta rotatividade de pacientes.
O fluxo de medicamentos dentro do
hospital é muito grande, e o retrabalho era enorme”, explica o gerente de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações (TIT) da instituição,
André Mallmann.
No novo método, logo que recebe as prescrições pelo sistema, a
farmácia começa a criar os lotes de
fármacos para as duas horas seguintes. Isso agiliza o processo, já que a
quantidade de medicamentos é menor do que quando os lotes serviam
para um período maior. Mais rapidamente também pode ser feita a
conferência dos produtos para evitar
trocas ou enganos na separação.
“No modelo antigo, como a Enfermagem recebia um lote contendo

medicações de 12 horas, era preciso
separá-las por horários de acordo
com a prescrição e administrar no
paciente; hoje, o setor já recebe a
medicação separada por horários,
mitigando a possibilidade de haver
a inversão de horários de administração”, afirma Mallmann. “A devolução também ficou mais rápida em
caso de alta ou de mudança na prescrição, porque a quantidade de remédios que volta para a farmácia é
menor. E a nova droga receitada já
é enviada na dose e na hora indicadas pelo médico, o que mitiga o risco de trocas. A possibilidade de errar
é mínima, tende a zero”, garante.

Passo a passo
Outra novidade, a checagem à beira do leito é um projeto piloto que
começou a funcionar no CTI e, em
breve, será expandido para todas
as unidades de internação do hospital. De posse de um palmtop, os
enfermeiros confirmam no sistema,
em tempo real, a realização dos procedimentos. Sem sair do lado do
paciente, os profissionais de saúde
podem conferir a identificação do

Fluxo do Processo de Gestão das Medicações:
Estoque
Central

Paciente
internado

Prescrição
médica dos
pacientes
internados

Geração
dos lotes
automatizada
pela prescrição

Farmácia
Clínica

Farmácia
Dispensação

Montagem
física dos lotes
por hora e
paciente

Entrega dos
lotes nos
postos de
enfermagem

Na montagem

Sistema fraciona
Médico no sistema faz a

em lotes de

Faz a triagem

prescrição dos medicamentos;

dispensação por

das prescrições e

ao liberar, consiste interações

horário. As

o gerenciamento

medicamentosas e gera alertas

prescrições são

dos lotes

dos lotes, são

Recebimento

Fraciona e

identificados os

dos lotes por

prepara

itens por barras,

barras e

multidoses

paciente e

conferência pela

horário de

enfermagem

liberadas

paciente pela pulseira, através da
leitura do código de barras, e os lotes
de medicamentos, além de assinalar
a administração dos remédios. “Com
isso, o grau de segurança é muito
maior”, ressalta o gerente de TIT.
Segundo André Mallmann, o processo para que essas iniciativas se
tornassem um sucesso foi o apoio
de todas as áreas envolvidas, que
trabalharam em conjunto e de forma
integrada — médicos, enfermeiros,
farmácia e estoque, bem como o
apoio da CEO, Irmã Marinete Tibério.
“O processo dentro do hospital é
complexo e precisa ser bem conduzido. Fizemos a transição passo a
passo, mudando os lotes de 12 em
12 horas para seis em seis, inicialmente. Em seguida, adotamos o
esquema de quatro em quatro horas
e, enfim, de duas em duas. A evolução era medida em reuniões semanais, que também serviam para
verificar se havia falhas para corrigir,
especialmente na separação e no

Entrada de medicamentos
entregues pelos fornecedores,
conferência de lote/validade e
identificação no sistema

envio de medicamentos”, conta. “Assim que parametrizávamos o sistema, a mudança era validada com os
gestores das áreas. Então, fazíamos
um manual e o treinamento dos profissionais. Depois, um analista de TIT
imergia nos setores para acompanhar
a implementação”, diz.
Tal esforço conjunto provocou
reflexos até mesmo na cobrança dos
pacientes. Como as alterações no uso
de remédios influenciam a conta, a
demora na inclusão ou na devolução
dos lotes fazia com que as faturas
ficassem pendentes por mais tempo.
A atualização do processo a cada
duas horas acelerou também a conclusão dos cálculos.

Interação
medicamentosa
A nova forma de gerenciar a dispensação e a administração de medicamentos complementa iniciativas
já habituais no HSVP para aumentar

administração

a segurança no cuidado do paciente. Uma delas é o monitoramento
do uso de antibióticos: sempre que
um médico prescreve um medicamento desse tipo, o setor de Controle de Infecção Hospitalar acompanha o caso para sugerir a melhor
conduta e evitar a ocorrência de
eventos adversos. Além disso, o
hospital mantém um comitê de padronização, que entra em ação toda
vez que é necessário trocar algum
fármaco da farmácia — porque saiu
de mercado ou foi proibido pelas
autoridades sanitárias, por exemplo.
A junta é responsável por avaliar as
melhores opções para a escolha de
uma droga similar.
Para impedir erros de interpretação de letra, o HSVP exige que
todos os médicos façam suas prescrições no sistema eletrônico da
instituição — a não adoção da transcrição de receitas é outra medida
que colabora com padrões de excelência em segurança.
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www.cpqam.fiocruz.br

Filariose linfática:
padrões de qualidade ajudam
a eliminar a endemia

A

adoção de padrões de qualidade e de melhoria contínua está contribuindo para
que focos endêmicos de filariose linfática sejam eliminados e
reduzidos no Brasil. Segundo dados
do Serviço de Referência Nacional
em Filariose (SRNF), que faz parte
do Instituto Aggeu Magalhães (IAM),
unidade da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), em Pernambuco. O País já
eliminou a doença em Manaus (AM),
Belém (PA), São Luís (MA), Maceió
(AL), Salvador e Castro Alves (BA),
Florianópolis, São José da Ponta Grossa e Barra de Laguna (SC) e Porto
Alegre (RS), sendo a região metropolitana de Recife (PE) a única área
considerada endêmica na atualidade,
com a existência de transmissão ativa da parasitose. Considerado um
centro de excelência em relação à
assistência, pesquisa e formação de
recursos humanos no agravo da filariose linfática, o SRNF é o único
com acreditação da Joint Commission
International (JCI), tendo sido reacreditado em 2015.
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Transmitida através da picada do
mosquito Culex quinquefasciatus, o
pernilongo, a filariose linfática é
uma doença na qual os parasitos se
desenvolvem no sistema linfático
humano. Se não diagnosticada no
início e tratada, a doença pode evoluir, causando inchaço, produzido
pelo acúmulo de líquido na região
afetada, como na elefantíase, que
atinge os membros inferiores ou

superiores; e a hidrocele, se for nos
testículos. A estimativa é que 120
milhões de indivíduos estejam infectados no mundo, sendo 40 milhões
de portadores de umas das formas
crônicas da doença.
A identificação da doença não é
fácil, mas, segundo o pesquisador e
gerente de Qualidade do SRNF, o
farmacêutico-bioquímico Eduardo
Brandão, com a adoção das medidas

Não conformidades registradas e o tempo médio de
resolução por ano, no Serviço de Referência Nacional
em Filarioses, 2010 - 2016
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de qualidade, o diagnóstico e tratamento dos pacientes parasitados
passaram a ser mais eficientes, evitando a progressão da enfermidade
e, consequentemente, representando a eliminação de uma possível
fonte de infecção que estaria contribuindo para a manutenção da
transmissão na área, o que demonstrou ser mais eficaz para controlar
a multiplicação da doença do que o
combate ao mosquito, somente.
O serviço de referência adaptou
seus processos e implantou medidas
de qualidade, tendo os padrões da
JCI como norteador para as tomadas
de decisão, sendo a assistência multi e interdisciplinar, com a atuação
de profissionais com experiência em
assistência, diagnóstico e tratamento da parasitose e controle de qualidade nos métodos diagnósticos,
lidade de erros
reduzindo a possibilidade
nos resultados; e a capacitação e
os profissionais,
atualização anual dos
ibilidade de deaumentando a possibilidade
o de indivíduos
tecção e tratamento
o afirma que o
parasitados. Brandão
trabalho realizado pela instituição
o de antigos foajudou na eliminação
duziu significaticos endêmicos e reduziu
e microfilaremia
vamente as taxas de
itana do Recife,
na região metropolitana
nos
nos últimos cinco anos

Planejamento
nto
Atendendo as exigências
ncias da acreditação internacional JCI, o planejamento institucional do SRNF é reaticulada com o
lizado de forma articulada
imento quadriePlano de Desenvolvimento
waldo Cruz, tranal da Fundação Oswaldo
enas em relação
zendo metas não apenas
ao atendimento dos pacientes, mas

também em relação à sustentabilidade da instituição, sua adaptação
física e logística, bem como a atualização tecnológica da qual depende
o trabalho do SRNF. “É um modelo
de planejamento participativo, no
qual todos os colaboradores contribuem para a definição dos objetivos
e metas, e prevê o planejamento
estratégico de todas as atividades
de assistência, pesquisa e formação
de recursos humanos que serão desenvolvidos pelo Serviço”, explica o
gerente da Qualidade.
Tais ações são avaliadas e monitoradas por meio de indicadores
clínico-administrativos, que passam
por revisão a cada três meses, nas
reuniões de análises críticas. Também há auditorias internas e externas, realizadas semestralmente e
anualmente, respectivamente. “Um
dos principaiss ganhos
gan
anhos que a acredi-

tação proporcionou em termos de
qualidade foi a implantação do gerenciamento dos indicadores e a
avaliação periódica de resultados
assistenciais, além da padronização
de processos e procedimentos. Percebemos que essas mudanças serviram como ferramenta de autoavaliação e oportunidade de melhoria
contínua na qualidade dos serviços
prestados. Somos um serviço acreditado dentro de um Centro de Pesquisas e isso tem sido utilizado também como modelo para os outros
setores”, ressalta o gerente.
Outro importante aspecto é o
gerenciamento das metas internacionais de qualidade, feito pela equipe da qualidade em colaboração
com os demais profissionais que
participam do processo de cuidado.
Os pacientes recebem as metas por
escrito, junta
juntamente com a cartilha
de direitos e deveres associados ao
cuidado. A temática
te
das metas também é discu
discutida em reuniões educativas que são realizadas com os
pacientes e seus
s
familiares mensalmente. Além disso, a qualidade do
atendimento já resultou em redução
do tempo d
de diagnóstico e tratamento. Atualm
Atualmente, em, no máximo,
15 dias, os p
pacientes já realizaram
todos os pro
protocolos clínicos iniciais
e têm seu sstatus de infecção definido, sabendo
saben qual será a próxima
etapa no processo de cuidado. O
resultad
resultado positivo já é registrado na p
pesquisa de satisfação
dos usu
usuários. “Esperamos com
esse tra
trabalho desmistificar a
cultura de que a assistência ofertada pelos serviços
se
públicos de saúde é de má qualidade”, enfatiza
Eduardo Bran
Brandão.
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www.hospital9dejulho.com.br

Tecnologia EXVFDLGHQWLoFDU
e prever queda do paciente

M

onitorar possíveis situações
de risco, ampliando os cuidados e a segurança dos
pacientes durante a internação é uma meta desejada nos
hospitais no mundo. Uma parceria
entre o Laboratório de Tecnologia
Avançada (ATL) da Microsoft e o Hospital 9 de Julho (H9J), de São Paulo,
pode mudar essa realidade. A experiência, pioneira entre as duas instituições, tem como objetivo reduzir
o percentual de quedas por meio de
um monitoramento constante dos
pacientes, com o auxílio de inteligência artificial que detecta movimentações predefinidas dos pacientes, que podem levar a uma queda.
De acordo com Ana Paula Mikulenas, gerente do departamento da
Qualidade do H9J, esse monitoramento está sendo estudado para evitar
as ocorrências de quedas dos pacientes internados. “É um dos eventos
adversos dentro do hospital que te-
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“Esse algoritmo
será aplicado a
uma câmera,
DoPGH
LGHQWLoFDURV
movimentos fora
do padrão que
vão alarmar a
equipe de
enfermagem”.
Ana Paula Mikulenas,
gerente da Qualidade

mos mais dificuldade de controle,
porque os pacientes que ficam dentro
dos quartos, principalmente nas unidades de internação, não ficam sob
vigilância 24 horas por dia”, ressalta.

A preocupação, segundo a gerente da Qualidade, é evitar que
ocorra queda justamente durante o
tempo em que esse paciente não
está sob vigilância. “Não é sempre
que a equipe está dentro do quarto,
então, às vezes, o paciente não chama para ir ao banheiro, porque ele
quer ir sozinho, e é quando acabam
ocorrendo as quedas. Então, esse
sistema será uma ajuda bem grande para tentar evitar esse tipo de
evento, que pode causar danos graves”, afirma.
O Hospital 9 de Julho, que se tornou referência em medicina de alta
complexidade, e atende pacientes
nas áreas de Neurologia, Oncologia,
Onco-hematologia, Gastroenterologia, Ortopedia, Urologia e Trauma, já
segue protocolos para reduzir o risco
de lesões decorrentes de queda ao
paciente, como recomenda a Joint
Commission International (JCI), como
orientações, sinalizações e triagem

de risco para prevenir esse tipo de
evento. Porém, a gerente destaca
que esse sistema será importante
especialmente para monitorar pacientes de alto risco, que geralmente necessitam de mais atenção e,
por consequência, maior controle.
“Qualquer paciente corre o risco de
cair; no entanto, a ideia é classificá-lo dentro de três graus de risco –
baixo, moderado e alto – e tentar
priorizar os pacientes mais vulneráveis. Por conta de esses pacientes
estarem em estado de saúde mais
grave, uma queda pode impactar
muito mais o tratamento dele e até
gerar a morte”, enfatiza.
A tecnologia, que está em desenvolvimento, obedece a um complexo
sistema de algoritmos, que está sendo ensinado a reconhecer, em menos
de 5 segundos, a iminência de uma

movimentação que possa levar à
queda do paciente monitorado. “Esse
algoritmo será aplicado a uma câmera, a fim de identificar os movimentos fora do padrão que vão alarmar
a equipe de enfermagem”, explica.

Monitoramento
O desenvolvimento do sistema teve
início em outubro do ano passado,
com diversas simulações envolvendo
os próprios colaboradores do hospital. Os dados, enviados para a Microsoft, foram utilizados para o treinamento inicial do algoritmo, com o
objetivo de ‘ensiná-lo’ a identificar
alguns movimentos de risco para
queda, como saída de leito, ida ao
banheiro e escape pelas grades da
cama. “Os sensores conseguem identificar quando o paciente está na

cama e quando a cama está vazia.
Isso significa que, se o paciente sai
da cama, é emitido um alarme em
um tempo de 3 segundos, para a
equipe conseguir chegar ao quarto”,
observa. Outro movimento reconhecido foi com relação à correta utilização das grades protetoras das
camas. De acordo com Marcella Gumieiro, é possível saber se a cama
está levantada ou abaixada. “Já conseguimos identificar alguns movimentos e, para aprimorar essa identificação, agora está sendo realizada
a filmagem de pacientes, em situações reais, a fim de aprimorar esse
algoritmo”, explica a enfermeira da
Qualidade. Depois de devidamente
desenvolvidas, as informações captadas pelas câmeras serão processadas em tempo real, operando na
nuvem para gerar esses alertas.
“O hospital tem um histórico de
buscar melhorias contínuas na assistência, inclusive a acreditação é uma
delas. Então, a implantação desse
sistema está indo ao encontro do que
é recomendado pela JCI”, assegura.
“Já havíamos percebido uma redução
de quedas de pacientes por meio de
outras iniciativas, mas percebemos
também que esse número oscila, em
virtude da variação da taxa de ocupação do hospital. Como temos um
controle dos dados relacionados a
queda aqui no Hospital desde 2009,
a partir do momento que implantarmos essa tecnologia, conseguiremos
identificar se o número está se reduzindo mesmo", descreve. Após o
aprimoramento total do algoritmo,
o próximo passo será observar o relacionamento da equipe de enfermagem com a nova tecnologia,
adianta Ana Mikulenas.

WWW.CBACRED.ORG.BR

15

www.hospitaldecascais.pt

&XOWXUDGHHoFLÒQFLD

promove melhoria de resultados

assistenciais e gerenciais

O

Hospital de Cascais, em Portugal, adotou uma cultura de
eficiência que atinge todas
as áreas da instituição, com
o objetivo de prestar cuidados com
mais qualidade, proporcionando melhor experiência ao paciente e utilizando os recursos de forma sustentável. Dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS) revelam que de 20%
a 40% dos recursos gastos em saúde são desperdiçados, sendo a promoção da eficiência a estratégia para
a obtenção de melhores resultados.
Com foco na formação de uma
equipe dedicada à implementação de
projetos que aumentem a qualidade
dos cuidados prestados, o Hospital de
Cascais criou um Núcleo de Eficiência,
para promover a sistematização das
várias linhas de produção e áreas de
suporte, garantindo um sólido desempenho, tanto em relação à qualidade
e segurança do paciente quanto no
âmbito econômico-financeiro.
Denominado Direção de Eficiência
e Melhoria Contínua, o núcleo foi criado em agosto de 2015 e, desde então, vem desenvolvendo várias ações,
clínicas e não clínicas. “Em cerca de
15 meses, foram oficializados 22 pro-
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jetos de eficiência, que resultaram em
uma economia de cerca de € 1,5 milhão, além dos ganhos não mensuráveis, mas que também têm grande impacto no desenvolvimento das
equipes”, afirma a diretora de Eficiência e Melhoria Contínua do
Hospital de Cascais, Rita Kadic. Um
dos projetos, por exemplo, visou à
melhoria dos dados nos registros
clínicos, evidenciando a real complexidade do paciente. A performance relativa ao número de diagnósticos registrados teve um aumento de 16%, superando os dados
do benchmark em 36%.
Os resultados do Núcleo de Eficiência alcançaram o reconhecimento público: recentemente o Hospital
de Cascais recebeu o 1º Prêmio Kaizen Lean em Excelência do Setor
Saúde, que destaca as organizações
que são exemplo de boas práticas e
de esforço em melhoria contínua. A
premiação é concedida pelo Instituto Kaizen, que dá suporte a líderes
de organizações na implementação
de processos que permitem a prática da melhoria contínua de uma
forma sustentada, em Portugal e
outros 35 países.

Métricas
O desenvolvimento do Núcleo de
Eficiência foi baseado nas metas e
nos padrões definidos pela acreditação internacional da Joint Commission International (JCI). Desde 2012,
quando conquistou o selo dourado
da JCI, com o apoio educacional do
Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA), o Hospital de Cascais tem
buscado melhores resultados, com
sustentabilidade e redução de custos
e riscos. O Núcleo de Eficiência também tem registrado sucesso em relação à agilidade operacional, contribuindo para a melhoria e o reinvestimento continuado na operação
para obter melhor qualidade e maior
equidade no acesso aos cuidados de
saúde. Presidente do Conselho de
Administração do hospital, Vasco
Antunes Pereira afirma que os padrões de qualidade da JCI têm contribuído para que o hospital apresente um alto desempenho de qualidade clínica e de resultados em saúde,
implementando tecnologias e sistemas de informação que garantem o
aumento da qualidade e dos cuidados prestados aos pacientes.

“Em cerca de 15 meses, foram
RoFLDOL]DGRVSURMHWRVGH
HoFLÒQFLDTXHUHVXOWDUDPHPXPD
economia de cerca de 1,5 milhão,
além dos ganhos não mensuráveis.”
Rita Kadic, GLUHWRUDGH(oFLÒQFLDH0HOKRULD&RQWÕQXD
Seguindo as diretrizes da JCI, a
direção tem dado atenção especial
à atuação e ao envolvimento dos
colaboradores. As equipes multidisciplinares são treinadas e capacitadas a promoverem as ações de
melhoria. Segundo o presidente, os
profissionais recebem a formação
necessária para a sedimentação dos
novos processos, sendo que a cultura de qualidade, eficiência e melhoria contínua é trabalhada com o
colaborador desde o momento da
admissão, com o objetivo de melhorar as práticas diárias, promovendo a eficiência nos processos da
produção hospitalar e todas as suas
áreas de suporte. “Acreditamos que
a eficiência é um tema conhecido e
falado por todos os colaboradores.
Temos apostado num forte modelo

de comunicação e na sua consistência e coerência, que cremos ser uma
das chaves do sucesso desses projetos. Para isso, trabalhamos com a
informação das equipes de forma
clara, transparente e sistemática”,
garante Vasco Pereira.
A liderança estabelece, ainda,
objetivos mensuráveis financeiramente para cada projeto, com linhas
de ação executadas e controladas,
com entrega de resultados e com
data de início e fim de projeto, assegurados pela equipe responsável.
Para monitorar os resultados, são
realizadas reuniões entre a Direção
de Eficiência e a equipe de cada projeto, analisando o planejamento e
alinhamento de iniciativas estratégicas, objetivos, definição e ajuste
de cronograma, gestão de risco das

ações, definição dos indicadores-chave de desempenho (KPI) e identificação de oportunidades de melhoria. Também são realizados fóruns
semanais com a liderança geral da
instituição, as equipes de projeto e
a Direção de Eficiência. Os ganhos
em eficiência - mensuráveis e não
mensuráveis – alcançados com o
desenvolvimento dos projetos são,
por fim, apresentados ao Conselho
de Administração e ao Gabinete de
Planejamento e Controle de Gestão.
Atendendo aos objetivos da instituição, todos os processos sujeitos
à melhoria, em busca da excelência,
beneficiam o atendimento aos pacientes, resultando na melhor saúde,
com a melhor experiência de cuidados e eficiência de custos. “E os resultados têm indicado isso mesmo,
quer no nível de satisfação do paciente, quer dos diversos indicadores
pelos quais somos avaliados por
várias instituições, como foi o caso
do Prêmio Kaizen”, reitera Rita Kadic.
Ela afirma que receber o prêmio e
outros reconhecimentos consolida o
trabalho do Núcleo de Eficiência, confirmando que “a eficiência é o caminho para o resultado”.

Registros clínicos: n° de diagnósticos por doente saído, por especialidade
Cascais (2015-2016) vs Benchmarking - Fonte: Iametrics 2017
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Projeto de otimização de registos clínicos, garantindo uma exaustividade de registos condizente com a complexidade do doente. Impacto na qualidade clínica e
na segurança do doente, bem como em indicadores financeiros. Melhoria da performance do hospital em 16% em 2016, nas especialidades em projeto.
O Hospital de Cascais encontra-se 36% acima do benchmark relativo ao número de diagnósticos registados por doente.
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www.bp.org.br/mirante

Nova marca e gestão de
excelência fazem parte do

planejamento estratégico

A

BP - Beneficência Portuguesa
de São Paulo - adotou uma
estratégia de profissionalização da gestão, com uma nova
segmentação dos serviços oferecidos
pela instituição, propondo a melhor
experiência para cada perfil de público; e a definição de uma nova marca
institucional, simplificada na sigla BP.
A mudança pretende não apenas facilitar o entendimento do público, mas
também refletir a reestruturação da
instituição, assegurando a melhor
qualidade assistencial e de atendimento aos pacientes.
O reposicionamento da marca BP
é fruto de uma reflexão estratégica,
demonstrando a intenção da instituição em se posicionar como polo de
excelência em saúde, com produtos
e serviços segmentados para cada
tipo de público. O superintendente
executivo do BP Mirante,unidade hospitalar premium da BP – a Beneficência Portuguesa de São Paulo –, Ricardo Hutter, afirma que a criação de
uma nova marca é somente o início
das mudanças, mas que o foco da
gestão está no modelo de atendimento, gestão e controle, desenvolvimento de pessoas, práticas sociais e am-
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bientais, segurança do paciente, prestação de contas e pesquisa e ensino.
“Tudo isso para garantir a perpetuidade do nosso propósito, que é o de
valorizar a vida”, afirma.
A mudança impactou todo o conjunto de marcas da instituição, que
tem o nome BP presente nas unidades, ao lado de denominações diferenciadoras, como é o caso do BP
Mirante. Dessa maneira, a instituição
pretende enfatizar a união e a diversidade, de forma que a nova marca
unifique todos os serviços e sirva de
guarda-chuva para todas as iniciativas
da instituição. Segundo o superintendente, “o processo de reposicionamento tem o objetivo central de
consolidar a reputação da marca como
um hospital de excelência e preparado para absorver o futuro da medicina. Para isso, a instituição revisou
fluxos e processos e está buscando
reduzir custos e atingir a excelência
na prestação de serviços. A acreditação é instrumento essencial para alcançar os objetivos da instituição”,
assegura Hutter.
Reacreditado pela Joint Commission International (JCI) em janeiro
deste ano, o BP Mirante acredita que

a certificação reforça os conceitos
adotados pela instituição, proporcionando maior credibilidade, garantia
de eficácia em seus métodos de gestão, referencial seguro para a melhoria contínua, além de diagnóstico
objetivo sobre o desempenho de
seus processos. Por isso, seguindo
as orientações do Manual de Acreditação da JCI para Hospitais, o BP
Mirante revisa seu plano institucional
de qualidade e segurança do cliente
anualmente,
alinhando as
ações ao planejamento
estratégico
institucional,

tendo como base a integração e
melhoria dos processos e a gestão
da segurança. A manutenção do
plano se dá por meio de gestão de
indicadores, auditorias internas, monitoramento do nível de acordo de
serviço, acompanhamento do plano
de ação dos eventos analisados,
evidência das melhorias implantadas e aplicação da ferramenta Análise dos Modos de Falha e Seus
Efeitos. Para monitorar e prevenir
as ocorrências de falhas, a instituição desenvolveu uma metodologia
a partir do mapeamento das áreas
de risco, que auxilia no acompanhamento e nas possíveis avaliações
preventivas e corretivas, minimizando a ocorrência e contribuindo para
a segurança dos clientes.

Valorização dos
colaboradores
Também foram utilizados indicadores
para avaliar os profissionais que atuam na instituição, variando de acordo com a natureza da atividade desenvolvida, mas com foco na segurança assistencial da atividade médica. “Envolvendo os três hospitais
da rede, dentro do Programa de
Relacionamento Médico (PRM), os
médicos clínicos e cirúrgicos são pontuados pelo desempenho assistencial
e essa pontuação se reflete em benefícios institucionais como prioridade nas indicações de clientes, visibilidade no site institucional, prioridade na retaguarda hospitalar, acesso
a eventos institucionais, científicos e
descontos quando utilizam os serviços da BP na condição de clientes”,
diz o superintendente executivo.

Hutter ressalta, ainda, que a participação dos colaboradores é incentivada, pois a liderança vislumbra
melhorias na composição dos indicadores, mas também quer mostrar
que valoriza a qualidade do atendimento prestado. “Acreditamos que,
dessa forma, criamos uma cultura
organizacional que garanta que estamos provendo assistência por meio
de uma gestão sustentável, que nos
traga competitividade e atratividade,
mantendo a geração do conhecimento e compromisso social”, afirma ele,
sem esquecer o compromisso com
as melhores práticas, que foi adicionado às mudanças institucionais por
meio da adoção de um conceito de
compliance com monitoramento e
controle em todas as ferramentas da

instituição - Código de Conduta, Canal
Confidencial, Mapa de Riscos Corporativo, trabalhos regulares da área
de auditoria interna com foco em
riscos de processos e treinamentos
periódicos de colaboradores, médicos
e fornecedores.
O resultado de todo o processo é
a experiência do cliente registrada
pelo Comitê de Experiência do Cliente,
que foi implantado este ano, por meio
do qual o BP Mirante estabeleceu um
canal para ouvir o usuário e envolvê-lo nas mudanças e melhorias adotadas pelo hospital. O superintendente
executivo aponta o desafio maior da
instituição: fazer com que as ações
trabalhadas para alcançar a excelência
na prestação dos serviços reflitam a
satisfação do público-alvo.
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Programa capacita cuidador e
familiar de pacientes oncológicos na

assistência domiciliar

A

continuidade dos cuidados do
paciente que volta para casa,
após a alta hospitalar, costuma envolver a atenção de
um familiar ou cuidador. Contudo, a
insegurança, além de questões psicológicas decorrentes da doença,
pode trazer angústia e temor, prejudicando o cuidado domiciliar. Para
evitar intercorrências e retornos ao
pronto-socorro (PS) do hospital, o
Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo (ICESP) desenvolveu o programa Ensinando a Cuidar, que oferece
capacitação prática para familiares

de pacientes oncológicos. Reacreditado pela Joint Commission International (JCI) em junho deste ano, o
ICESP segue as diretrizes de alta e
acompanhamento recomendadas no
Manual de Padrões de Acreditação
da JCI para Hospitais, no que diz respeito à educação de paciente e familiares para a manutenção de cuidados domiciliares.
Desenvolvido pelo Grupo de Educação do ICESP, o programa surgiu
da percepção da alta demanda registrada no Centro de Intervenções
Oncológicas, focando os temas em

“A capacitação pretende prover
essa segurança de que ele precisa.
E o paciente, por consequência, é
melhor cuidado em casa, por
DOJXÑPHPTXHHOHFRQoDHTXH
agora sabe o que fazer."
Adriana Marques,
gerente de Enfermagem
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que os cuidadores mais apresentavam dúvidas e inseguranças: prevenção de quedas, traqueostomia, sonda nasoenteral, dreno e estomia
intestinal (colostomia). Iniciado em
junho de 2016, o Ensinando a Cuidar
já capacitou quase 900 cuidadores
no total. O grupo também ajudou a
montar as aulas, junto com a equipe
multiprofissional, destacando os pontos que são mais importantes, em
linguagem acessível ao familiar,
conforme preconiza os padrões da
JCI. O programa também recebeu
apoio da diretoria, que viabilizou e
ajudou a executá-lo.
Segundo os gerentes de Enfermagem e coordenadores do projeto,
Adriana Marques da Silva e Lucas
de Lima Costa, com o acompanhamento da equipe multidisciplinar, o
Ensinando a Cuidar pretende minimizar as inseguranças dos familiares, por meio do treinamento prático, mostrando como realizar o
manuseio e a conservação dos dispositivos médicos. O programa faz
parte do Plano de Alta, desenhado
como parte do Plano de Cuidado,
que orienta em qual capacitação o

familiar vai participar, podendo
atender a mais de uma. Para eles,
a acreditação foi a mola impulsionadora do projeto, juntamente com
as necessidades dos pacientes.

Presencial e online
O Plano de Alta começa a ser preparado a partir da internação. À medida que o paciente vai apresentando as demandas, o enfermeiro – e
toda a equipe multiprofissional - descreve o plano de orientações para
atendê-lo, isto é, há uma mobilização
prévia para que, quando chegar o
dia da alta, o paciente já esteja com
todo o seu plano executado. E o programa Ensinando a Cuidar faz parte
desse processo. “Se o paciente vai
sair de alta usando um cateter nasoenteral, ou uma traqueostomia, ou
uma bolsa de colostomia, então, a
equipe faz o convite para que o familiar/cuidador participe de uma
aula prática, no centro de treinamento, utilizando um boneco que tenha
o dispositivo, onde será ensinado
como manuseá-lo. Depois, o profissional que deu as orientações faz o
registro no próprio prontuário do
paciente, indicando que o cuidador
recebeu a capacitação prática”, explica Lucas Costa. Essa participação
do familiar pode ser conferida, posteriormente, no retorno ambulatorial,
verificando se está tendo alguma
dificuldade em casa.
Além disso, o hospital tem outros
canais de atendimento ao paciente,
como a central telefônica, o Alô, Enfermeiro, que atende os pacientes
com dúvidas, dando a orientação
necessária. Registra-se, ainda, a realização de transmissões ao vivo de

cada tema tratado pelo programa,
na fanpage do hospital nas redes
sociais. O Ensinando ao vivo foi desenvolvido pela equipe de Comunicação do ICESP e chegou a alcançar
cerca de 137 mil visualizações, contando com participações online e
comentários. Esses vídeos ainda podem ser acessados por cuidadores,
familiares e público em geral na
página do hospital nas redes sociais
(www.facebook.com/institutodocancersp), para tirar dúvidas.
O próximo passo do Ensinando a
Cuidar está na mensuração estatística dos resultados. Até o momento,
a equipe conseguiu perceber que
houve uma redução dos retornos ao
pronto-socorro por intercorrências
relacionadas aos dispositivos e reduções de alguns indicadores, como
a perda de cateter nasoenteral e o
índice de queda, embora ainda não
tenha medido essa redução para
cada dispositivo/situação. O ICESP
também está estruturando o aprimoramento da plataforma da triagem do pronto-socorro, permitindo
que o enfermeiro responsável pela
triagem registre se algum paciente
procurou a instituição com queixa

relacionada aos dispositivos. Esses
resultados serão encaminhados ao
Grupo de Educação, que vai verificar
se o familiar passou pelo programa
de capacitação e qual ação de melhoria terá de ser trabalhada.
Enquanto isso, a satisfação de
paciente e familiares está sendo
registrada. Tanto na ficha de avaliação respondida pelos participantes das aulas práticas quanto no
levantamento realizado por auditoria externa, os resultados são positivos. “Eu diria que o grande benefício do programa é a amenização
da angústia do cuidador. Ele é pego
de surpresa por uma cirurgia em
seu familiar, que põe alguns dispositivos que ele nunca viu e que será
o responsável por cuidar. A capacitação pretende prover essa segurança de que ele precisa. E o paciente, por consequência, é melhor
cuidado em casa, por alguém em
que ele confia e que agora sabe o
que fazer. Além disso, o cuidador
pode perceber, na sala de aula, que
ele não está sozinho e existem outros familiares na mesma situação.
Essa interação é fundamental”, garante Adriana Marques.
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Cuidados integrados

melhoram resultados e garantem mais

sustentabilidade à saúde

A

missão de cuidar da vida
mais do que da doença vem
sendo levada à risca pela
Rede Mater Dei de Saúde,
cujo Hospital Mater Dei Contorno,
localizado em Belo Horizonte (MG),
é acreditado pela Joint Commission
International (JCI). Desde a acreditação, em 2016, a unidade deu início a dois projetos que visam oferecer uma linha de cuidados especiais
e tornar o atendimento mais humanizado: o serviço especializado no
atendimento oncológico, denominado Hospital Integrado do Câncer
(HIC), e o projeto Mais Saúde Mater
Dei, voltado para doentes crônicos.
Criado em 2015, o Hospital Integrado do Câncer, em funcionamento no próprio complexo do Mater Dei
Contorno, vem mostrando resultados
melhores, com impacto nos índices
de cura e de satisfação dos clientes,
cumprindo seu objetivo de integrar
vários serviços e facilitar o fluxo de
pacientes com a doença dentro da
rede. Desde a chegada à recepção
até as consultas, os exames ou qualquer fase do tratamento, a pessoa
é acolhida de forma diferenciada,
para que a agilidade no atendimen-
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to minimize a angústia e o sofrimento causados pelo diagnóstico.
“O paciente recebe apoio e tem
os processos facilitados para fazer
tudo mais rapidamente. Ele não entra
na fila normal do hospital. A atenção
precoce pode mudar o curso do câncer”, ressalta a médica Márcia Salvador, vice-presidente assistencial e
operacional e diretora clínica da Rede
Mater Dei de Saúde.
Dentro de uma única estrutura,
é possível ter acesso a oncologistas
e médicos de diversas outras especialidades, que são mobilizados imediatamente quando sua participação
no tratamento é necessária. Além
disso, o hospital conta com serviços
de diagnóstico, Unidade de Transplante de Medula Óssea e uma sala híbrida para procedimentos complexos,
como radioablação, quimioterapia
peritoneal hipertérmica e cirurgias
conservadoras ósseas.
“Nossa principal meta é criar valor para os pacientes, oferecendo o
que há de melhor e mais seguro
para eles. Todas as nossas diretrizes
clínicas atravessam as normas e os
padrões descritos no manual para
acreditação de hospitais da JCI. Se o

indivíduo acometido precisa de complementação de exames ou ir a algum setor, como reprodução humana, por exemplo, está tudo ali. Fazemos o acolhimento de forma integrada em um fluxo rápido e efetivo,
que se reflete em índices de satisfação medidos junto aos clientes e
apresentados à diretoria a cada três
meses”, explica Márcia Salvador.
O oncologista Enaldo Melo, coordenador do Hospital Integrado do
Câncer Mater Dei, diz que, entre os
diversos indicadores de qualidade
assistencial disponíveis ao paciente
oncológico no cuidado global da doença incurável, destaca-se o tempo
de sobrevida global do paciente,
cabendo às equipes assistenciais
atuarem no controle dos sintomas e
no aumento desse tempo de sobrevida. O especialista sinaliza que a
mensuração da sobrevida global
tornou-se um dos pilares de uma
adequada assistência no cuidado
paliativo, servindo de base para estudos comparativos de inclusão de
novos tratamentos e tecnologias,
inclusive pelas agências internacionais de vigilância sanitária, como a
Food and Drug Administration (FDA)

Resultados do HIC
referentes ao período de
abril a dezembro/2016.
(em comparação ao mesmo
período de 2015)

Aumento de

113%

Pacientes
oncológicos

94 novos
pacientes/mês
consultas
realizadas
no ambulatório

Aumento de

95%

Conversão dos
exames solicitados
dos pacientes
oncológicos
da rede

93 pacientes/mês
Atendimento no
início da assistência
de Oncologia
(pronto-socorro
- período diurno)

Inauguração do
serviço e
transplante de
medula óssea

e a European Medicines Agency
(EMEA). De acordo com Melo, o HIC
tem quatro indicadores de sobrevida global em doença recidivada ou
metastática: sobrevida global e tempo para progressão de cânceres de
mama, de trato biliar, de cólon e de
pulmão. “Nossos dados revelam que
a individualização do tratamento
associado ao atendimento em equipe multidisciplinar – com estruturação dos grupos de discussão de cada
área oncológica em times de especialistas – leva, em curto período de
tempo, a resultados palpáveis quanto ao melhor atendimento dirigido
a esses pacientes do HIC.”

Monitoramento
diminui custos
O conceito de cuidado especial também é o que norteia o Mais Saúde
Mater Dei, lançado no ano passado.
Por meio do programa, pessoas que
sofrem de diabetes ou insuficiência
cardíaca são acompanhadas de perto para não ficarem com a doença
descompensada e, consequentemente, terem mais risco de complicações. Os resultados já apontam a
validade do programa: houve redução nas internações clínicas, de 52%,
no caso de pessoas com insuficiência
cardíaca, e de 46%, entre diabéticos.
“Quando doentes crônicos ficam
‘soltos’ no sistema de saúde, eles
tendem a procurar mais a emergência e reinternar-se com maior
frequência”, afirma a vice-presidente assistencial e operacional.
“Às vezes, eles chegam ao hospital
e nem sabem que convivem com o
problema. Então, nós os convidamos
para participar do projeto. O moni-

toramento não só melhora a qualidade de vida deles como também
diminui custos”, completa.
No Mais Saúde Mater Dei, os pacientes são tratados de forma integrada. Os diabéticos, por exemplo,
podem se consultar com endocrinologista, para controle da doença;
nefrologista, devido às implicações
nos rins; oftalmologista, para evitar
cegueira; e especialista em pé diabético, para que não seja preciso
fazer amputações.
De acordo com uma medição feita no último mês de junho, se considerado o período compreendido
entre um ano antes de os doentes
crônicos serem atendidos pelo programa e um ano após o início do
acompanhamento, todos os indicadores foram positivos. Além do menor número de internações clínicas,
houve redução no tempo de estada
no hospital quando a permanência é
necessária: 53% a menos no caso de
diabéticos e 34% no de pessoas com
insuficiência cardíaca. O gasto médio
por paciente para as operadoras de
saúde caiu 71% para o primeiro grupo e 75% para o segundo.
A análise de resultados dos portadores de diabetes ainda revelou queda de 43% na quantidade de entradas
no pronto-socorro, 73% no número
de internações cirúrgicas e de 18%
no de exames realizados. Em relação
aos que convivem com a insuficiência
cardíaca, os percentuais foram 38%,
75% e 17%, respectivamente.
“Se os pacientes forem bem acompanhados, gasta-se menos e eles ficam mais satisfeitos. Os doentes precisam ter acesso a todos os serviços.
Cuidar da vida está na nossa pauta
diária”, sublinha Márcia Salvador.
WWW.CBACRED.ORG.BR
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Protocolos gerenciados
permitem monitoramento
e melhora de indicadores

E

m março de 2017, o Instituto
de Oncologia Pediátrica, o
Hospital do GRAACC, localizado em São Paulo, foi acreditado pela primeira vez pela Joint
Commission Internacional (JCI). Por
atender crianças e adolescentes com
câncer submetidos a numerosos procedimentos de risco, como cirurgias,
quimioterapias e transplantes de
medula óssea, que proporcionam um
aumento da ameaça à segurança do
paciente, a acreditação trouxe grandes benefícios para o hospital.
Desse modo, padronizar as práticas clínicas é uma forma de reduzir
o risco nos processos de cuidados
assistenciais, garantindo melhor qualidade e segurança do paciente. Com
esse objetivo, o Hospital do GRAACC
utilizou protocolos gerenciados como
uma ferramenta de gestão, permitindo o monitoramento dos indicadores e a melhoria contínua de seus
processos. Tais protocolos são baseados em condutas de saúde validadas, sistematizando a atuação no
atendimento ao paciente, orientando
o trabalho padronizado de profissionais qualificados na assistência e
diminuindo a variação nos cuidados.

24

ACREDITAÇÃO EM SAÚDE

Mônica Cypriano, médica oncologista do GRAACC, conta que o hospital já utilizava protocolos gerenciados e, a partir de 2015, a alta direção
discutiu e adaptou a documentação
aos padrões da JCI. Com a acreditação, foi preciso escrever os documentos, padronizar condutas, estabelecer normas, treinar as equipes
e disponibilizar os protocolos para
que os profissionais pudessem consultá-los quando necessário.
A gerente da Qualidade e Gestão
de Risco do GRAACC, Maria Apareci-

da Aguiar da Silva, explica que, antes, o hospital dependia de determinados colaboradores que conheciam as condutas, o que representava um problema na ausência do
profissional. Com a padronização,
mesmo que o líder de equipe não
esteja presente, é possível manter
a qualidade e o atendimento. “Isso
aumenta a segurança do paciente,
garantindo ainda uma prática clínica com qualidade continuada, aumentando a chance de um desfecho
positivo”, aponta.

“Isso aumenta a segurança do
paciente, garantindo ainda uma
prática clínica com qualidade
continuada, aumentando a
chance de um desfecho positivo."
Maria Aparecida Aguiar da Silva,
gerente da Qualidade e Gestão de Risco

Os protocolos
Atualmente, o Hospital do GRAACC
trabalha com cinco protocolos gerenciados: Sepse, para casos de infecção;
Dor, que avalia e gerencia os pacientes com queixas de dores; Neutropenia Febril, que registra a queda de
neutrófilos e a ocorrência de febre,
o que é muito frequente após o tratamento quimioterápico; Enterocolite
Neutropênica, para sintomas de febre
e dor abdominal, que podem resultar
em complicações gastrointestinais da
quimioterapia; e Profilaxia Antimicrobiana em Cirurgia, que pretende evitar infecções no pós-operatório.
Na escolha desses protocolos, o
hospital levou em consideração as
diretrizes da JCI, como os custos, a
ocorrência e a gravidade do evento.
“Depois de discutir com os médicos,
superintendentes e equipe de enfermagem, chegamos à conclusão de
que havia maior necessidade de
acompanhamento dos protocolos relativos aos eventos mais significativos
que acometem muitas crianças em
tratamento. Vários profissionais pesquisaram cada assunto e estabeleceram os protocolos, segundo a norma zero, que se refere à padronização e definição de critérios para a
elaboração, aprovação e controle de
documentos institucionais. Depois,
divulgamos e treinamos as equipes
multidisciplinares para todos os protocolos”, relata Mônica Cypriano. A
médica conta que também foram
desenvolvidas fichas para os pacientes em cada caso que permitem a
verificação da adoção do protocolo
corretamente. “A utilização dos protocolos também entra na avaliação
anual dos profissionais. Se não aten-

derem às exigências mínimas, eles
passam por novo treinamento e
orientação”, complementa.

fermeiro que recebem o paciente,
que fazem o reconhecimento de qual
protocolo adotar e precisam agir rápido. Isso tem contribuído para a
melhora da sobrevida dos pacientes”,
alerta a gerente da Qualidade.
Essas ações são valorizadas pelos
pacientes e pela família. “Especialmente por se tratar de um público infantil,
as famílias ficam satisfeitas por serem
atendidas rapidamente, com uma conduta correta, de forma padronizada e
com foco na segurança do paciente.
O fato de termos protocolos gerenciados diminui os riscos de falhas. Vermos
as crianças curadas também é um

Monitoramento
A revisão dos protocolos ocorre anualmente, seguindo as orientações da
JCI. Já os resultados dos protocolos
são medidos pelos indicadores de
qualidade, que são reavaliados periodicamente. Cada indicador possui
um plano de ação, que é analisado
em relação às metas estabelecidas.
Se não alcançar o nível desejado, as
estratégias adotadas no plano são
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Crianças com idade de 0 a 7 anos e para pacientes com déficit cognitivo de 0 a 19 anos.

revisadas. Semanalmente, é realizada também uma reunião clínica, onde
podem ser discutidos os indicadores,
o uso dos protocolos, as dificuldades
e os casos de cada paciente. O hospital mantém ainda o departamento
de Gestão de Risco, que avalia a
ocorrência de eventos relacionados
aos protocolos e discute o que pode
ser melhorado.
O paciente também é beneficiado
em relação ao tempo de atendimento. “É preciso investir no profissional
da ponta, pois são o médico e o en-

incentivo. Temos, aproximadamente,
70% de cura, atualmente, o que nos
inspira e mostra que nosso trabalho é
importante”, afirma a médica Mônica
Cypriano. Ela enfatiza que a orientação
do Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA) contribuiu para a melhoria dos
processos clínicos e administrativos do
Hospital do GRAACC, primeira instituição de saúde voltada exclusivamente
para o atendimento a crianças e adolescentes com câncer no Brasil, a ser
acreditado pela Joint Commission International.
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higienização
das mãos criado pelos

Programa de

próprios colaboradores resulta na

redução de infecções

M

ilhões de pacientes são afetados por infecções relacionadas à assistência à saúde
(IRAS) em todo o mundo.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), nos países desenvolvidos, a prevalência de infecções hospitalares é de 5% a 10%
das internações, enquanto, nos países em desenvolvimento, o risco é
de duas a vinte vezes superior e a
prevalência de pacientes com esse
tipo de infecção pode exceder 25%.
O impacto econômico também é significativo, consumindo recursos que
poderiam ser gastos em medidas
preventivas ou em outras prioridades. Pensando nisso, a direção do
Hospital Cárdio Pulmonar (HCP), primeira unidade hospitalar da Bahia a
ser acreditada pela Joint Commission
International (JCI), desenvolveu o Programa de Higienização das Mãos, que
já superou a meta anual de adesão
dos colaboradores, registrando 84%
de adesão, reduzindo também a taxa
de infecção global de 2,5% para 1%,
em quatro anos.
O Programa de Higienização das
Mãos, do HCP, foi iniciado em 2013
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e baseou-se, inicialmente, na estratégia multimodal recomendada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS),
com um pacote de cinco medidas
para aumentar a adesão na higienização de mãos: mudança de sistema,
garantindo infraestrutura para que as
pessoas higienizem as mãos; treinamento dos colaboradores, sobre
como e quando higienizar as mãos;
lembretes no local de trabalho, para
evitar que se esqueçam da medida,
impedindo que haja redução da adesão; feedback ao colaborador, que,
no caso do HCP, é um indicador mensal, cujos resultados são avaliados e
informados por meio de auditoria por
categoria profissional e também de
forma individualizada, mostrando a
cada um seu desempenho; e o clima
de segurança institucional, que envolve toda a equipe, mostrando a
relevância de seguir a medida.
A partir disso, o hospital desenvolveu seu programa próprio para
aumentar a adesão dos profissionais
– com a cooperação de 24 colaboradores de todas as áreas –, que
inclui a criação de um ‘Time de Higiene de Mãos’ e outras ações,

como campanhas internas, com o
apoio da área de marketing; e o
programa de habilitação de higienização de mãos, que avalia, de forma
teórica e prática, os conhecimentos
dos profissionais, concedendo uma
espécie de carteira de habilitação
- como a de motorista - com validade de dois anos, atestando a capacidade do colaborador em prestar
uma assistência de qualidade e segurança ao paciente.
Além disso, na fase da mudança
de sistema, o hospital instalou dois
dispensadores de solução alcoólica
por leito, padronizando também a
qualidade do produto. Antes do programa, havia apenas um dispensador
por leito, em spray, o que não agradava e servia de justificativa para a
não adesão à higienização.

Adesão
Essas ações, conforme as coordenadoras do Time de Higiene de Mãos,
enfermeiras do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar, Olívia Palmeira e Bianca Vivas, servem para capilarizar as informações em relação

à importância da higienização das
mãos de forma correta e no momento certo, a fim de proteger não
apenas o paciente, como também
a equipe que presta o atendimento
de saúde.
O Programa do HCP também vai
ao encontro dos padrões de qualidade estabelecidos pela JCI e das
metas internacionais de segurança
do paciente, especialmente no tocante à redução do risco de infecção,
associadas ao cuidado em Saúde.
Considerada uma medida primária,
mas muito importante no controle
de infecções relacionadas à assistência à saúde, a higienização das mãos
é um dos pilares da prevenção e do
controle de infecções dentro dos
serviços de saúde, incluindo aquelas
decorrentes da transmissão cruzada
de microrganismos multirresistentes.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
a adesão dos profissionais à prática
da higienização das mãos de forma
constante e na rotina diária ainda é

“Ao mostrarmos os resultados que
obtivemos, registrando queda contínua
nas taxas de infecção, conseguimos
conscientizá-los da importância de
higienizar as mãos antes e depois do
contato com o paciente.”
Alan Neves, médico do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar

baixa, devendo ser estimulada e
conscientizada entre os profissionais
de saúde. No Hospital Cárdio Pulmonar, essa afirmativa foi verdadeira,
pelo menos no início do programa.
O médico do Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar, Alan Neves, comenta que, quando o hospital deu
início às ações de higiene de mãos,
havia apenas 40% de adesão à higiene das mãos por parte dos colaboradores. “Ao mostrarmos os resultados que obtivemos, registrando
queda contínua nas taxas de infecção,

Relação inversa observada entre a taxa global de adesão
à higienização das mãos e a incidência global de
infecção hospitalar
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conseguimos conscientizá-los da importância de higienizar as mãos antes
e depois do contato com o paciente,
como parte dos cinco momentos para
a higienização das mãos, como preconiza a OMS. A própria acreditação
do HCP, alcançada em junho deste
ano, contribuiu para demonstrar os
resultados positivos que tivemos,
como grupo. E é um grande resultado, pois impacta diretamente a segurança do paciente. A redução da
taxa de infecção está relacionada à
qualidade da assistência e à segurança institucional. Isso está plenamente alinhado à JCI”, afirma.
O programa conta, agora, com o
comprometimento de toda a instituição, desde o técnico de enfermagem, até a alta direção, que, até,
assinou uma carta, reconhecendo a
importância do programa e garantindo os recursos necessários para
que consiga atingir uma alta taxa
de adesão.
O HCP pretende, agora, investir
mais nas ações educativas dos familiares e visitantes, orientando não
apenas sobre a importância de higienizar as mãos quando estiverem no
hospital, mas também de cobrar dos
profissionais que o façam.
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