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No centro do cuidado:
instituições tornam pacientes
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decisões sobre sua saúde
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IMPLEMENTE E
GERENCIE COM EXCELÊNCIA
UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
ONLINE EM SEU HOSPITAL

Editorial

P

arece que foi ontem que iniciamos
nossa trajetória na divulgação e
defesa da qualidade e segurança
nas instituições de saúde no Brasil,
mas já se vão 20 anos. Muito foi feito e,
certamente, há muito ainda para fazer.
Parafraseando o entrevistado desta
edição da Revista Acreditação em
Saúde, o vice-presidente de Acreditação,
Padrões e Medidas da JCI, Paul Chang,
nós, do CBA, seguimos com a missão de
aumentar a qualidade e segurança da
assistência em saúde e temos como
objetivo ampliar esse trabalho e atingir
cada vez mais organizações.
Parte do caminho trilhado é lembrada
em uma entrevista na qual faço um
balanço do trabalho realizado e através
de uma linha do tempo em que
destacamos 20 marcos desses 20 anos,
tarefa difícil frente a tantos momentos
importantes e conquistas alcançadas.

AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM PERSONALIZADO
PARA SUA INSTITUIÇÃO

A presente edição da Revista
Acreditação em Saúde destaca
iniciativas de parceiros nessa batalha
em busca da melhoria da qualidade e
segurança. Que essas experiências
inspirem cada vez mais instituições
a se juntarem a nós. E que venham
os próximos 20 anos!

CONTEÚDO JÁ PRONTO OU
SEUS PRÓPRIOS PROTOCOLOS E
TREINAMENTOS DISPONÍVEIS ONLINE
PARA TODA A INSTITUIÇÃO
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acreditação no país
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Prepare-se
para a SAHE 2019
ENTREVISTA

ONDE OS LÍDERES SE ENCONTRAM

FEIRA PREMIUM DO SETOR DA SAÚDE,
ONDE OS LÍDERES SE ENCONTRAM.

Paul
Chang

E
DESCUBRA AS OPORTUNIDADES
QUE A SAHE TEM PRA VOCÊ.
Realização e Organização:

m 1994, surgia nos Estados
Unidos a Joint Commission
International, a JCI. Em 1998,
despontava no Brasil o Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA). Em comum entre eles o fato
de atuarem buscando as melhores
práticas em termos de qualidade e
segurança do paciente. Dessa afinidade surgiu a parceria entre as duas
organizações, que já dura 20 anos.
O vice-presidente de Acreditação,
Padrões e Medidas da JCI, Paul
Chang, esteve recentemente no Brasil em reunião com a direção do CBA,
para discutir projetos futuros. Acompanhe a entrevista exclusiva concedida pelo Dr. Chang à revista Acreditação em Saúde.
A JCI acaba de alcançar uma
marca importante: mil instituições de saúde acreditadas em
todo o mundo. Quais os próximos passos?

A missão da JCI é aumentar a
qualidade e a segurança da assistência em saúde na comunidade internacional. Nosso objetivo é seguir
nessa missão e trabalhar com mais

www.sahe.com.br

16 3629-3010 | 11 3148-1300

comercial@grupomidia.com

organizações no futuro por meio da
Acreditação e outros serviços.

é um desafio convencer todas as
organizações de cuidado em saúde
quanto à importância de investir
em qualidade e segurança.

Há planos específicos para o Brasil?

Como em muitos outros países,
a JCI quer garantir que a experiência com a Acreditação continue
sendo relevante para as organizações de saúde. No Brasil, de acordo com o retorno que temos dos
nossos clientes, pretendemos usar
mais avaliadores brasileiros e residentes no Brasil em nossos processos, com o objetivo de reduzir
os custos de viagens e de traduções
para as organizações de saúde.

Ao longo dos 24 anos de atuação
da JCI, quais foram os maiores
desafios enfrentados, nessa missão de difundir a cultura da qualidade e segurança em saúde?

Felizmente, para nós, a consciência da importância da qualidade
e segurança do paciente no setor
de saúde vem aumentando ao longo do tempo, especialmente nos
últimos 10 anos. No entanto, ainda

Esses desafios são diferentes nos
diversos países onde a JCI atua?

Com certeza. E nós acreditamos
que os desafios econômicos de
cada país têm um papel significante na forma como a qualidade e a
segurança são priorizadas dentro
das organizações de saúde.

A JCI utiliza padrões internacionais para variadas instituições
em mais de 90 países do mundo. Como gerenciar questões
diferentes com diretrizes rígidas? Por que é importante manter essa inflexibilidade?

Muitas das organizações que
buscam a acreditação JCI também
querem ser comparadas às melhores organizações de assistência
médica do mundo, como as que
operam nos Estados Unidos. Atualmente, os padrões para acreditação

WWW.CBACRED.ORG.BR
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A primeira instituição acreditada
pela JCI foi um hospital brasileiro. Podemos dizer que o Brasil
está entre os países mais preocupados com a questão da qualidade e segurança do paciente?

Eu acho difícil tirar essa conclusão, pois o Brasil é um país
grande e tem muitos hospitais.
Mas nós podemos afirmar, com
certeza, que os líderes do Hospital
Albert Einstein, naquele momento
da primeira acreditação JCI, em
1999, foram pioneiros no campo
internacional da qualidade e segurança do paciente.

De que forma a acreditação promove, efetivamente, uma melhoria na qualidade dos serviços
de assistência médica?

JCI e CBA homenageiam a direção do Hospital Israelita Albert Einstein, o primeiro no mundo
a ser acreditado com a metodologia JCI.
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A crença da JCI é que, para que
as organizações de saúde se aperfeiçoem de forma sustentável, suas
equipes precisam saber o que precisa ser feito para melhorar todos
os setores da organização, como
um todo. Não basta que as equipes
participem apenas de projetos de
melhoria de processos. A acreditação fornece uma estrutura para a
melhoria sistematizada e organizada, que habilita as organizações
a incrementar suas performances.

ENTREVISTA

Maria
Manuela
Alves dos
Santos

Cada vez que os padrões são
criados ou quando eles precisam
ser atualizados, a JCI promove
reuniões com representantes de
instituições de saúde de diferentes países, os chamados grupos focais. Qual a importância
da realização desses encontros?

A JCI acredita que é importante ouvir a voz dos clientes sempre
que é preciso fazer revisões dos
nossos padrões. Coletamos essas
opiniões por meio dos nossos grupos focais com representantes de
organizações acreditadas e também quando postamos as revisões
no nosso site e disponibilizamos
espaço para comentários públicos.
Recentemente, por exemplo,
foi realizado um desses encontros
no Brasil, com a diretora de Desenvolvimento e Interpretação de
Padrões da JCI, Claudia Jorgenson,
para discutir a respeito do cuidado
ambulatorial. As observações darão origem a nova edição do manual de padrões ambulatoriais da
JCI, que será publicada no dia 1º
de janeiro de 2019.

Superintendente do Consórcio
Brasileiro de Acreditação

M
CLEBER DE PAULA

cidades ou países sujeitos a circunstâncias especiais.

DIVULGAÇÃO HIAE

de hospitais da JCI e os processos
de avaliação estão mais próximos
daqueles seguidos nos hospitais
norte-americanos. Então, se as
organizações de saúde têm a intenção de se comparar ao que há
de melhor, precisam estar de acordo com os padrões seguidos pelos
melhores hospitais do mundo.
Como os padrões são internacionais, por natureza, sempre haverá alguns que poderão não parecer tão relevantes ou práticos
para organizações em todos os
países. Mas isso não chega a ser
um problema, porque as organizações podem conquistar e manter a acreditação JCI mesmo que
deixem de cumprir ou cumpram
parcialmente alguns poucos padrões. Esse é o mecanismo pelo
qual nós usamos um conjunto de
padrões único para todos, mas
ainda garantimos certa flexibilidade para as organizações de
saúde que estejam situadas em

aria Manuela Alves dos Santos, superintendente do Consórcio Brasileiro de Acreditação.
Tudo começou na década de 90, quando jovens médicos, pesquisadores e educadores preocupados com a qualidade
na saúde se reuniam semanalmente para discutir como melhorar a prestação dos serviços de saúde no Brasil. Essas reuniões
informais motivaram um grupo de 28 pessoas a alçar voo até
o continente norte-americano para conhecer a mais respeitada
metodologia avaliativa da qualidade em saúde do mundo: The
Joint Commission.
Desse conhecimento nasceu o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), em 1998. E dois anos mais tarde a parceria com
a Joint Commission International, a JCI.
Para fazer uma retrospectiva dessa história e falar sobre o futuro da acreditação no Brasil, entrevistamos uma das fundadoras
e atual superintendente do CBA, Maria Manuela Alves dos Santos.

Éramos profissionais preocupados
com a qualidade, a segurança e o
cuidado centrado no paciente, coisas
que, até então, não perpassavam a
cabeça da maioria dos profissionais
da saúde, embora o compromisso
em salvar a vida sempre acompanhasse os que atuavam nos serviços
de saúde brasileiros. No entanto,
sabíamos e queríamos melhorar a
qualidade da assistência nas clínicas
e nos hospitais. Nosso grupo discutia
como fazer isso. Trocávamos experiências e conhecimento. Era muito
bom contar com importantes nomes,
como o do diplomata e representante do Brasil na ONU e OEA, Amílcar Ferrari; o então reitor da UERJ e
pesquisador da Fiocruz, Hésio Cordeiro; o cirurgião e sanitarista Nildo
Aguiar, que dirigiu o Hospital de
Ipanema, onde criou o primeiro programa de combate à infecção hospitalar no país; o neurologista Omar
da Rosa Santos, membro da Academia Nacional de Medicina; o professor Carlos Alberto Serpa, presidente
da Fundação Cesgranrio, que abrigou
a primeira sede do CBA; e os médicos Orlando Marques Vieira, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e José de Carvalho Noronha,
professor da Fiocruz e, posteriormente, secretário de Estado de Saúde.
Como foram os primeiros passos
rumo à qualidade?

Nosso desafio inicial foi trabalhar
a cultura e os padrões de qualidade
e segurança em hospitais do INAMPS.
A The Joint Commission nos prestou
consultoria durante quase dois anos.
Foi um grande “laboratório”.

8

ACREDITAÇÃO EM SAÚDE

A partir de 2000, com a parceria
firmada com a JCI, saímos a campo
para mostrar que era possível mensurar a qualidade em saúde. Fizemos
contato com diversos hospitais, mas
houve muita resistência por parte de
profissionais, instituições e organizações da saúde. Até então, o médico
era uma pessoa que jamais poderia
ser questionada por um paciente.
Quando chegávamos às instituições para falar sobre padrões de
qualidade, todos eram unânimes em
dizer que tinham qualidade e segurança. No entanto, era uma percepção empírica. Não havia métricas e
os resultados sequer eram mensurados. A parceria CBA-JCI foi fundamental para disseminar os padrões de
qualidade e segurança entre os gestores brasileiros. Somado a isso, o
Hospital Israelita Albert Einstein ter
conquistado a acreditação internacional da JCI também deu comprovação
ao que estávamos implantando.

“

o empoderamento dele é cada vez
maior. A acreditação foi responsável
por dar voz ao paciente.
Quando começamos, há 20 anos,
ninguém sabia o que era acreditação,
qualidade ou segurança. Em 2008,
houve um congresso em que a ANS
lançou um desafio como um ponto
importante a qualidade. Nós participamos e apresentamos o tema.
A acreditação é um processo
que é feito por pessoas. Como
‘contaminá-las’ com a cultura
de qualidade?

Tínhamos pessoas formadas pela
JCI e detentoras de conhecimento
dos padrões de acreditação internacional. O CBA sempre participou
do Comitê de Padrões e Medidas

O que o CBA fez para colocar o
paciente no centro do cuidado?

O CBA mudou o pensamento no
país em relação às questões da
qualidade. Isso começou a ser tratado depois que começamos a falar
sobre isso em grandes eventos. O
primeiro foi em 2003. Uma das
coisas que marcou esse evento
foi colocarmos um paciente para
participar de uma mesa que
falava no cuidado centrado
no paciente. Naquela época, o prontuário era do
médico e ninguém tinha
acesso. Isso mudou da
água para o vinho. Hoje o
prontuário é do paciente e

CLEBER DE PAULA

Como surgiu o CBA?

Quando chegávamos às instituições
para falar sobre padrões de qualidade,
todos eram unânimes em dizer que
tinham qualidade e segurança.
No entanto, era uma percepção
empírica. Não havia métricas e os
resultados sequer eram mensurados.”
da JCI. Portanto, discutíamos a aplicabilidade deles nos encontros promovidos pela JCI. Essa expertise fez
com que as instituições procurassem
o CBA para educar seus profissionais
em relação à cultura da qualidade.
O CBA se tornou uma referência no
ensino sobre acreditação, qualidade
e segurança. Capacitamos mais de
10 mil pessoas em nossos cursos
de MBA, especialização e nos cursos
seqüenciais, sejam presenciais, online ou in company. Sempre tivemos
como objetivo prioritário capacitar
pessoas na área da qualidade.

dos em melhor atender uma demanda que vem crescendo.
Houve também a expansão das
certificações de programas horizontais, que é um plus na acreditação.
A certificação de cuidados clínicos
representa um aperfeiçoamento de
alguns indicadores ou programas
mundiais, como o de insuficiência
respiratória, de insuficiência cardíaca, de infarto agudo do miocárdio,
de transplante de medula óssea, de
transplante no geral, entre outros.
Essa certificação simboliza uma linha
de tempo e uma linha de cuidado.

Como está a expansão da acreditação no país?

As particularidades e a regionalidade do Brasil representam um
impeditivo ou uma oportunidade para a atuação do CBA?

A acreditação foi bem aceita nos
dois principais grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro.
Aos poucos, ela vem se expandindo
por outros estados. Temos instituições acreditadas ou em processo
de preparação para acreditação em
quase todos os estados brasileiros.
Outra tendência que vem ocorrendo
é a acreditação de serviços oncológicos. Das 79 instituições por nós
acreditadas, 10 delas são centros
ou hospitais oncológicos, preocupa-

Ainda temos um país muito desigual. Por isso, o CBA criou outros
produtos para a melhoria da qualidade que atendam as necessidades
dos diversos perfis de instituições de
saúde. Hoje, o CBA oferece produtos
variados, como o Fundamentos da
Qualidade e Segurança no Cuidado
aos Pacientes, para instituições que
ainda não passaram por nenhum
processo verificador da qualidade;

a Acreditação para Operadoras de
Planos de Saúde; Acreditação de
Organizações Sociais de Saúde, em
parceria com o Instituto Brasileiro
de Organizações Sociais de Saúde
(IBROSS); a Certificação em Cirurgia
Segura e Procedimentos Invasivos,
em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e a novíssima Certificação da Validação de
Indicadores e Dados Hospitalares,
que garante a confiabilidade de
dados e métricas utilizadas pelas
instituições para o monitoramento da qualidade.
Quais os passos para o futuro?

Recebemos, recentemente, a
visita de membros da JCI, que ficaram impressionados com o trabalho
que estamos desenvolvendo no
Brasil, um mercado visto por eles
como bastante promissor. Além disso, estamos buscando a expansão
no mercado europeu. Já temos um
acordo com a instituição portuguesa
Sinase. Estamos desenvolvendo uma
parceria em conjunto com a MedPortal e a Epimed, para capacitação
do Instituto Nacional de Emergência
Médica de Portugal. É um projeto
de tecnologia da informação para
educação de pessoas para o suporte básico e avançado para a manutenção da vida humana.
Paralelamente, estamos preparando o Seminário Nacional de Acreditação, que terá como tema o enfrentamento de situações adversas a
curto prazo. O CBA sempre foi inovador em suas preocupações e vamos
enfocar dois pontos cruciais nesse
seminário: a inteligência artificial e o
uso do blockchain em saúde.
WWW.CBACRED.ORG.BR
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–– Instituto Estadual de Hematologia
Arthur de Siqueira Cavalcanti, o
Hemorio, é a primeira instituição
pública de saúde a conquistar a
acreditação conjunta CBA-JCI

–– I Seminário Internacional
sobre Acreditação Hospitalar,
que deu voz aos pacientes
pela primeira vez

–– Fundação do
Consórcio
Brasileiro de
Acreditação

–– Hospital
Israelita Albert
Einstein é
a primeira
instituição
–– Início do Acordo de
a conquistar
Acreditação Conjunta
a acreditação
entre o CBA e a JCI
Joint
Commission
International
(JCI) no Brasil
e no mundo

–– Participação do CBA
desde o início do Comitê
de padrões da JCI

10

–– Certificado
de Destaque
Saúde 2006
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–– 2002 - Hospital
Moinhos de Vento é a
primeira instituição
particular de saúde a
conquistar a acreditação
conjunta CBA-JCI

–– Lançamento da
acreditação de
operadoras de
planos de saúde

–– Início da preparação
de hospitais
portugueses para
acreditação JCI

–– Primeira edição
das revistas
Acreditação em
Saúde e ACRED,
publicação
científica
indexada pelo
Capes/MEC

–– Prêmio Top
Hospitalar /
It Mídia 2014

–– Prêmio 100 +
Influentes da
Saúde 2015

–– Prêmio 100 +
Influentes da
Saúde 2018

–– Prêmio Líderes
da Saúde 2014

–– CBA marca presença
na 33ª reunião científica
internacional sobre
qualidade e segurança
nos cuidados de saúde
no Japão

2012
2013
2014
2015
2016
2017

–– Troféu Top
of Business
Nacional
2008

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2009
2010
2011

–– Prêmio Hospital
Best 2006

–– Renovação da parceria
JCI-CBA para preparação
e manutenção das
acreditações

2018

20 marcos
em 20 anos

–– CBA participa do
programa Hospitais
de Excelência,
coordenado pela
Secretaria de
Assistência do
Ministério da Saúde

–– CBA conquista
Acreditação ISQua
e participa da
organização do
Congresso da ISQua
no Brasil

–– CBA é acreditado
pelo Inmetro como
certificadora de
operadoras de
planos de saúde

–– Início das parcerias do CBA
com a PUC-RJ para o curso de
especialização Qualidade em
Saúde: Gestão e Acreditação e
com a Faculdade de Educação
e Ciência da Saúde do
Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, para o MBA Qualidade
em Saúde: Gestão e
Acreditação

–– Parceria do CBA com
o Instituto Educacional
Luterano Bom Jesus e
com o Instituto de
Ensino e Pesquisa do
Hospital Dona Helena,
para a criação do MBA
em Gestão da
Qualidade, Ética e
Equidade em Saúde
–– Lançamento da
Certificação de
Validação de
Indicadores e Dados
Hospitalares

20

–– Lançamento da
Certificação de
Segurança e
Qualidade em
Cirurgia e
Procedimentos
Invasivos, em
parceria com o
Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, e da
acreditação para OSS,
em parceria com o
Instituto Brasileiro
das Organizações
Sociais de Saúde
(Ibross)

anos
do CBA

Atualmente,
79 instituições de
saúde brasileiras
e 12 portuguesas
são acreditadas
pela JCI através
do CBA

WWW.CBACRED.ORG.BR
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www.hospitalsiriolibanes.org.br

Prevalência de Lesão por Pressão Adquirida na UTI Cardiológica
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“Normalmente, ao identificarmos
um problema, reunimos
nossos melhores profissionais
para solucioná-lo.
Com a participação do paciente,
mudamos o foco: não fazer para
ele, mas fazer com ele.”
Carla Behr, gerente de Qualidade
novas ferramentas voltadas à melhoria do cuidado, tendo o paciente
como o maior beneficiário”, explica
a gerente de Qualidade do Hospital
Sírio-Libanês, Carla Behr.
No HSL, os pacientes são envolvidos de duas maneiras: por meio
do Conselho Consultivo de Pacientes
e pela participação individual em
projetos específicos. Essas atividades
são organizadas pelo Escritório da
Experiência do Paciente, sob a gestão
de Marcelo Alvarenga, que centraliza as ações referentes à jornada do
cliente, buscando a melhora contínua
por meio de boas práticas. Segundo
a gerente, o cuidado centrado na
pessoa faz parte do planejamento

Mediana 2: 9,54%
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inclusão do paciente na tomada de decisão pode ir
além da assistência médica.
No Hospital Sírio-Libanês
(HSL), em São Paulo, a participação
ativa dos pacientes na construção de
projetos de melhoria tem trazido
resultados positivos tanto para o paciente quanto para a própria instituição. A ideia é que o engajamento
do paciente seja um fator de mudança na maneira de o hospital desenvolver os processos e que resulte em uma adesão mais efetiva dos
pacientes ao tratamento médico.
Toda a estratégia tem como base
os padrões de qualidade e segurança para hospitais da Joint Commission
International (JCI), especialmente no
que se refere à atuação da liderança,
que identificou as prioridades gerais
do hospital e estabeleceu atividades
que pudessem trazer mudanças positivas nos processos assistenciais.
Em seu terceiro ciclo de reacreditação, o HSL entende que é possível
incluir o cuidado centrado no paciente no dia a dia da instituição e na
mentalidade de toda a equipe.
“Quando o hospital está imbuído da
cultura de acreditação, estamos sempre em busca de novos métodos e

Mediana 1: 50,0%

50

estratégico. “Recorremos ao paciente para desenvolver a melhoria dentro do hospital, criando uma interface de qualidade”, afirma.

Conselho consultivo
Em funcionamento há quase um ano,
o Conselho de Pacientes reúne, mensalmente, cerca de 20 voluntários
que tiveram experiência em diversas
áreas do hospital. Eles são indicados
pela ouvidoria e pelos profissionais
do hospital. A cada encontro, são
realizadas discussões sobre o que
pode ser melhorado na organização
ou em algum projeto específico.
“Normalmente, ao identificarmos um

set/17

out/17

nov/17

dez/17

problema, reunimos nossos melhores
profissionais para solucioná-lo. No
entanto, o usuário final é o paciente
e, em nenhum momento, temos o
costume de incluí-lo nessa solução
e fazemos o que achamos que ele
vai gostar ou o que pode resolver.
Com a participação do paciente, mudamos o foco: não fazer para o paciente, mas fazer com o paciente,
porque ele é o usuário final e ele é
quem vai utilizar”, explica Carla Behr.
Outra estratégia é a participação
de um único paciente em um projeto. Por meio de uma metodologia
conhecida como Ciência da Melhoria,
preconizada pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI), que pretende responder a três perguntas fundamentais –, O que estamos tentando
realizar?; Como saber se uma mudança é uma melhoria?; e Que mudanças
podemos fazer que resultarão em
melhoria? –, são realizados testes em
pequenos grupos, antes de levar a
mudança para todo o sistema do hospital. Dessa forma, o HSL busca respostas, especialmente, para a maneira de comunicar-se com o paciente.
Em um projeto de diminuição de lesão
por pressão, desenvolvido por Aline

jan/18

fev/18

mar/18

abr/18

Cristina Pedroso, analista de qualidade do HSL, por exemplo, que tem o
objetivo de evitar que um paciente
que fica muito tempo acamado crie
lesões nos pontos de contato, o participante foi um paciente que estava
em recuperação de um transplante
cardíaco, podendo contribuir com sua
experiência. “Ele nos mostrou questões simples, como a linguagem técnica em um material de divulgação,
o tamanho da fonte e as palavras em
destaque, que não estavam contribuindo para o entendimento. A partir
disso, fizemos as mudanças necessárias para alcançar uma comunicação
mais eficaz junto ao paciente. Às
vezes, são alterações óbvias, mas que
não percebemos ou achamos que
estamos fazendo o melhor, mas não
perguntamos para o usuário final”,
conta Aline.
Carla Behr ressalta que a ideia é
trabalhar o engajamento do paciente, fazendo com que ele realmente
entenda a informação e seja mais
assertivo em relação ao seu cuidado.
Os resultados já estão surgindo: com
o projeto de redução de lesão por
pressão, o HSL registrou uma queda
na prevalência de lesão por pressão

mai/18

jun/18

jul/18

ago/18

na UTI Cardiológica de 50% para
9,54%, em 6 meses de projeto. “O
paciente fica feliz em poder contribuir com outras pessoas e isso também influencia sua maneira de atender ao cuidado”, afirma.
Além desse, o HSL também está
desenvolvendo outros projetos para
a sinalização do hospital, prevenção
de quedas, prevenção de infecções,
higiene de mãos, espiritualidade,
elaboração do quadro Biografia do
Paciente, Cuidados Paliativos e Cuidados Integrativos, todos com a participação do paciente e a parceria de
outras áreas do hospital, como o
Marketing, Compliance e Jurídico.
Para alcançar mais resultados, a
gerente destaca, ainda, que é importante envolver os colaboradores. “Estamos treinando nossos profissionais
sobre a questão do cuidado centrado
na pessoa. Até agosto de 2019, pretendemos treinar 90% deles nessa
metodologia, com foco no cuidado
centrado no paciente. A ideia é, a
partir da experiência do paciente, considerar não apenas fatores técnicos,
mas comportamentais e de relacionamento, fortalecendo a experiência
Sírio-Libanês”, defende Carla Behr.
WWW.CBACRED.ORG.BR
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Sistema exclusivo de gestão de leitos

reduz espera para internação
e aumenta faturamento

A

preocupação em oferecer
uma qualidade ainda maior
na assistência aos seus pacientes, uma das premissas
da acreditação da Joint Commission
International (JCI), fez com que o Hospital São Vicente de Paulo (RJ), acreditado pela organização desde 2008,
desenvolvesse um projeto voltado
para a gestão dos seus 160 leitos.
Com o objetivo de reduzir o tempo
em que os pacientes aguardam por
um leito de internação, especialmente aqueles que chegam à unidade para
fazer uma cirurgia eletiva, o hospital
criou uma ferramenta que envolve
11 dos seus setores e que, atualmente, vem diminuindo consideravelmente o tempo de espera pelo cliente.
Implantado no final de 2017, o
projeto de gestão de leitos já rendeu frutos significativos. De janeiro
a julho deste ano, o horário médio
da alta médica passou das 13h para
às 10h e o giro de leitos de 4,46
para 4,14. Com isso, a taxa de ocupação geral dos leitos da unidade
cresceu cerca de 5%. Nos últimos
meses, o hospital viu seu faturamento subir e o tempo de espera
para o paciente acessar seu leito
na internação cair, comprovando a
eficácia do sistema.
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“A maioria das
empresas que
fazia esse tipo de
sistema era focada
em hotelaria, mas
nós queríamos
trazer essa visão
de gerenciamento
de hotel para
dentro do hospital.”
André Mallman,
gerente de TIT

“Nosso primeiro passo foi identificar os gaps que levavam alguns
pacientes a ter que esperar mais tempo do que o ideal por um leito de
internação. O que observamos é que,
muitas vezes, o paciente que estava
de alta médica desocupava o quarto
sem o conhecimento prévio da Enfermagem ou outro setor. Só quando
a equipe de Internação precisava de
uma nova vaga é que eram iniciados
os procedimentos internos para liberar o leito. Agora, com a implantação
do sistema eletrônico, todo o proces-

so é registrado e ficamos sabendo online em que estágio se encontra determinado leito para que possamos organizar a entrada do próximo
paciente. Esse é o grande diferencial
do projeto”, explica o gerente de Tecnologia da Informação e Telecom do
hospital, André Mallmann. Segundo
ele, a direção consegue otimizar a
utilização dos leitos, e isso vem refletindo no incremento do faturamento sem precisar investir no aumento
da infraestrutura.
Para desenvolver a ferramenta de
gestão de leitos, foram utilizadas tecnologias convencionais, como um
sistema de PABX e bips, que foram
modernizados para se adaptar às demandas e para interagir com o Tasy,
sistema de integração de dados da
Philips. A unidade buscou no mercado parceiros que pudessem atender
às suas necessidades e, em conjunto
com uma empresa de tecnologia,
criou do ‘zero’ o projeto.
“Foi bem difícil achar quem quisesse desenvolver essa ferramenta.
A maioria das empresas que fazia
esse tipo de sistema era focada em
hotelaria, mas nós queríamos trazer
essa visão de gerenciamento de
hotel para dentro do hospital.”, comenta Mallmann.

Rotina com
novos padrões
Sistema implementado, o passo seguinte foi padronizar que a alta
médica passasse a ser feita até às
10h. O setor de Hotelaria fica responsável por avisar à família do
paciente, de manhã cedo, que o
leito precisa ser desocupado até às
12h. Ao sair, o paciente, ou acompanhante, deve cumprir pequenos
procedimentos e conferir sua conta
para a alta hospitalar. Nesse momento, o sistema é acionado e sinaliza que o leito está vago, aparecendo em azul na nova ferramenta;
em seguida, a equipe de limpeza é
encaminhada ao quarto para fazer
a higienização, que dura em torno
de 50 minutos. Através do PABX,
que está integrado aos telefones dos
quartos, o funcionário da limpeza
informa quando a higienização começou e acabou e se é necessário
algum serviço de manutenção.

“Com esses controles, passamos
a monitorar quais eram os gaps durante o processo. Antes não tínhamos
nenhuma medição e cada um desses
passos demorava mais tempo. Hoje,
após todos os procedimentos necessários, o quarto entra no estágio verde no sistema, significando que está
liberado para a internação de um
novo paciente”, ressalta Mallmann.

Sensibilização
das equipes
As equipes médicas também são envolvidas no gerenciamento dos leitos,
cabendo a esses profissionais lançar
no sistema, no dia anterior, a previsão
de alta do paciente. “Dar essa previsão não significa que a alta tem que
acontecer, até porque podem ocorrer
imprevistos e o paciente ter que ficar
mais tempo conosco. Mas esse prognóstico nos ajuda a organizar melhor
nosso mapa de internação”, justifica
o gerente de TIT.

Gestão de leitos - quantidade de internações
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Apesar das mudanças, o momento da alta continua tendo muito valor para a instituição. De acordo com
a gerente de Hospitalidade, Durcimary Lima, a experiência positiva deve
acontecer não somente na chegada
ao hospital e durante a internação,
como também na saída do paciente.
“Temos recebido um retorno muito
bom dos pacientes após a implantação do projeto. O índice de satisfação
do cliente, verificado na admissão e
na alta, ficou em 93,27% nos últimos
seis meses de 2017. Este ano já estamos com a média de 98% de janeiro a junho. A agilidade na internação é muito importante, pois a
pessoa chega tensa e ansiosa, mas
a alta também merece um olhar diferenciado. O paciente está indo para
casa se recuperar, às vezes se sente
inseguro de como será essa adaptação. É um novo passo na sua vida.
Fazemos questão de acolhê-lo na
admissão e na saída. Priorizamos
o tchau carinhoso na despedida,
mostrando que, de alguma forma,
ele é importante para o hospital.”
Além dos bons resultados internos, o projeto inovador está servindo de referência para outras unidades, que visitaram o hospital para
conhecer o sistema.
“A busca pelo aprimoramento dos
nossos processos ganhou ainda mais
força nos últimos 10 anos, desde que
fomos acreditados. Estamos o tempo
todo focando a qualidade da atenção
e a segurança do paciente, que são
os maiores princípios da metodologia
da JCI, e o programa de gestão de
leitos vem nos ajudando nisso, em
melhorar a qualidade do atendimento”, finaliza a Irmã Marinete Tibério,
CEO da instituição.
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Paciente participa no processo
de tomada de decisão e melhora

resultados assistenciais
do transplante de medula óssea

O

Hospital 9 de Julho (H9J), em
São Paulo, está adotando
orientações indicadas no Manual de Acreditação para
Hospitais da Joint Commission International (JCI) em relação ao envolvimento de paciente e familiares na
tomada de decisão no tratamento
terapêutico em sua unidade de
Transplante de Medula Óssea (TMO).
Em seu segundo ciclo de acreditação
pela metodologia JCI, o H9J tem registrado resultados positivos, tanto
na experiência do paciente quanto
na redução de riscos.
A integração com o paciente começa mesmo antes da internação. A
equipe multidisciplinar, responsável
pelas questões assistenciais, reúne-se
com o paciente e a família para explicar como será o procedimento,
como funciona a unidade de TMO, o
papel de cada profissional, os recursos disponíveis para prevenir infecção, como a higienização das mãos,
a pressão positiva e negativa que
mantém o ambiente sem contaminação para o transplantado, o cuidado com a água, evitando a proliferação de bactérias mesmo nas torneiras
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e chuveiros da unidade. Todos os recursos estão descritos em uma cartilha
educativa, que é entregue ao paciente.
O envolvimento do usuário começa a partir dessa primeira reunião
com a equipe multidisciplinar, quando ele indica o que não gostaria que
acontecesse e o que espera do tratamento. A conversa também ajuda
a equipe a conhecer o histórico do
paciente, suas questões psicológicas
e outros fatores que possam contribuir para sua recuperação.

O time assistencial é formado
pelo médico responsável pelo caso,
o intensivista, o dentista, os enfermeiros da comissão de controle de
infecção, do andar e da unidade
de internação, o fisioterapeuta, o
psicólogo, o nutricionista e o assistente social, além do terapeuta
ocupacional e do fonoaudiólogo,
se necessário. Esses profissionais
criam um vínculo com o paciente
e a família, individualizando a demanda assistencial.

Indicadores
Depois, a equipe passa a visitar os
pacientes diariamente, fazendo um
levantamento eletrônico, mensurando o quadro clínico do doente nos
principais tópicos, como sinais vitais
e débito urinário, verificando a evolução clínica e sua criticidade. Os
resultados são discutidos pela equipe, buscando driblar os problemas
de forma antecipada, evitando que
o quadro se agrave. Segundo a gerente assistencial do H9J, a enfermeira Rosana Pires, desde que as
visitas multidisciplinares começaram
a acontecer, em março de 2016, não
foi registrado nenhum evento grave
ou sentinela, minimizando consideravelmente o índice de infecção de
corrente sanguínea associada a cateter venoso central, por exemplo,
que foi zerado no primeiro trimestre
de 2018 na unidade de TMO do hospital, como resultado das observações e revisões de indicadores discutidos nas reuniões da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar, que
acontecem mensalmente.
Pires afirmou que os resultados são
fruto da atenção aos padrões de qualidade da JCI. De acordo com ela, o
Manual de Acreditação para Hospitais
da JCI serve como balizador do planejamento da instituição, que tem
criado ações oportunas que apresentam resultado para atender essas
diretrizes, como é o caso da visita
multidisciplinar. “Temos percebido

que as atualizações do Manual da JCI
trazem os acréscimos nos elementos
de mensuração com dois grandes
focos: trazer o paciente e a família
para a decisão do cuidado; e fazer
as tomadas de decisão em time.
Percebemos que as diretrizes do manual apontam para essas estratégias,
visando a alcançar um resultado melhor”, enfatiza.

Paciente ativo
O envolvimento do paciente nas decisões vai desde o momento em que
ele não quer mais o tratamento e
decide pelo cuidado paliativo, por
exemplo, até a definição de suas
rotinas, como seus horários para o
banho ou de alimentação. Ou seja,
o paciente consegue interferir na
definição de seu cronograma de cuidado, de forma efetiva. “Muitas vezes, podemos apresentar ao paciente o risco. Podemos informar-lhe que
há alternativas no tratamento, mas
que a equipe acredita que o melhor
é um determinado cuidado. Mas ele
pode preferir não seguir a indicação,
o que aceitamos, desde que não vá
colocá-lo em risco. O resultado, no
final, é muito melhor, porque a família fica satisfeita, entende o que
está acontecendo e se posiciona,
respeitando suas crenças, valores e
culturas”, explicou a gerente assistencial. Dessa forma, o hospital garante a satisfação do paciente, além

de ganhar um parceiro no cuidado
de sua própria saúde. “Quanto mais
você envolve o paciente, mais ele
entende o que está acontecendo e
a adesão fica melhor”, garante ela.
Durante a internação, a equipe
explica como será o pós-operatório,
depois que o paciente for para casa.
Ele recebe o Manual de Orientação
ao Paciente de Transplante, que explica tudo sobre o cuidado, o cateter,
a coleta de exames e os medicamentos, entre outros itens. A depender
do tipo de transplante realizado, os
pacientes ficam internados entre 15
e 40 dias. O H9J ainda faz contato
telefônico até dois anos após a alta,
para registrar a taxa de sobrevida
por tipo de transplante. Dessa forma,
a equipe fica à disposição para esclarecer dúvidas posteriores.
O resultado desse trabalho é registrado na pesquisa de satisfação do
paciente, que é mensurado pelo número de reclamações. Até 2017, não
foram recebidas queixas quanto à
atenção ao paciente.

H9J - 2017

Oncologia -196

Onco. - Hemato - 34

T.I Hosp. - SEPSE

12,90

21,20

43,10

T.I Hosp. Choque

34,20

32,90

47,50

Em relação à infecção na Unidade de TMO, fechamos o primeiro trimestre de 2018
com zero de Infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central.
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Uso de padrões de qualidade
e tecnologia gera melhoria da informação
e mais segurança para o paciente

A

creditado pela Joint Commission International (JCI) desde
2012, o Hospital Lusíadas Porto, em Portugal, baseou a criação de protocolos e regras
de atuação no Manual de Padrões
de Acreditação para Hospitais da JCI,
que diz que a “Tecnologia da Informação (TI) em Saúde pode melhorar
significativamente a segurança do
paciente, automatizando e simplificando o trabalho”. A instituição também foi certificada no sexto nível da
Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS),
que avalia o impacto da utilização
de sistemas de tecnologias de informação na área da saúde, mundialmente. Associando as orientações do
HIMSS e da JCI, o hospital reduziu
quase completamente o uso de papel em seus serviços, sendo considerada a unidade de saúde privada
mais tecnológica de Portugal.
A informatização do sistema teve
a participação dos líderes da equipe
multidisciplinar, utilizando indicadores
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como a satisfação do paciente e de
custos, ajudando a aumentar eficiência nos processos e a reduzir desperdícios. Foi feito um levantamento de
todos os registros em papel, que
passaram a ser computados diretamente no sistema eletrônico, evitando a duplicidade de informações.
Esses dados servem de ferramenta
de apoio na tomada de decisões clínicas. “O envolvimento das equipes
no processo da gestão da informação
foi essencial para garantir uma visão
partilhada da estratégia definida para
o hospital. O objetivo é alinhar as
informações, promovendo a comunicação entre as diferentes equipes e
dando suporte à interação com nossos
pacientes, garantindo a continuidade
e a segurança das transições de cuidados”, diz o diretor clínico do Lusíadas Porto, Filipe Basto.
O sistema informatizado trouxe
um conjunto de soluções tecnológicas aplicadas ao processo de cuidado do paciente, contribuindo para o
aumento da segurança na adminis-

tração de fármacos, por meio de
processos e alertas específicos sobre
as interações mais graves entre medicamentos e entre os alimentos; a
discriminação de riscos associados a
variáveis fisiológicas - como o peso
ou o índice de massa corporal -, ou
a parâmetros laboratoriais - como
o clearance de creatinina, alertando
em relação à prescrição. O objetivo,
segundo o administrador da unidade,
José Bento Silva, é prevenir erros nos
registros de dados e permitir que a
equipe de enfermagem esteja mais
disponível para atuar com a humanização, em vez de lidar apenas com
questões burocráticas do atendimento. “Implantamos um sistema de
prescrição seguro que permite a correta identificação, validação, preparação e administração de fármacos,
a cada paciente, de forma automatizada. Garantimos, assim, que o
medicamento certo seja administrado, na dose certa, na hora certa, pela
via certa, ao doente certo”, ressalta
o administrador.

Rastreamento
O diretor de Farmacêuticos da entidade, José Mesquita, diz que a identificação de toda a medicação permitiu rastrear o percurso do medicamento até o doente. Por meio da
etiquetagem de cada fármaco, que
traz informações relevantes para a
administração segura - incluindo
o QR Code para leitura do medicamento, é possível saber exatamente qual o destino de cada medicamento, detectando erros precocemente. “Todos os fármacos dispens ados possuem informações
essenciais customizadas para o
nosso hospital com a informação
que consideramos essencial, como
dose, forma farmacêutica, via de
administração, lote e prazo de validade. Esse processo possibilita uma
evolução constante na dispensa do
medicamento de forma a otimizá-la
e reduzir o erro para um valor residual”, garante. Já a informatização
dos níveis de estoque com base na
rotatividade de medicamentos trouxe eficiência ao processo de compra,
reduzindo o valor de cobertura em
cerca de 50%.

“A utilização da
inovação
tecnológica a
serviço dos
pacientes desafia
uma lógica de
melhoria
contínua e de
criação de
protocolos e
regras de
atuação.”
José Bento Silva,
administrador

Há ainda a preocupação de priorizar as intervenções mais relevantes
com cada equipe multidisciplinar, de
forma a garantir que elas não se
tornem excessivas ou contraproducentes. Para isso, o prontuário eletrônico foi atualizado, fornecendo

informações sobre a hora da prescrição, as informações consideradas
críticas para validar ou ajustar o tratamento terapêutico. O diretor explica que, em termos práticos, o prontuário deixou de ser apenas um “repositório de fármacos a prescrever”,
evoluindo até a elaboração de protocolos clínicos que suportam as diversas políticas clínicas e de terapêutica.
Essas mudanças possibilitaram à
enfermagem maior aproximação com
os pacientes. O diretor de Enfermagem, Duarte Moreira, explica que
esse processo só foi viável a partir
da implementação de todas as soluções tecnológicas, pois possibilitou
que todo tipo de registro passasse a
ser feito junto ao paciente, bem
como todo o processo de administração de medicação. Dessa forma,
foram eliminadas as tarefas paralelas e a duplicação de registros. “Com
tudo isso, liberamos os enfermeiros
dos balcões e salas de trabalho, sempre com o objetivo de os aproximar
dos pacientes. Esse processo aumentou a motivação das equipes, refletindo-se também na satisfação dos
usuários”, afirma.
Para o administrador do Hospital Lusíadas Porto, José Bento Silva,
no entanto, a principal mudança é
cultural. “A qualidade e segurança
devem estar em primeiro lugar. Esse
comportamento tende a ser natural
na boa prática clínica e na forma
como cuidamos de nosso público. A
utilização da inovação tecnológica a
serviço dos pacientes desafia uma
lógica de melhoria contínua e de criação de protocolos e regras de atuação.
E essa educação de segurança é a
base para uma filosofia de adoção de
tecnologia”, assegura
WWW.CBACRED.ORG.BR
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Pesquisa interna avalia
a cultura de segurança
entre as equipes assistenciais

P

rimeiro hospital geral público
brasileiro a receber a acreditação da Joint Commission
International (JCI), o Hospital
Geral de Itapecerica da Serra (HGIS),
na Grande São Paulo, implementou
em 2015 um mecanismo para avaliar
a cultura de segurança na unidade.
Através de uma pesquisa quantitativa que mobiliza funcionários de
todos os setores, o hospital vem
conseguindo acessar informações
sobre suas percepções e comportamentos sobre o tema segurança,
possibilitando a identificação de pontos fracos e fortes, permitindo a
criação de planos de ação para aprimorá-los. O projeto veio ao encontro
de um novo padrão presente no
Manual de Acreditação da JCI para
Hospitais, publicado em 2014, que
orienta que a “liderança do hospital
crie e apoie um programa de cultura de segurança em todo o hospital
(Padrão GLD.13)”.
“Já vínhamos conversando sobre
formas de avaliar a cultura de segurança entre nossos colaboradores e
a exigência desse padrão pela acreditação só reforçou essa vontade.
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Diante disso, consideramos que seria
o melhor momento para colocar em
prática a iniciativa”, conta a gerente
da Qualidade e Segurança do HGIS,
Lisiane Valdez Gaspary.
Ainda em 2014, o hospital começou a busca por um instrumento
complementar para avaliar a cultura
de segurança. Chegou-se ao Hospital
Survey on Patient Safety Culture
(HSOPSC), ferramenta criada pela
Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) e que conta em sua
estrutura com 12 dimensões e 42
itens para mensuração do tema em
unidades de saúde. Mais do que avaliar a situação interna, o HGIS tinha
como objetivo poder se comparar
com instituições de saúde interna-

Checando a
qualidade
cionais, já que a AHRQ tem em seu
banco de dados resultados de 680
hospitais distribuídos pelo mundo,
muitos deles acreditados pela JCI.
“A primeira pesquisa aconteceu
em 2015, já fizemos a segunda edição, em 2017, e vamos intercalando
com pesquisas de clima organizacional. Optamos por realizar a cada dois
anos, pois tem um tempo de maturação entre aplicar a pesquisa, compilar resultados, discuti-los e elaborar
e implantar os planos de ação. Desde então, tivemos resultados surpreendentes. Percebemos, por exemplo,
um aumento significativo no número
de notificações nos últimos anos.
Discutir o assunto por meio da pesquisa promove a coparticipação dos

Alguns resultados da última edição da pesquisa (2017)

81,3%

Concorda totamente

ou concorda

Nesta unidade,
as pessoas se
tratam com respeito

profissionais. Hoje, estamos mais
abertos para conversar, ouvir as fragilidades e identificar oportunidades
de melhoria. Buscamos entender com
o colaborador o que aconteceu e fazemos uma reflexão em conjunto
para definir o que pode ser feito para
que a situação não volte a ocorrer”,
explica a gerente.

Nesta unidade,
as pessoas apoiam
umas as outras

75,5%
Concorda totalmente

ou concorda

A pesquisa é realizada de forma anônima e voluntária através de um
formulário eletrônico disponível na
intranet da unidade. O colaborador
preenche os dados como sexo, escolaridade, idade e setor onde trabalha, além de questionamentos
relacionados à percepção geral do
tema segurança no hospital. A ideia
é que todas as categorias tenham
representatividade e que, ao longo
do processo, seja possível identificar quais setores não estão aderindo à iniciativa, cabendo aos gestores estimular suas equipes a participar. No final, os dados são compilados e os resultados discutidos
com os gestores de cada área, que
levam para as suas equipes as fragilidades identificadas.
“Além das ações pontuais que
criamos a partir dos pontos fracos
levantados, fizemos campanhas
sobre comportamento seguro, com
sensibilização das equipes, divulgação mensal nos murais e na intranet de temas sobre o assunto,
entre outras ações. Entendemos,
por exemplo, que precisávamos
treinar nossas lideranças e desenvolvemos um programa de líderes”,
aponta Lisiane Gaspary.

Percepções
O levantamento detectou que o assunto ‘passagem de plantão’ teve
mais de 50% de respostas não positivas. “O manual da JCI fala da utilização de ferramentas para passagens de plantão e no HGIS instituímos a SBAR (Situação-Breve histórico-Avaliação-Recomendação). Só que
instituir é uma coisa, avaliar a eficácia é outra. Dessa maneira, decidimos simplificar a SBAR. Fizemos
benchmarking, vimos quais são os
itens que instituições de saúde trabalham na passagem de plantão e
revisamos nosso instrumento para se
adequar à unidade. A pesquisa está
nos proporcionando ficar mais abertos para conversar e ouvir as fragilidades, identificando oportunidades
de melhoria, e amadurecermos na
elaboração de ações, muitas vezes
propostas pelos próprios gestores e
colaboradores que atuam na ponta”,
ressalta a responsável pelo setor de
Qualidade e Segurança da unidade.
Na visão da gestora, os resultados
têm sido muito satisfatórios quando
comparados aos índices mundiais.

Você se sentiria
seguro se fosse tratado
aqui como paciente?

Dois bons exemplos são os percentuais de respostas positivas nos temas “Aprendizado organizacional e
melhoria contínua”, que teve índice
de 80,6% na pesquisa de 2017 feita
pelo hospital e 73% na edição de
2016 da AHRQ, e “Frequência de
eventos notificados”, com percentual de 74,5% no ano passado no HGIS
e 67% nas unidades avaliadas em
2016 pela agência americana.
Outro resultado positivo foi a
melhoria na percepção dos participantes quanto à segurança na unidade nas duas edições da avaliação.
Na segunda edição, em 2017, essa
compreensão melhorou 66,7% em
relação à anterior e em 41,7% das
questões o HGIS obteve um resultado superior ao encontrado na AHRQ.
“Já percebemos um grande ganho com a realização dessas pesquisas. Então, quando vemos esses
resultados e nos comparamos, nos
sentimos muito bem e confortáveis
em perceber que estamos no mesmo
nível de grandes instituições privadas
do Brasil e do mundo”, comemora
Lisiane Gaspary.

SIM

NÃO

91,9%

8,1%

81,8%

80%

78%

concordam que

quase sempre
ou sempre

quase sempre
ou sempre

sua chefia dá atenção
suficiente aos problemas de
segurança do paciente que
acontecem repetidamente

Os profissionais têm liberdade
para dizer ao ver algo que
pode afetar negativamente
o cuidado do paciente

Nesta unidade, discutimos
meios de prevenir erros
evitando que eles
aconteçam novamente
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Programa de cirurgia robótica
apresenta resultados positivos

O

BP Mirante, unidade hospitalar premium da BP - A Beneficência Portuguesa de São
Paulo -, deu início ao Programa de Cirurgia Robótica em janeiro
de 2018, com a aquisição do robô
da Vinci Xi ® Surgical System™. As
três linhas de cuidado definidas inicialmente pelo programa são a prostatectomia, para tratamento de câncer de próstata; gastroplastia,
também conhecida como cirurgia
bariátrica; e hernioplastia, para casos
de hérnias complexas de parede abdominal. Também estão sendo realizados outros tipos de procedimentos de alta complexidade, como
cirurgias torácicas e de cabeça e
pescoço. Um exemplo disso foi a
retirada recente de um sarcoma de
Ewing, um tipo de tumor maligno e
altamente agressivo, localizado na
coluna de um paciente de 25 anos.
A Cardiologia também deve ser contemplada pela técnica em breve.
Entre os benefícios do uso da
técnica robótica estão a redução dos
riscos de infecção, diminuição do
tempo de internação e aumento da
taxa de produtividade da equipe médica, além da realização de intervenções menos invasivas e maior satisfação do paciente.
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“O tempo médio de internação
do cliente submetido à
cirurgia robótica cai de
quatro para até dois dias,
e há redução de custos, uma vez
que o número de complicações
pós-operatórias é menor.”
Luiz Eduardo Loureiro Bettarello, superintendenteexecutivo médico e de desenvolvimento técnico

A decisão pela criação do Programa de Cirurgia Robótica no BP Mirante foi tomada a partir da análise
de todos os benefícios agregados
para pacientes, cirurgiões e para a
própria instituição. "A cirurgia robótica oferece ganhos em termos assistenciais, como redução da perda
de sangue e da necessidade
de transfusões, redução
da dor no pós-operatório
e a consequente redução
no uso de medicamentos
para o controle da dor.
Com a criação do Programa
de Cirurgia Robótica do BP
Mirante,

alguns indicadores que já acompanhávamos para o volume total de cirurgias passaram a ter um olhar específico para os procedimentos robóticos, como, por exemplo, taxa de
infecção de sítio cirúrgico, taxa de
mortalidade, taxa de complicação
cirúrgica, tempo médio de sala cirúrgica e taxa de adesão ao protocolo de recuperação aprimorada
do cliente", afirma Luiz Eduardo
Loureiro Bettarello, superin
tendente-executivo médico e
de desenvolvimento técnico da
instituição. "Do ponto de vista
da instituição, há ganhos
em produtividade, já
que o tempo médio

de internação do cliente submetido à
cirurgia robótica é reduzido de quatro
para até dois dias, e em redução de
custos, uma vez que o número de
complicações pós-operatórias é menor”, complementa o executivo.

Padrões de
qualidade
O Programa de Cirurgia Robótica do
BP Mirante tem como base os padrões definidos pelo Manual de Acreditação para Hospitais da Joint Commission International (JCI), inclusive
em relação às determinações de
infraestrutura e contratação de profissionais para atuar com a cirurgia
robótica. O BP Mirante, que está em
seu segundo ciclo de acreditação
pela JCI, contratou um especialista
em robótica para coordenar o programa e está trabalhando com o
treinamento de uma equipe de cirurgiões, buscando formar um time
de profissionais especializados. “Todos os aprendizados e padrões estabelecidos pela acreditação JCI são
aplicados diariamente nas atividades
assistenciais, incluindo a cirurgia robótica, apoiando a elaboração de
ações de melhoria contínua”, ressalta Bettarello. Também houve um
treinamento específico para outras
áreas, como Enfermagem, Engenharia Clínica e até a equipe de limpeza, a fim de garantir a segurança
dos procedimentos robóticos.
O programa prevê, ainda, a participação de, pelo menos, dois cirurgiões por procedimento: um principal,
que realiza as atividades no console,
e um outro que, por dominar o potencial tecnológico do robô, atua

como suporte para que seja tomada
a melhor decisão na hora de executar um movimento ou uma técnica
específica. Como diferencial, o BP
Mirante estabeleceu uma das mais
modernas suítes de cirurgia robótica,
contando com a retaguarda da hotelaria e o atendimento humanizado.
Toda a infraestrutura - sistema de
transmissão de imagens, foco cirúrgico e mesa móvel da sala cirúrgica
- foi criada para facilitar o procedimento cirúrgico, garantir a segurança
do cliente e fazer com que ele se
recupere o mais rapidamente possível. O planejamento da sala foi feito
antes da compra do robô e teve a
participação de colaboradores de diversas áreas, como, por exemplo,
Tecnologia da Informação, UTI e
Anestesiologia, entre outras. “Cuidamos para que todas as metas internacionais de segurança, estabelecidas
e certificadas pela JCI, sejam observadas”, garante o superintendente.
O BP Mirante adotou um protocolo de atendimento que começa na
consulta ambulatorial, envolve recursos de medicina diagnóstica, evolui
para o planejamento multidisciplinar
da cirurgia e é finalizado com o acompanhamento pós-operatório até a alta.
Além disso, foi criado um Comitê de
Cirurgia Robótica, que documenta as

discussões e propõe ações de melhoria, seguindo as orientações do Manual da JCI. “Gerenciamos tudo criteriosamente, principalmente quanto ao
corpo clínico que participa dele. Realizamos o monitoramento dos indicadores de qualidade dos especialistas que aderem ao programa, principalmente nos quesitos assistenciais
de índice de complicações pós-cirúrgicas e tempo médio de permanência,
bem como os indicadores de qualidade assistencial, relacionados ao
bem-estar, segurança do paciente, e
também os indicadores financeiros,
relacionados ao custo dos procedimentos, uso de materiais e tempo de
sala”, relata Bettarello.
A pesquisa de satisfação do cliente
avalia o atendimento como um todo,
evidenciando o contentamento com o
procedimento nos primeiros momentos
pós-cirúrgicos, por causa da rápida recuperação e do curto período de internação necessário. De janeiro a junho
de 2018, o hospital realizou mais de
50 procedimentos robóticos. "A expectativa inicial da instituição era a de
chegar a 350 procedimentos realizados
até 2023. Porém, diante dos números
já alcançados nos primeiros 6 meses,
é provável que se chegue a esse número bem antes da data planejada",
afirma Bettarello.
WWW.CBACRED.ORG.BR
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Novos processos e protocolos
envolvem trabalhadores e pacientes pela
melhoria da qualidade e segurança

O

s serviços de Atenção Primária da Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do
Brasil (CASSI) – CliniCASSI Brasília Sul e CliniCASSI Brasília Norte foram reacreditados pela Joint Commission International (JCI) em 2018,
consolidando a cultura da qualidade
e segurança do paciente na instituição. No processo, foram envolvidos
profissionais técnicos e criados comitês e comissões com a finalidade de
assegurar a implementação e manutenção das ações de qualidade e segurança no cuidado do paciente.
A atenção primária é o eixo organizador do sistema de serviços
de saúde adotado pela CASSI e desempenha importante papel ao coordenar a continuidade do cuidado
e o fluxo de informações ao longo
de todo o sistema de saúde, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde e a própria JCI. Com
base nisso, as CliniCASSI abordam
os problemas mais comuns de sua
população, racionalizando o uso de
recursos e os direcionando para promoção, manutenção e melhora da
saúde dos participantes.
A criação e a revisão dos indica-
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dores assistenciais e de qualidade
tiveram como foco principal a redução dos riscos individuais e coletivos,
além da melhoria da relação entre
os profissionais e os pacientes, estimulando a escuta, o respeito aos
direitos e deveres e a parceria no
cuidado. Para tanto, buscou-se alinhar
a Política de Qualidade da CASSI às
ações e processos previstos no Manual de Padrões de Acreditação da
JCI para Centros de Atenção Primária.

Educação
continuada
A reestruturação de processos e protocolos da CASSI-DF seguiu os padrões JCI, com promoção da cultura
da segurança. Para isso, a CASSI desenvolveu um planejamento anual
de Educação Permanente em Saúde
(EDUPS), com foco na atenção primária. Essa estratégia pedagógica
incentiva a mudança da prática dos
profissionais de saúde, em que é o
eixo fundamental para a aprendizagem, com base em evidências científicas. “O reconhecimento da JCI
proporcionou à equipe crescimento
profissional e oportunidade de parti-

cipar das melhorias dos processos de
trabalho, tendo como parâmetro as
melhores referências de assistência
em saúde, gerando confiança para
prestar um atendimento padronizado,
seguro e com qualidade, desenvolvendo, sobretudo, o olhar crítico em
relação à assistência em saúde”,
destacou o gerente de unidade da
CASSI-DF Alberto Alves Junior.
Com o auxílio da EDUPS, foi possível aprimorar a prática profissional
e, a partir de então, a CASSI iniciou
a sistematização e o monitoramento
dos processos relacionados tanto ao
registro em prontuário eletrônico
quanto à prevenção de doenças e
ao controle de infecções. Assim, a
CASSI reforçou a atuação da Comissão de Revisão de Prontuários (CRP)
e do Núcleo de Prevenção das Infecções relacionadas à Assistência em
Saúde (Nuiras).
Para melhorar a qualidade dos
registros dos atendimentos eletrônicos nas CliniCASSI, a CRP desenvolveu
atividades técnico-científicas. Adotou
o Teste de Conformidade, o processo
de análise qualitativa dos prontuários
que avalia pontos como clareza, ética, objetividade, cientificidade, lega-

lidade e uso dos campos no prontuário eletrônico. “O índice de conformidade é o resultado da análise
qualitativa dos registros no prontuário
eletrônico. A partir do monitoramento da assistência, a equipe multiprofissional discute os dados clínicos que
auxiliam na tomada de decisão em
relação ao tratamento”, diz a gerente de Atenção à Saúde da CASSI-DF,
Lucineide Barbosa de Melo.
Já o NUIRAS adotou o índice de
higienização das mãos durante a
realização de procedimentos como
principal indicador na mensuração
quanto à prevenção e ao controle de
infecções nas CliniCASSI do DF. “As
análises são realizadas mensalmente e já registraram 100% de conformidade nas duas CliniCASSI. Os resultados são fruto de campanhas de
sensibilização para a higienização das
mãos”, informa Lucineide. Essas campanhas se basearam nos protocolos
relacionados aos procedimentos realizados ou no manuseio de materiais tóxicos ou perigosos, evitando
a disseminação de doenças, além de
capacitação em relação às Metas
Internacionais de Segurança do Pa-

“O índice de conformidade é o
resultado da análise qualitativa dos
registros no prontuário eletrônico.
A partir do monitoramento da
assistência, a equipe
multiprofissional discute os dados
clínicos que auxiliam na tomada de
decisão em relação ao tratamento.”
Lucineide Barbosa de Melo,

gerente de Atenção à Saúde da Cassi-DF

ciente e a adoção de um plano de
prevenção de riscos de acidentes
com materiais perfurocortantes.

Educação para o
cuidado
As CliniCASSI também adotaram um
processo de educação sistemático
dos pacientes e familiares que contou com uma Cartilha de Direitos e
Deveres do Paciente e com a realização de oficinas para disseminar
as Metas Internacionais de Segu-

rança do Paciente e a importância
da higienização de mãos. Nas recepções das CliniCASSI, é exibido
um vídeo institucional com as principais orientações sobre o cuidado
em saúde, qualidade e segurança
do paciente.
A gerente CliniCASSI Brasília Norte, Thatiana Carrijo Calmon, explica
que “a reacreditação das CliniCASSI
do Distrito Federal, em nível internacional, reflete o compromisso em
oferecer um serviço de excelência
em atenção primária com foco na
qualidade e segurança para o paciente, além de melhoria da relação
profissional-paciente, com estímulo
à escuta, ao respeito aos direitos e
deveres e à parceria no cuidado”.
O próximo passo é a implantação
do Escritório de Experiência do Paciente. A proposta é realizar novas ações
de cuidado, transformando momentos
difíceis em experiências positivas,
melhorando a saúde da população e
reduzindo o custo per capita dos cuidados em saúde, atuando sempre na
promoção e prevenção a partir da
atuação multidisciplinar.
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Instituição aposta no

design thinking para melhorar
a experiência do paciente

A

experiência do paciente representa a soma de todas as
interações, moldadas pela
cultura da organização, que
influenciam a percepção do paciente
através da continuidade do cuidado.
Esse conceito desenha uma jornada
que reforça a qualidade, segurança,
eficiência e o cuidado centrado no
paciente. Com esse foco, o Real Hospital Português de Beneficência em
Pernambuco (RHP), localizado em
Recife, estruturou o primeiro Escritório
da Experiência do Paciente do Norte
e Nordeste, com o objetivo de propor
mudanças culturais à organização,
envolvendo os colaboradores e as
lideranças, a fim de contribuir para a
melhoria assistencial. Acreditada pela
Joint Commission International (JCI)
desde 2016, a instituição recorre aos
padrões da acreditação para hospitais,
para sistematizar as ações e alcançar
os resultados desejados.
Para incentivar o modelo do Escritório da Experiência do Paciente do
Real Hospital Português, foram adotadas ferramentas do design thinking
como apoiadora no mapeamento da
jornada e na própria tipagem de projetos. O Escritório foi implantado há
onze meses e já possui processos
sistematizados de análise e fideliza-

26

ACREDITAÇÃO EM SAÚDE

ção de seus usuários, por meio de
pesquisas, incluindo o Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems Survey (HCAHPS),
que captura a experiência do paciente em relação à jornada na instituição,
incluindo a experiência do cuidado, a
ambiência e a comunicação, entre
outros aspectos. A metodologia utilizada é embasada na mensuração por
meio do Net Promoter Score (NPS),
que foi criado com o objetivo de realizar a mensuração da satisfação e
grau de lealdade dos consumidores.
Para tanto, o Real Hospital Português
customizou as pesquisas, fazendo o
levantamento junto ao paciente, enquanto ainda está no hospital, e
também após a alta, por meio de
empresa contratada. “Não queremos
saber apenas os índices de satisfação

do paciente, que sempre foi acima
de 80%. Hoje, queremos conhecer a
jornada do paciente e sua experiência.
Nosso índice de fidelização está acima de 70%, o que é um bom resultado inicial, mas queremos superar
essa marca”, explica Andréa Drumond, superintendente executiva do
Real Hospital Português.
O Escritório da Experiência do Paciente congrega ainda um Comitê de
Experiência do Paciente, que é formado por lideranças e tem o objetivo
de acompanhar a jornada do paciente, por meio de mapeamento, avaliando os resultados. A partir disso, o
colegiado propõe ações e campanhas
que atendem às métricas definidas
em relação à qualidade do cuidado,
melhoria da experiência do paciente,
dos processos de ambiência e ope-

“É uma mudança cultural grande,
que fortalece a segurança do paciente,
uma vez que mapeamos toda a jornada,
verificando o cuidado, apresentando os
pontos de melhoria e colocando o
paciente no centro do cuidado.”
Andréa Drumond, superintendente executiva

racionais. “É uma mudança cultural
grande, que fortalece a segurança do
paciente, uma vez que mapeamos
toda a jornada, verificando o cuidado,
apresentando os pontos de melhoria
e colocando o paciente no centro do
cuidado”, diz Andréa Drumond.
Outra situação que vem sendo
tratada de forma especial pela alta
direção do hospital é a notificação de
eventos sentinela ou adverso grave.
Nesse caso, é lançado mão de um
processo estruturado de comunicação
com o paciente e seus familiares, para
explicar, de forma transparente, o fato
ocorrido e, se necessário, dar suporte assistencial ao que o paciente e a
família necessitam.

Equipe treinada
“O hospital também está trabalhando no treinamento de sua equipe,
engajando e conscientizando os pro-

fissionais, de forma inédita. Promovemos oficinas de desing thinking,
inclusive para um grupo de 42 médicos, onde discutimos a prototipagem
da jornada do paciente na emergência, bloco cirúrgico, UTIs e alas de
internação. Falamos das metas internacionais de segurança, engajamento para garantir que o paciente tenha
checagem da identificação e participação no processo da administração
do paciente, seguindo os padrões da
JCI”, diz a superintendente.
De acordo com ela, a expectativa
é que os colaboradores estejam sensibilizados e engajados, de forma
sistematizada e estruturada para
oferecer a melhor experiência do
paciente, em todos os segmentos e
etapas da jornada. Para alcançar essa
meta, os indicadores de qualidade
da JCI estão sendo reforçados com
os colaboradores, especialmente no
que tange à comunicação efetiva, às

metas internacionais de segurança
e à educação dos pacientes. Segundo a gerente de Experiência do Paciente da entidade, Letícia Freire,
esses padrões agregam e fortalecem
as ações que vão beneficiar a experiência: “Reforçamos o discurso da
acreditação e das metas, principalmente em relação ao impacto que
isso pode causar na experiência do
paciente, na própria cadeia de valor
e no cuidado. Reunimos os padrões
da acreditação em relação à experiência do colaborador e o engajamento da força de trabalho. Nos treinamentos, ressaltamos que, sem qualidade e segurança, não é possível
fazer uma experiência positiva.”
A experiência do colaborador
também está sendo amadurecida por
meio de campanhas que incentivam
a alegria no trabalho e que levam
em consideração o que importa para
o colaborador em suas ações no dia
a dia. “Estamos sensibilizando as
lideranças, para que possamos entender e reconhecer que a motivação é um indutor de melhor desempenho e cuidado. Agora, um de
nossos valores é a paixão por cuidar.
E foram os próprios funcionários que
trouxeram essa questão”, relata Andréa Drumond.
O próximo passo é criar um Conselho Consultivo do Paciente, empoderando e aproximando ainda
mais o usuário para participar de
todas as decisões em seu processo
de cuidado, de forma integrada com
a equipe multidisciplinar e família,
adianta a superintendente. Essa experiência agrega comunicação eficaz, empatia, efetividade no cuidado, o que incorpora um valor ainda
maior à instituição.
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