Acreditação
em saúde

Informativo do CBA sobre qualidade e desempenho econômicO
• ISSN: 2318-0412 / Volume 3 / Número 2/ 2013

Alta Confiabilidade, um novo
conceito para a Saúde inspirado
nas indústrias de aviação e nuclear

Meio Ambiente

Hospitais controlam emissão de gases
e lixo e reduzem risco ambiental

Gerenciando Custos

Gestão e controle de processos
melhoram sustentabilidade financeira

Controle de Medicamentos
Gestão de medicamentos melhora
sustentabilidade farmacêutica

SUMÁRIO
4

artigo: por heleno costa júnior
Cultura de segurança: o que é preciso para alcançar a
alta confiabilidade?

24

TotalCor (SP)
Adoção de medidas de sustentabilidade reduz energia
elétrica e melhora coleta seletiva

8

Hospital Israelita
Albert Einstein (SP)
Instituição investe em ações verdes e reduz emissão de
gás carbônico

26

Hospital PAULISTANO (SP)
Educação continuada diminui quantidade
de resíduos per capita

28

HOSPITAL são josé (sp)
Instituição aposta na sustentabilidade de produtos
farmacêuticos

30

hospital memorial são josé (pe)
Programa de controle reduz desperdício com
medicamentos

32

amil resgate saúde (sp)
Serviço de transporte do Grupo Amil adquire créditos
de carbono e adota diesel S-10 em toda a sua frota de
veículos, além de outras ações de sustentabilidade

34

Hospital da criança santo
antônio (rs)
Adoção de programa reduz o volume de resíduos
sólidos para os aterros e diminui os riscos à saúde dos
funcionários e da comunidade

36

Hospital Santa paula (sp)
Hospital adota programa de reflorestamento e compensa
cerca de 50% do gás carbônico emitido pela instituição

38

Hospital alvorada (sp)
Implantação de protocolo de ortopedia aumenta
eficiência e reduz tempo de recuperação cirúrgica

10

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO (RS)
Criação da Gerência de Contas do Paciente garante
rapidez nos processos assistenciais

12

total care (sp)
Orientação terapêutica e fisioterápica reduz em até 90%
as quedas de pacientes idosos

14

Hospital do coração (sp)
HCor inaugura edifício e amplia serviços com
foco na sustentabilidade

16

pronep (rj)
Ações educativas aliadas à tecnologia garantem
sustentabilidade do negócio

18

Hospital sírio-libanês (sp)
Criação de projetos sociais proporciona sustentabilidade
à comunidade no seu entorno

20

22

Hospital São vicente de paulo (rj)
Centros especializados melhoram
sustentabilidade financeira
hospital do câncer II/inca (rj)
HC II trata 80% dos seus resíduos comuns

EXPEDIENTE
Associação Brasileira de Acreditação – Consórcio Brasileiro de Acreditação
Rua São Bento, 13 – Rio de Janeiro – RJ | Tel.: (21) 3299-8200 www.cbacred.org.br – marketing@cbacred.org.br
Conselho Diretor: Amilcar Figueira Ferrari (Presidente), Omar da Rosa Santos e Hésio Cordeiro | Superintendência: Maria Manuela P. C. A. dos Santos | Conselho Editorial: Maria Manuela P. C. A. dos Santos (Superintendente), José de Lima Valverde Filho (Coordenador de Acreditação e Coordenador de Acreditação
para Operadoras de Planos de Saúde), Heleno Costa Júnior (Coordenador de Educação), Rosângela Boigues (Coordenadora de Ensino) | Revisão Técnica: Ana
Paula Losito, José de Lima Valverde Filho, Moema Feitosa, Nancy Yamauchi e Rima Farah | Revisão Gramatical: Gerdal J. Paula | Marketing: Cristiane Henriques e Natasha Soares | Projeto Editorial e Redação: SB Comunicação – tel.: (21) 3798-4357 | Jornalista Responsável: Simone Beja | Edição: Maria Cristina
Miguez | Textos: Ana Cláudia Peres, Cristiane Crelier, Danielli Marinho e Maria Cristina Miguez| Projeto Gráfico e Diagramação: Jairo Alt e Maurício Santos.

EDITORIAL
O ano de 2013 foi marcado por importantes ações rumo
à melhoria da qualidade na saúde. O período foi de crescimento para o CBA, tanto em relação ao número de cursos
presenciais e in company oferecidos quanto ao número de
instituições acreditadas e a caminho da acreditação Joint
Commission International.
Também ampliamos a nossa atuação frente às operadoras de serviços de saúde (OPS), oferecendo cursos na
área da qualidade e o programa de acreditação, tanto pela
metodologia que obedece à RN 277/11, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quanto pela metodologia
internacional CBA/JCI. O CBA expandiu ainda sua atuação
para o Nordeste brasileiro, uma demonstração de que a
cultura da qualidade está se enraizando Brasil afora.
O ano também foi marcado pela presença do CBA em
eventos diversos, culminando com a participação na 30ª
Conferência da International Society for Quality in Healthcare
(ISQua), na qual o CBA integra o Comitê de Acreditação. Merece ainda destaque a realização do II Congresso de Acreditação Internacional, cujas discussões giraram em torno do
envelhecimento populacional e da qualificação das instituições de saúde. Ele contou com a presença de renomados
estudiosos do setor, como as presidentes da JCI, Paula Wilson, e da ISQua, Tracey Cooper.
O ano de 2014 se anuncia promissor. Pela primeira vez, será realizada, no Brasil, a 31ª
Conferência da ISQua. Para o CBA, ter dois de seus membros na coordenação científica e na
coordenação local do evento é um reconhecimento da seriedade do trabalho que nossa instituição realiza no país.
Uma decisão política promete marcar o ano de 2014: a validação do projeto de lei 126/2012,
do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que obriga hospitais, públicos ou privados, a passarem
por avaliações periódicas e processos de certificação da qualidade, o que era esperado desde 2008, quando se começou a falar em políticas de avaliação da qualidade e segurança do
cuidado ao paciente.
O Brasil necessita de profissionais e instituições de saúde mais qualificados. O futuro aponta
que será preciso incorporar outras categorias profissionais que não as habituais, como engenheiros, arquitetos, epidemiologistas, estatísticos... É preciso formar profissionais em quantidade – e
de qualidade – para todo o país.
Feliz 2014 para todos!
Maria Manuela Alves dos Santos
Superintendente - CBA
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CULTURA DE SEGURANÇA:
o que é preciso para alcançar
a alta confiabilidade?
Por Heleno Costa Júnior
Enfermeiro especializado em Administração Hospitalar e em Acreditação Internacional.
É coordenador de Educação e assessor de Relações Institucionais do CBA.

A

cultura da segurança é uma ideia que circula em
algumas instituições de saúde no Brasil, mas ainda busca um referencial para se estabelecer de
forma efetiva. Indústrias e outras áreas de serviços já
utilizam meios e métodos institucionais para implantar e
monitorar a cultura da segurança. Os sistemas e serviços
de saúde, por sua complexidade e diversidade de participantes, incluídos os pacientes e tendo como agentes
principais os profissionais, têm encontrado dificuldades
significativas para definir e implantar processos que garantam a efetiva gestão da qualidade, um estágio anterior ao da criação de uma cultura de segurança. Tal
condição pode ser evidenciada nos resultados das avaliações externas realizadas como parte do Programa de
Acreditação Internacional Conjunta desenvolvido pelo
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) e pela Joint
Commission International (JCI), no Brasil.
Estudos e artigos, como os de Reis, Martins e Laguardia (2012)(1), apontam que, a partir do ano 2000, a
questão de segurança foi sendo incorporada ao contexto da qualidade em saúde e os pesquisadores passaram
a reconhecer a segurança, em nível internacional, como
uma dimensão fundamental da qualidade. Conforme
citado em minha dissertação de mestrado (Costa Junior,
2013(2)), a preocupação acerca da segurança do paciente e de seus possíveis danos tem sido amplamente estudada e monitorada por especialistas em diversos países do mundo, denotando a relevância do tema, e isso
pode ser evidenciado a partir da criação de institutos e
outras entidades relacionadas que assumem diferentes
linhas de atuação voltadas para o tema. Nos Estados
Unidos, existem o Instituto para Melhoria em Saúde (Institute for Health Improvement - IHI), a Agência para Assistência à Saúde e Qualidade (Agency for Healthcare
and Quality - AHRQ) e a Fundação Nacional de Segurança do Paciente (National Patient Safety Foundation
- NPSF); no Reino Unido, a Agência Nacional de Segurança do Paciente (National Patient Safety Agency -
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NPSA); na Austrália, a Comissão Australiana em Segurança e Qualidade (The Australian Commission on
Safety and Quality in Health Care - ACSQHC) e, no Canadá, o Instituto Canadense de Segurança do Paciente
(The Canadian Patient Safety Institute - CPSI). No Brasil,
o Ministério da Saúde (MS) lançou, em 1º de abril passado, o Programa Nacional de Segurança do Paciente
(PNSP), o que abriu um canal formal de divulgação e
organização de conceitos, políticas e estratégias direcionadas para a adoção de ações relacionadas com a melhoria da segurança do paciente nas instituições de saúde brasileiras. Como desdobramento, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou a Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) número 36, que trata da criação
dos Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) em cada
uma das instituições de saúde que funcionam no Brasil.
São iniciativas importantes para fomentar e constituir
uma base mais sólida para a construção de meios e
métodos que viabilizem a implantação da cultura de segurança em saúde. Em uma publicação de um artigo na
Wiley Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/1468-0009.12023/full), Mark Chassin, que é
presidente da The Joint Commission (TJC) dos Estados
Unidos – da qual a JCI é uma subsidiária –, em parceria com Jerod Loeb, tratou de um novo tema relacionado
com segurança, intitulado Alta Confiabilidade em Assistência à Saúde: Como chegar a partir daqui? (High-Reliability Health Care: Getting There from Here). O
artigo trata de uma comparação das organizações ou
serviços que já têm históricos ou resultados obtidos com
a cultura da segurança, como a aviação, com as organizações de saúde. Uma das conclusões está aqui copiada: “We discovered that the ways that high-reliability
organizations generate and maintain high levels of safety
cannot be directly applied to today’s hospitals”. Ou seja,
os hospitais ainda não estão preparados para desenvolver cultura de segurança, considerando os mesmos
conceitos de outras organizações em distintas áreas ou

serviços. Os autores abordam a “ciência da alta confiabilidade”, a qual estuda empresas, como aviação comercial e energia nuclear, que operam sob condição de
perigo iminente, na qual os níveis de segurança são
considerados bem melhores do que aqueles identificados
nas organizações de saúde. O estudo dos autores se
concentrou na adaptação e na aplicação das lições dessa ciência para a saúde, buscando introduzir conceitos
e métodos que possibilitem aos hospitais alcançar níveis
comparáveis com aqueles atualmente verificados nas
organizações de alta confiabilidade.
O estudo traz a consideração de que as organizações
de alta confiabilidade têm características e comportamentos que são construídos não somente a partir da
ocorrência dos fatos e eventos vivenciados como adversos ou imprevistos, mas fundamentalmente da noção de
preocupação constante com o perigo e o conceito de
prevenção. A análise e o estudo proativo são ferramentas essenciais na formulação do modelo de segurança
e as atitudes individuais devem ser foco de educação
permanente para que o comportamento coletivo se configure de fato no estabelecimento de uma cultura organizacional. Portanto, cada indivíduo ou profissional deve
ter uma consciência orientada por princípios que são
definidos e difundidos pela organização, principalmente
através de suas lideranças, que devem ter, nas descrições
de suas funções, o papel do “exemplo” a ser seguido.
A cultura da segurança, ainda segundo os mesmos autores, tem um tempo necessário de maturação e exige
esforços contínuos para ser alcançada.
As chamadas empresas de alta confiabilidade também
estão sendo abordadas em publicações de entidades
internacionais, como a Agência para a Pesquisa e Qualidade na Assistência à Saúde (Agency for Healthcare
Research and Quality - AHRQ, 2012), dos Estados Unidos,
para a qual as organizações de alta confiabilidade devem
manter um elevado comprometimento com a segurança,
em todos os níveis, dos profissionais de ponta até as
lideranças e os executivos. A Agência Nacional de Segurança do Paciente (National Patient Safety Agency - NPSA,
2008), do Reino Unido, em um dos seus programas, chamado Segurança do Paciente Primeiro (Patient Safety First),
trata da questão da segurança, a partir do papel das lideranças, quando considera que os executivos de uma
organização de saúde devem supervisionar a missão, a
estratégia, a liderança, a qualidade e a segurança.
A iniciativa do MS brasileiro no lançamento do PNSP,
ainda que com relativo atraso, alinha-se com as ações

internacionais para melhorar a segurança do paciente,
as quais têm sido, em grande parte, lideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A partir desse lançamento, já foram definidos, discutidos e divulgados
protocolos de segurança que abordam a identificação
correta de paciente, cirurgias seguras, segurança no uso
de medicamentos, prevenção de quedas, prevenção de
úlceras de pressão e higiene das mãos. São instrumentos importantes para chamar a atenção sobre os problemas relacionados com os diferentes temas e constituir
uma base científica e técnica para a implantação e implementação de práticas consistentes nas instituições
de saúde brasileiras. A definição da criação dos NSP
também colabora com a perspectiva de melhorar a segurança do paciente. No entanto, devemos considerar
que existe uma necessidade de educação conceitual e
capacitação profissional para garantir a adequada configuração desses núcleos. Os profissionais de saúde
ainda têm um contato muito incipiente com os conceitos
e as práticas de segurança que já são adotadas em
diferentes países no mundo, onde ainda os problemas
com segurança se mostram preocupantes, o que pode
ser verificado por meio dos estudos publicados pela
OMS. A criação de um banco nacional de notificações
de eventos adversos ou sentinelas, o que também está
previsto a partir da criação dos NSP, pode contribuir em
muito com o registro e o mapeamento dos principais
problemas que atingem as instituições de saúde brasileiras, favorecendo a definição e o estabelecimento
de ações e políticas estrategicamente pensadas a partir de dados gerenciáveis.
No Brasil, ainda teremos um longo caminho a percorrer. Mesmo nas instituições de saúde já acreditadas,
a gestão da qualidade e a segurança são processos ou
modelos em construção, mas necessitam ganhar e garantir consistência e confiança. O país apresenta diversidade e desequilíbrio gigantescos no que tange à oferta de serviços com alguma qualidade ou condição de
atender necessidades mínimas dos usuários e/ou
pacientes, nas suas cinco diferentes regiões. Considerando dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que aponta a existência de
mais de 200 mil instituições de saúde, o percentual
de acreditados por metodologias nacionais e internacionais ainda é inferior a 0,5%.
Portanto, a pergunta é: estamos seguros como pacientes ou podemos oferecer segurança como prestadores de serviços de saúde? A resposta é a dúvida.

REFERÊNCIAS:
(1) REIS, Claudia Tartaglia. MARTINS, Mônica; LAGUARDIA, Josué. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado
de saúde: um olhar sobre a literatura. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 18, n. 7, jun. 2012. Disponível em: http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013000700018&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 17 abr. 2012e texto.
(2) Costa Junior, Heleno. Avaliação do instrumento do programa nacional de avaliação de serviços de saúde (PNASS) / Heleno Costa
Junior. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ligia Silva Leite. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação) - Fundação Cesgranrio, Rio de
Janeiro, 2013.
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Ações verdes

Hospital Israelita Albert Einstein investe
R$ 100 milhões e reduz em 25% emissão
de gás carbônico

S

ustentabilidade, principalmente a ambiental, ainda
é um tema recente no Brasil para muitos serviços
de saúde. Entretanto, a mudança climática tem sido
apontada como uma das maiores ameaças à saúde no
século XXI. Diante desse quadro, algumas instituições
do setor se preocupam com o meio ambiente hospitalar
também fora dos hospitais, por meio de investimentos
na eficiência energética, no balanço hídrico, na utilização
da engenharia regenerativa e na geração e no uso de
energia renovável, com a consequente redução das emissões de gases do efeito estufa.
O Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), em São
Paulo, vem, desde 1999, investindo em ações que vão
ao encontro do tema sustentabilidade ambiental. Segundo Marcos Tucherman, gerente de sustentabilidade do
hospital, uma das consequências foi a conquista da ISO
14001, que engloba alguns aspectos do capítulo Gerenciamento e Segurança das Instalações, do manual de
padrões da Joint Commission International (JCI), como
o controle de produtos perigosos, de resíduos comuns
e infectantes gerados pelo hospital, bem como o controle do uso da água e da energia elétrica, entre outros.
Em 2006, foi aprovado pela direção do hospital o plano
de expansão no qual os prédios a serem construídos ou
reformados seguissem o conceito do green building. Nos

8

Acreditação em Saúde

últimos seis anos, cerca de R$ 100 milhões foram investidos nos projetos de sustentabilidade da instituição.
“Caldeiras foram desmobilizadas e uma subestação
de energia elétrica própria foi construída. Esta traz, por
via subterrânea, a energia gerada pela Usina Elevatória
de Traição, da capital paulista, levando a uma enorme
redução na utilização do diesel nos geradores de emergência”, enumera Tucherman. Ainda segundo ele, à
construção e à inauguração do Prédio A1, onde funciona
o Centro de Arritmia, que segue os padrões do green
building, foi destinada a maior parte dos 100 milhões.
De acordo com Tucherman, a subestação, por sua
vez, custou cerca de 8 milhões. “Todos os projetos de
engenharia ligados ou não à sustentabilidade têm a premissa de retorno em até cinco anos. No caso do green
building, pelo seu investimento, o retorno foi maior. O
balanço é extremamente positivo não apenas pelo retorno dos investimentos, mas pelos benefícios ambientais
na redução das emissões de gases, no uso de materiais
menos poluentes, na segurança e saúde do colaborador
e na imagem institucional”, assegura o gerente.
Um dos impactos positivos está na qualidade da
energia, uma vez que os cabos são subterrâneos e não
sofrem ações das quedas de energia, muito comuns no
Morumbi (bairro em que está situada uma das unidades

do hospital), causando o acionamento dos geradores
de emergência movidos a diesel. Isso significa redução
do uso desse óleo e seu impacto nos gases de efeito
estufa. De acordo com os dados gerados e projetados
pela instituição, entre 2009 e 2014, a emissão de gases,
por exemplo, passa de 6.364 toneladas para 4.742 toneladas, respectivamente, o que significa um decréscimo
de 25%. Ainda em relação aos indicadores de descartes
de recursos, o HIAE reduz de 3.655, em 2010, para 3.613
toneladas de resíduos, em 2014.
O retorno também está sendo medido na segurança
das ligações dos equipamentos aos pacientes, garantida pelos geradores e nobreaks, que não deixam que
esses equipamentos fiquem desconectados sequer por
cinco segundos, atendendo a um dos requisitos da JCI,
de acordo com o padrão FMS 9.1 do Manual de Acreditação JCI para Hospitais, segundo o qual a instituição
deve ter processos de emergência para proteger as pessoas em caso de interrupção ou falha do sistema elétrico.
“Os geradores garantem o fornecimento de energia aos
equipamentos críticos do hospital 24 horas por dia, sete
dias na semana. Para os funcionários, isso significa um
ambiente de trabalho mais seguro”, ressalta Tucherman.
Desde que o programa começou a ser implementado,
existe na instância executiva um Comitê de Sustentabilidade envolvendo todos os diretores, no qual são estabelecidas as estratégias e questões primordiais, assim
como as metas e os alvos anuais e quinquenais que
fazem parte do Balanced Scorecard, ligado à remuneração variável que são validadas pelos outros comitês.
Atualmente, o HIAE tem metas atreladas à geração de
resíduos, ao consumo de água e à energia elétrica, além
da emissão de gases de efeito estufa. “Para monitorar
essas metas, criamos o denominador Passagem Equivalente, que leva em consideração o tempo médio de
permanência do paciente. As metas são revistas anual-

mente. Para estabelecê-las, são levados em consideração o plano anual de investimentos e a série histórica
dos insumos”, esclarece o gerente. Segundo ele, o Departamento de Sustentabilidade, ligado à Divisão de
Prática Assistencial, Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, prepara as propostas e as estratégias que serão
discutidas e aprovadas, bem como monitora os programas e as metas.
Além do envolvimento da direção, foram criados ‘times
verdes’ focando as áreas de Engenharia e Obras, Nutrição Verde, Suprimentos, Centro Cirúrgico e Gerenciamento de Resíduos, que recebem treinamento a fim de
desenvolver essa conscientização. Esses grupos são
formados por indicação dos gerentes ou coordenadores.
O assunto é apresentado, discutido e ações são realizadas e encaminhadas para implementação. No Centro
Cirúrgico, por exemplo, existe o programa de segregação
de resíduos, uma vez que nem tudo é infectante e pode
ser reciclado, como as mantas de TNT. Na área de alimentação, houve redução no desperdício, como garrafas
de plástico. Além disso, a instituição possui uma intranet
chamada Meio Ambiente, em que qualquer colaborador
pode dar sua sugestão.
Entre as metas futuras, Tucherman afirma que a prioridade agora é trabalhar na eficiência até esta ser custo-efetiva. Ou seja, buscar eficiência energética por meio
de projetos que possibilitem manter os mesmos padrões
de qualidade dos sistemas convencionais, porém com
menor consumo de energia elétrica, como no caso das
lâmpadas LED, ou com menor impacto ambiental, quando há a substituição de sistemas diesel por gás natural.
No programa de redução de resíduos gerados no
hospital, a busca por tecnologias regenerativas também
vem ao encontro da sustentabilidade com o sistema de
tratamento térmico que, diferentemente da incineração,
tem seus gases tratados por sistemas de filtragem e são
realizados no equipamento, garantindo a ausência de
emissão de poluentes tóxicos. “Esse projeto impacta
diretamente o destino dos resíduos, principalmente infectantes, trazendo a segurança de que nossos impactos
na saúde da população sejam por nós controlados. Há
também a possibilidade de cogeração de energia”, ressalta o gerente de Sustentabilidade.

Av. Albert Einstein, 627 - Morumbi
São Paulo - SP
Tel.: (11) 2151-1233
www.einstein.br
www.cbacred.org.br
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Moinhos de Vento cria Gerência de
Contas do Paciente e garante rapidez
nos processos assistenciais

G

arantir a sustentabilidade da instituição: esse é
o principal objetivo da Gerência de Contas do
Paciente, que vem funcionando há um ano no
Hospital Moinhos de Vento (RS). Trata-se de um setor
criado para harmonizar a interface entre a assistência e
o backoffice hospitalar, atuando para integrar todos os
vetores de constituição e processamento de contas do hospital, assim como estabelecer padrões elevados de integridade e rapidez nos trâmites exigidos com as operadoras
de saúde. De acordo com Mohamed Parrini, superintendente financeiro da instituição, isso contribui tanto para os processos assistenciais, através da agilidade e do grau de
certeza nas autorizações de cirurgias, procedimentos, exames e terapias, quanto para a segurança financeira da instituição, com a efetividade no fechamento de contas.
Toda ação assistencial, quer seja eletiva ou de urgência, carece de autorização/validação da fonte pagadora para ser realizada. Na prática, cabe à Gerência de
Contas do Paciente articular um processo que envolve
a especialidade médica, o próprio paciente, fornecedores, organização do bloco cirúrgico e gestão de documentos, entre outras exigências. “Após a realização do
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ato assistencial e até após a alta do paciente, são realizados os trâmites para autorizações dos tratamentos,
prorrogações de internação, fisioterapia, medicamentos
e uso de equipamentos hospitalares”, explica Vítor Tadeu
Ferreira, gerente do setor de Contas do Paciente, acrescentando que, por fim, todas essas informações são integradas na formação e no fechamento da conta, sendo
encaminhadas para auditoria, faturamento e cobrança.
“Um dos principais vetores de sustentabilidade em
organizações hospitalares é o tempo”, reflete Ferreira.
No caso do Hospital Moinhos de Vento, ele acredita que
a padronização do processo de backoffice das contas
e do ajuste permanente entre todos os atores envolvidos
está resultando em mais agilidade e efetividade na formação das contas, reduzindo o ciclo de dias para faturamento e o percentual de glosas, além de representar
importante componente de credibilidade no relacionamento com as operadoras. Ferreira diz que, durante este
primeiro ano de funcionamento, mesmo com o crescimento do número de consultas, procedimentos e cirurgias
na instituição, o impacto da Gerência de Contas do Paciente já pode ser percebido.

Como resultados, ele aponta redução de 15% no
tempo médio (dias) de fechamento das contas de pacientes internados (contas de maior complexidade); redução de 23% no prazo médio de faturamento (dias) da
instituição; redução de 24% no tempo médio (dias) de
fechamento global das contas na instituição; e aumento
de 17% no volume financeiro faturado mensalmente nas
contas ambulatoriais. “O mapa de contribuição formatado para a Gerência de Contas do Paciente espelha
fielmente a importância de um fluxo contínuo e estável
entre todas as áreas de apoio e atividade-fim, fomentando as melhores práticas assistenciais e administrativas,
em busca do resultado excelente, tanto no âmbito humano quanto no financeiro”, completa Parrini.
Para a consolidação da Gerência de Contas do Paciente, o Moinhos de Vento investiu em uma nova estrutura física para processamento das contas em um novo
prédio administrativo. Além disso, ampliou o quadro de
colaboradores e promove continuamente treinamentos
e capacitação com o intuito de atingir alta performance.
O hospital utiliza um painel de controle composto por
cerca de 90 indicadores, abrangendo, para as áreas
envolvidas, as dimensões de produção, tempo e qualidade. “Isso possibilita a reflexão permanente sobre o
desempenho dos processos institucionais”, informa Parrini. Segundo o superintendente financeiro, a responsabilidade pelos resultados é compartilhada em um evento mensal de avaliação, que fica sob a competência de
superintendentes, gerentes e supervisores, em que todas
as metas e particularidades verificadas são discutidas,
e os resultados, registrados e consolidados em um painel, através do Sistema de Gestão institucional.

Novos protocolos
Acreditado pela Joint Commission International (JCI)
desde 2002, o Hospital Moinhos de Vento vem desenvolvendo novas políticas, protocolos e rotinas assistenciais e diferentes formas de gestão, visando otimizar
recursos e garantir a melhoria dos serviços oferecidos.
“Os padrões de acreditação da JCI são uma fonte permanente de orientação para todos os processos da instituição, assim como para a gestão estratégica e inovação”, diz Parrini, acrescentando que a busca pela
sustentabilidade, qualidade e segurança do paciente foi
a principal influência na concepção da Gerência de Contas do Paciente.
“Possuímos uma cultura crítica de processos bastante apurada, e o momento atual de expansão vivido pela
instituição fez emergir a necessidade de otimizar processos e preparar as bases para a ampliação dos serviços assistenciais, cuja programação vai ocorrer nos
próximos 24 meses”, conclui o superintendente financeiro do Hospital Moinhos de Vento.

Rua Ramiro Barcelos, 910 - Moinhos de Vento
Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3314-3434
www.hospitalmoinhos.org.br

www.cbacred.org.br
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Apostando na prevenção

Total Care trabalha com orientação
terapêutica e fisioterápica e reduz em
até 90% as quedas de pacientes idosos

U

m levantamento divulgado no mês de outubro
passado pela Secretaria do Estado de Saúde de
São Paulo revela dados alarmantes sobre a saúde das pessoas com mais de 60 anos: nos hospitais
públicos, três idosos são internados a cada hora em
decorrência de lesões causadas por quedas. Atento a
essa questão, o Total Care (SP), do Grupo Amil, resolveu
implantar, há três anos, o Programa de Prevenção de
Quedas no Paciente Idoso, que, segundo Patrícia Vianna, médica fisiatra coordenadora do programa, vem
conseguindo reduzir em até 90% o evento queda entre
os pacientes, apenas com mudanças domiciliares.
O paciente chega ao programa através de mecanismos de divulgação, ou por conta de uma busca espontânea da família, ou ainda por encaminhamento médico.
A partir daí, ocorre a primeira consulta para identificar a
estratificação de risco. Somente depois dessa avaliação,
o paciente é encaminhado para o programa de fisioterapia ou para o programa de orientação terapêutica. No
primeiro caso, ocorrem as terapias de grupo com exercícios físicos em que são trabalhadas noções de equilíbrio
e de força, entre outras. No segundo, o tratamento se dá
a partir de sessões de terapias individuais. Há ainda as
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sessões de terapia ocupacional, ministradas por profissionais no Total Care, compostas por uma série de aulas
semanais com cerca de uma hora de duração, que vão
abordar temas como a importância de um ambiente domiciliar seguro, incluindo o componente comportamental.
Na avaliação, os pacientes são submetidos em seis
meses a uma escala de equilíbrio para avaliar o risco de
queda. Os dados são animadores. O acompanhamento
do número absoluto de quedas após o programa de
orientação, com o paciente frequentando o grupo terapêutico uma vez por semana, indica uma redução de
cerca de 90% das quedas. Após o primeiro ano, o paciente passa a ser monitorado por ligações telefônicas
que avaliam se foram feitas as mudanças domiciliares e
se isso alterou a rotina de quedas. “Pacientes e familiares
passam a olhar a queda não como um acidente, mas
como um sintoma que precisa ser tratado”, relata Vianna.
A coordenadora do programa reforça que, com o
passar da idade, o risco de cair aumenta significativamente. “Cerca de 30% a 60% dos idosos caem ao menos
uma vez ao ano”, diz ela, acrescentando que as quedas
começam a se intensificar a partir dos 65 anos de idade
e tornam-se ainda mais frequentes acima dos 75 anos.

De acordo com a médica, numa faixa etária mais elevada, o risco de queda é maior entre as mulheres. “As
múltiplas causas interagem como agentes determinantes,
tanto para quedas acidentais quanto para as recorrentes”,
analisa. Vianna informa ainda que os fatores que levam
à queda podem ser intrínsecos ao paciente ou extrínsecos, ou seja, relacionados ao ambiente.
Entre os fatores intrínsecos, a fisiatra elenca a idade,
as quedas anteriores e a redução da acuidade visual
como os principais vilões, mas há ainda tonturas, distúrbios do equilíbrio e da marcha, lesões do sistema
nervoso, doenças do aparelho locomotor e comprometimento dos mecanismos reguladores da pressão, os
quais predispõem à hipotensão ortostática, ao distúrbio
cognitivo, à depressão e aos transtornos do sono. Os
fatores extrínsecos podem estar relacionados tanto às
condições do ambiente doméstico (piso, iluminação,
leitos e banheiros) quanto a calçados e órteses inadequados, às barreiras físicas e à utilização de mais de quatro
tipos de medicamento ao mesmo tempo, por exemplo.
O Programa de Prevenção de Quedas no Paciente
Idoso do Total Care existe, segundo Vianna, para oferecer melhor qualidade de vida, de forma geral, ao paciente. “O nosso objetivo maior é fazer com que o paciente
não caia, não comprometa a sua qualidade de vida em
razão das complicações provocadas por eventos de
queda, como as frequentes fraturas”, diz.
O selo de acreditação concedido ao Total Care pela
Joint Commission International (JCI) é um estímulo para
o programa, que se relaciona diretamente com a 6ª meta
internacional de segurança do paciente, estabelecida no
manual de padrões da JCI: reduzir o risco de lesões ao
paciente (não somente o idoso) decorrentes de quedas.
“O programa foi incentivado a seguir a rotina de uniformização de cuidado da equipe junto ao paciente e, dessa maneira, apresenta uma rotina bem descrita com um
plano de atuação, nas especialidades médica e terapêutica, bastante claro e acessível”, avalia a coordenadora.
No âmbito ambulatorial, o paciente pode ser identificado
como de risco já na consulta ambulatorial de qualquer
especialidade médica, a partir de perguntas que constam no protocolo de atendimento. “A partir daí, ele terá
acesso amplo à marcação de consultas, pela qual terá
avaliação específica no ambulatório de quedas e o devido encaminhamento para as intervenções terapêuticas
específicas”, sublinha.

responsável por essa parte do programa, é utilizada a
metodologia francesa da ginástica holística. Ela explica
que o tratamento tem 27 semanas, com 27 aulas de uma
hora de duração na Unidade de Correção Postural (UCP)
e a indicação de movimentos de 5 a 10 minutos para
serem seguidos em casa. Inicialmente, é realizada uma
avaliação para testar a capacidade de reflexo, de atenção,
de força muscular e de equilíbrio. “No meio do programa,
nós repetimos o teste pra comparar a evolução ou traçar
novas estratégias para quem ainda não alcançou os resultados esperados”, explica. “E, no final do programa,
nós fazemos nova avaliação e verificamos os resultados
para saber se há necessidade de estendê-lo ou se aquela pessoa está preparada para dar continuidade sozinha.”
Segundo Lacombe, o método preconiza a educação e a
autonomia do corpo. “Normalmente, conseguimos atingir
a nossa meta de redução de aproximadamente 50% das
queixas e cerca de 65% dos pacientes conseguem ter
alta. O restante é de casos mais graves que precisam de
um acompanhamento mais prolongado”, ressalta.
Esses números são indicadores assistenciais que vão
mostrar melhoras nos aspectos avaliados no programa.
Mas a fisioterapeuta lembra que o programa é preventivo e diz que “é fantástico ver a progressão e o ganho
de equilíbrio no paciente”. Pelo método, também são
exercitadas a coordenação motora e a atenção para estimular vias de acesso cerebrais diferentes, o que quer
dizer também a prática de exercícios lúdicos que coordenem vários músculos que não são usados no dia a dia.

Componente fisioterapêutico
Dentro do Programa de Prevenção de Quedas no
Paciente Idoso, foi montado um programa específico de
fisioterapia para trabalhar melhor o equilíbrio, evitando
a incapacidade em uma idade ainda mentalmente produtiva. De acordo com a fisioterapeuta Patrícia Lacombe,

Berrini - Av. das Nações Unidas, 11.541 - 3º andar - Brooklin
Cincinato - Rua Cincinato Braga, 340 - 17º andar - Bela Vista
Jardins - Av. Nove de Julho, 5.837 - Jardim Paulista - São Paulo – SP
Tel.: (11) 5112-1000
www.amil.com.br
www.cbacred.org.br
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Sustentabilidade predial

HCor inaugura edifício e amplia serviços
com foco na sustentabilidade

J

aneiro de 2014 marca um novo tempo para o Hospital do Coração (HCor), de São Paulo, com a inauguração de um edifício, totalmente sustentável e
com a ampliação do leque de especialidades. O Edifício
Dr. Adib Jatene, como está sendo chamado, fica localizado em frente ao atual complexo hospitalar, sendo
concebido com base em seis pilares: Espaço Sustentável, Uso Racional da Água, Energia & Atmosfera, Materiais & Recursos, Qualidade Ambiental Interna e Inovação & Processo de Projeto.
As medidas para aumentar a eficiência energética do
imóvel vão desde recursos de iluminação e reaproveitamento de água, inclusive na manutenção da climatização,
até vidros especiais, entre outros. O empreendimento,
está em processo de certificação pela Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED), sistema de avaliação dos edifícios sustentáveis desenvolvido pelo US
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Green Building Council (USGBC), seguindo todas as recomendações preconizadas por esse órgão sob a coordenação do engenheiro Ayrton Siqueira.
Um jardim suspenso foi projetado na cobertura: além
de contribuir com o meio ambiente e manter a temperatura
do prédio mais amena, essa área serve para o lazer dos
pacientes. Árvores, plantas, flores, bancos e pérgula
compõem o espaço. “Essa cobertura contribui ainda
mais para nossa proposta de humanização do atendimento”, comenta o gerente do Edifício Dr. Adib Jatene,
José César Ribeiro.
O Edifício Dr. Adib Jatene tem 15 andares, sendo que
cinco pavimentos ficam no subsolo. De acordo com Ribeiro, são 38 apartamentos no total, sendo que dois
andares têm suítes diferenciadas. Há uma unidade ambulatorial de quimioterapia, salas híbridas acopladas com
ressonância magnética, uma unidade de tratamento por
radiocirurgia Gamma Knife e, ainda, um centro de convenções com capacidade para 210 pessoas. O estacionamento subterrâneo tem 142 vagas.
O edifício também foi pensado de modo a atender
aos padrões internacionais de qualidade e edificações
para a saúde. “Nós temos um grupo de gestão de projetos e um grupo específico que trabalha com a parte
de gerenciamento e segurança das Instalações e tivemos
que nos unir, também com equipes multidisciplinares e
até da manutenção, para pensar esse projeto de modo
que contemplasse o máximo de eficiência não só no
sentido da sustentabilidade, mas também da segurança
e do fluxo de pessoas e de materiais”, diz José César
Ribeiro, referindo-se ao capítulo FMS (Gerenciamento e
Segurança das Instalações) do Manual de Acreditação
Hospitalar da Joint Commission International.
Ele destaca, nesse contexto, a preocupação com os
fluxos operacionais. “A área de apoio assistencial, por
exemplo, não tem nenhum conflito com os pacientes em
se tratando de circulação”, explica. Segundo o gerente,
há um túnel no terceiro subsolo comunicando com o
edifício principal, por onde toda a área de apoio, de
rouparia, de limpeza, de farmácia e almoxarifado utilizará para circulação. Existe também um fluxo específico
para resíduos, em determinados horários, de modo que

não cruzem com a área de nutrição, por exemplo. Outro
diferencial é a passarela de interligação entre os edifícios
exclusivamente para transferências de pacientes pós-procedimentos. Os acessos do anfiteatro também não
conflitam com as áreas destinadas a pacientes.

“Temos um grupo de gestão de
projetos e um grupo específico
que trabalha com a parte de
gerenciamento e segurança
das instalações e tivemos que
nos unir... para pensar esse
projeto de modo que
contemplasse o máximo de
eficiência não só no sentido da
sustentabilidade, mas também
da segurança e do fluxo de
pessoas e de materiais.”

Menos impacto para
o meio ambiente
O projeto arquitetônico foi concebido e executado
com responsabilidade ambiental que busca diminuir
o impacto do novo prédio no meio ambiente durante
toda a sua vida útil, começando pela demolição dos
edifícios existentes anteriormente, passando por escavação e preparo do terreno, construção do novo
prédio, seu uso na eventual demolição ou reforma no
futuro. Alguns diferenciais são:
•

Desempenho energético, no mínimo, 12%
melhor que a referência estabelecida na norma
ASHRAE 90.1;

•

Elevadores com recuperadores de energia
cinética;

•

Uso eficiente da água com utilização de sistemas
de alta eficiência, além de reaproveitamento de
água do lençol freático e de água de chuva;

•

Unidades de refrigeração de água (chillers) com
recuperador de calor que auxilia a geração de
água quente, que também utiliza painéis solares
e sistema de gás natural;

•

Iluminação com controle automático e local,
utilizando lâmpadas de LED de baixo consumo
de energia;

•

Vidros especiais, com baixa transmissão de calor
e alta luminosidade, nas fachadas;

•

Os subsolos do edifício estão abaixo do lençol
freático e a água que é drenada das paredes,
diafragma dos subsolos, será tratada e
aproveitada como água não potável (bacias
sanitárias, mictórios, irrigação etc.);

•

Utilização de material de baixa emissão de
compostos orgânicos voláteis (VOCs) para a
melhora da qualidade do ar interno.

José César Ribeiro, gerente do Edifício
Dr. Adib Jatene

Monitorando o ar e os resíduos
A qualidade do ar interno é outro ponto de enfoque.
O controle é feito por um sistema de automação Bulding
Management System (BMS) que monitora toda a infraestrutura, sistema de segurança e operação do edifício,
tanto nos apartamentos quanto nos corredores, para
avaliar os níveis de poluentes, umidade e temperatura.
Esses dados são enviados para uma central, onde tudo
é analisado e a equipe da engenharia clínica, que fica
de plantão 24 horas, é avisada por um alarme caso haja
alguma intercorrência. O software também controla quedas de energia, nível da caixa d’água e outros sistemas
que demandam vigilância contínua.
Os resíduos também têm tratamento especial nesse novo projeto. “Temos uma equipe específica para
tratar desse tema e também uma plataforma”, esclarece Ribeiro. Segundo o gerente, os resíduos de todos
os pavimentos são encaminhados para uma área exclusiva no terceiro subsolo, onde há salas para a separação do resíduo, com o devido cuidado para o
manuseio de substâncias e materiais que possam
trazer risco. Na madrugada, os resíduos são transferidos para o edifício-sede, onde cada um segue o seu
destino. “Do ponto de vista ambiental, todo o cuidado
é tomado: descarte de resíduo comum, infectante e
reciclável”, complementa Ribeiro.

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

Pronep alia ações educativas à tecnologia
e garante sustentabilidade do negócio

A

busca constante pelo equilíbrio econômico, social
e ambiental tem sido uma das marcas da Pronep,
empresa do ramo de medicina domiciliar. De acordo com Josier Vilar, diretor executivo da organização,
esse é o segredo da sustentabilidade. Mas é também
o maior desafio. “No nosso caso, lidamos com doenças crônicas e precisamos incorporar tecnologias de
alto custo que beneficiem o paciente – nosso principal
objetivo – e que ao mesmo tempo tragam melhorias
para os negócios na saúde”, sintetiza o gestor. “Cabe
a nós tentar administrar esse duelo com a máxima
qualidade”, salienta.
Primeira empresa de home care acreditada pela Joint
Commission International (JCI), a Pronep vem investindo
em alternativas para manter os padrões de qualidade e
segurança do manual da JCI/CBA. Segundo Vilar, todos
os produtos e serviços da Pronep têm por objetivo transformar o ambiente domiciliar em um complemento do
ciclo de cuidados de que um paciente pode necessitar,
humanizando e profissionalizando o atendimento realizado no domicílio. “Pensar na sustentabilidade financeira de uma empresa também implica um papel educativo”,
diz o gestor, acrescentando que, por se tratar de uma
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organização que lida com o cuidado continuado, uma
das apostas da Pronep tem sido o Programa de Treinamento ao Cuidador, que oferece condições para a prestação dos cuidados de forma segura e responsável a
todos que estão envolvidos com o paciente e demonstrem
desejo em fazê-lo, sejam eles familiares, cuidadores e,
até mesmo, o próprio paciente.
De acordo com Regiane Nicolau, gerente de Qualidade da Pronep-SP, o programa transfere paulatinamente a responsabilidade para que as famílias possam, em
determinado momento, estar aptas a assumir o cuidado
do paciente, abrindo mão do cuidador técnico. “Com
esse programa, buscamos o cuidado compartilhado e
o autocuidado, oferecendo, assim, apoio direto na participação dos cuidados”, informa Nicolau. Para tanto,
são aplicados níveis de treinamento diferenciados que
levam em conta todos os graus de necessidade dos pacientes, do mais simples ao mais complexo, e vão desde
higiene, alimentação e orientação nutricional até sinais
clínicos, monitoramento de doenças crônicas e serviço
social, passando ainda por orientação farmacêutica, cuidados com a pele, suporte ventilatório, administração de
medicamentos, sistema vesicointestinal e ostomia.

De acordo com a gerente de Qualidade, a ordem dos
níveis e o tempo para finalização são flexíveis e leva-se
em consideração a capacidade de execução do familiar/
cuidador/paciente. Os treinamentos são realizados na
residência pelo profissional responsável e capacitado no
assunto abordado e, até que o indivíduo demonstre segurança na execução, a responsabilidade permanece a cargo do profissional de saúde. “Sabemos que o cuidado é
oneroso, mas nossos indicadores financeiros andam em
sintonia com os indicadores assistenciais”, conclui ela.

Tecnologia avançada
Na outra ponta do processo, do ponto de vista administrativo, a Pronep trabalha com três sistemas de
governança corporativa que trazem benefícios para o
paciente e tranquilidade para os negócios da instituição:
o sistema Microsiga (de gestão administrativa, financeira e pessoal), o sistema IW – IncoWay (que gerencia o paciente) e o sistema Move Care. Esse último
tem se tornado a ‘menina dos olhos’ na instituição e
vem funcionando como uma síntese tecnológica do
pensamento da empresa na busca da sustentabilidade financeira e assistencial.
Trata-se de uma ferramenta inovadora, desenvolvida
em plataforma mobile e baseada no conceito de cloud
computing (armazenamento de informações em diferentes servidores inteligados pela internet), que permite o
monitoramento on line, on time e full time dos pacientes
em atendimento domiciliar. Através dela, é possível realizar o registro eletrônico de dados do paciente durante
a visita domiciliar e acompanhar a saúde do paciente
em tempo real, o que permite o gerenciamento dos indicadores de desempenho à distância – controles presenciais e de rotinas operacionais, indicadores de desfechos clínicos, indicadores econômico-financeiros e
indicadores de satisfação dos usuários.
Nos últimos seis meses, com o Move Care, os índices
de legibilidade dos prontuários passaram de 88,9% de
não conformidade, em abril, para 100%, em junho, mantendo-se nesse percentual nos últimos quatro meses.
Esse indicador de acreditação é importante porque permite um prontuário isento de erros de interpretação do
receituário e agilidade máxima no provimento de medicamentos e serviços, além de garantir maior segurança
nos procedimentos. Em relação à alteração de prescrição,
o sistema on line permitiu agilidade no envio do produto,
com 100% de acerto, entre junho e outubro. Uma outra
vantagem do Move Care, segundo Vilar, é que a plataforma permite o georreferenciamento de todos os profissionais, facilitando a localização do corpo clínico nos
bairros de atuação. Antes, o processo de localização
respeitava apenas a escala dos profissionais, agora há
100% de monitoramento das equipes.

Ao usar a tecnologia a favor da assistência humanizada, o gestor confirma que as tomadas de decisão por
parte dos profissionais da assistência e dos gestores
tornam-se mais ágeis e isso facilita o controle de desperdício. “No fundo, quando incorporamos tecnologia,
o que nos interessa é ver o quanto isso fará sentido para
o paciente”, diz, explicando que só pode mensurar os
valores de remuneração se ele próprio estiver convencido de que aquilo que está sendo oferecido por sua empresa vai trazer melhor resultado para o paciente do
ponto de vista de eficiência, eficácia e efetividade. De
acordo com Vilar, o que a Pronep está fazendo de mais
substancial do ponto de vista da sustentabilidade financeira é medir tudo o que é relevante. “Essa atitude
nos garante sustentação econômica nas nossas relações comerciais. Quando as nossas decisões são
tomadas com foco no paciente, erramos menos. Logo,
temos mais poder de convencimento junto a quem nos
paga”, finaliza o gestor.

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

www.cbacred.org.br
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Foco na comunidade

Hospital Sírio-Libanês cria projetos
sociais para dar sustentabilidade à
comunidade no seu entorno

G

overno, Liderança e Direção (GLD) é um dos
capítulos do Manual Padrões de Acreditação da
Joint Commission International para Hospitais.
Lá está escrito: “A missão da instituição reflete comumente as necessidades da população de sua comunidade? Os líderes fazem planos para tornar a comunidade mais saudável e reconhecem que têm
responsabilidade e que têm impacto sobre a comunidade?” Esses padrões são plenamente atendidos pelo
Hospital Sírio-Libanês (HSL), em São Paulo, que mantém quatro projetos nas áreas sociais e de assistência
médica. São eles: o Ambulatório de Especialidades em
Pediatria, o Abrace Seu Bairro, o Projeto Arte Verde e a
Rede Social Bela Vista. Atualmente, mais de 2.500 famílias estão beneficiadas nos projetos, que contemplam
programas de promoção da saúde, educação, qualificação profissional e qualidade de vida para toda a família,
sem perder o foco na inclusão social.
Coordenador de Sustentabilidade do HSL, Flávio Alexandre Cardoso Álvares conta que o Ambulatório de
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Pediatria Social (atual Ambulatório de Especialidades em
Pediatria) foi criado em 17 de outubro de 1998 alinhado
com a filosofia filantrópica da Sociedade Beneficente de
Senhoras Hospital Sírio-Libanês, que é promover projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema
Único de Saúde e também ações sociais na região do
Bela Vista, bairro em que se encontra o hospital.
Somente em 2012, foram matriculadas mais de 250
crianças no Ambulatório de Pediatria Social. No total,
mais de 3 mil crianças foram cadastradas no programa,
que agora ganhará um novo formato. “Estamos no processo de implantação do Ambulatório de Especialidades
Pediátricas, mudando o perfil de atendimento de atenção
primária para atendimento especializado”, conta Álvares.
Para isso, o hospital fechou parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde. Com essa mudança, o ambulatório
deixa de atender a demanda espontânea e básica, como
vacinas, consultas pediátricas e odontologia básica, para
atender crianças que necessitam de acompanhamento
especializado e serão encaminhadas pelas Unidades Bá-

sicas de Saúde e equipes da Estratégia Saúde da Família
da região. Com a reestruturação, o ambulatório disponibilizará consultas em casos de dificuldade de aprendizagem,
sobrepeso e obesidade, rinologia, otologia e audição, laringologia e voz, quadro de infectologia infantil geral, diagnóstico de respiração oral obstrutiva, necessidade de tratamento bucal e pediatria referenciada (segunda opinião
médica). “Serão, ao todo, mais de 1.200 vagas para tratamento por até 18 meses, dependendo do caso, até a alta
médica. Os pacientes receberão orientação e serão novamente encaminhados para as unidades públicas de origem”,
garante Álvares.
Outro programa mantido pelo HSL é o Abrace Seu
Bairro, que presta assistência a 1.200 famílias, com projetos de inclusão social, geração de renda, cultura, esporte e lazer e qualificação profissional. Em média, são
ofertadas mensalmente 2.400 vagas nas diversas atividades disponíveis: aulas de capoeira e dança, musicalização
e canto coral, informática para o trabalho, alfabetização
de adultos, inglês, apoio escolar, corte e costura, culinária e bijuteria, entre outras opções. Somente no ano passado foram preenchidas 25.056 vagas nesses cursos.

Desenvolvimento comunitário
A interação do Sírio-Libanês com a comunidade está
fortemente expressa em dois projetos que integram ainda organizações pública, privada e não governamental
e pessoas da comunidade: o Arte Verde e a Rede Social
Bela Vista. “De modo horizontal, dialógico e participativo,
trabalha-se a promoção de políticas que transformem a
realidade local a partir das reais necessidades da região”,
garante o coordenador de Sustentabilidade do HSL.
O primeiro projeto incentiva o fomento do empreendedorismo a partir de materiais reciclados. Além de ser
o criador e mantenedor do projeto, “o próprio hospital é
um grande gerador de resíduos comuns não infectantes,
que são reciclados, principalmente papel, plástico e papelão”, diz o representante hospitalar, observando que
o programa capacita e habilita os participantes a produzir objetos com materiais recicláveis, gerando sustentabilidade financeira e fortalecendo o grupo empreendedor
para que possa expandir o negócio e atrair novos clientes. O próprio hospital compra 2 mil sacolas reutilizáveis
por mês, que são entregues aos pacientes no momento
da internação. “A renda gerada com as vendas permitiu
ao grupo o aluguel de um espaço para ser a sede da
instituição”, garante Álvares.
A atividade conta com apoio do Projeto Catadores
– Coletando com Saúde. A iniciativa do HSL procura
estimular catadores autônomos a cuidarem da sua saúde e autoestima. Entre as metas desse projeto estão a
coleta de materiais recicláveis no comércio e condomínios
da região e a implantação da coleta seletiva humanizada.

Vislumbrando o futuro
Integrante e membro fundador da Rede Social Bela
Vista, criada em 2005, com o intuito de reunir pessoas
e instituições para construir propostas que beneficiem a
vida das comunidades, já implementou mais de 50 ações
e projetos de desenvolvimento comunitário. Em 2009,
surgiu o grande desafio: o Plano de Desenvolvimento
Local do Bairro Bela Vista 2020, que aponta o caminho
a ser percorrido pela comunidade e pelo poder público
para alcançar objetivos que trarão melhorias na qualidade de vida à comunidade. Foram levantados problemas
e soluções através de um diagnóstico participativo. Dez
metas principais foram validadas no planejamento: resgate da Praça 14 Bis; revitalização da Rua Treze de Maio com
a implantação de um corredor gastronômico; construção
de espaços para práticas esportivas e de lazer; transformação dos baixo-viadutos em escolas de incentivo ao
empreendedorismo, cultura e educação; melhoria da
iluminação das ruas; promoção da educação ambiental nas escolas; melhoria dos serviços públicos e de
saúde; melhoria do mobiliário urbano; construção de
ciclovias; e transformação dos edifícios abandonados
em moradias sociais.
O coordenador de Sustentabilidade do HSL garante:
“Gerar, compartilhar e construir conhecimento para salvar vidas é uma motivação singular. Mais que um compromisso, está na missão da instituição.”

Rua Dona Adma Jafet, 91
Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3155-0200
www.hospitalsiriolibanes.org.br
www.cbacred.org.br
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Centros de Excelência

Hospital São Vicente de Paulo aposta
em centros especializados para
melhorar sustentabilidade financeira

O

aumento da receita e do volume de atendimento de emergência, ambulatorial e cirúrgico, redução do tempo de espera e maior satisfação
e fidelização dos clientes. Esses são indicadores que
apontam resultados positivos dos Centros Especializados
ou de Excelência criados no Hospital São Vicente de
Paulo (HSVP), no Rio de Janeiro.
Seguindo uma tendência de mercado, o HSVP transformou dois de seus serviços em Centros de Excelência.
Com gestão de custo independente, os centros especializados de Oftalmologia e de Ortopedia e Traumatologia receberam investimentos nas áreas de infraestrutura física, recursos humanos, tecnológica e de
processos e controles, que ultrapassam a casa dos R$
8 milhões. “O objetivo é oferecer uma solução completa
e padronizada para o tratamento dos pacientes, prestando um serviço de alta qualidade”, assegura Luis Fernando Joaquim, gerente da Deloitte, empresa de consultoria de gestão contratada pela direção do HSVP.
Como apoio aos centros especializados, o HSVP criou
primeiramente o Centro Especializado em Serviço de
Imagem e Diagnóstico. Com modernos equipamentos e
alta tecnologia, o serviço auxilia o diagnóstico do paciente,
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proporcionando o início do tratamento com mais eficácia
e rapidez e, consequentemente, melhores resultados.
“Os centros foram definidos após minuciosa análise
da vocação do hospital e em linha com a estratégia da
instituição”, declara Joaquim, revelando que outros centros estão em fase de estruturação. “Atualmente, estamos
realizando um forte investimento para aumentar os leitos de CTI e reestruturação da Unidade Coronariana,
potencializando as especialidades de cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular e hemodinâmica. Também estamos na fase final do estudo de viabilidade
para a implantação do Centro Especializado em Urologia”, adianta ele.

Gestão da Saúde
Setor vital na economia financeira mundial, a saúde
representa 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a US$ 5,3 trilhões, de acordo com dados mais
recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Os investimentos e gastos com saúde tendem a aumentar a cada ano em razão da maior disponibilidade
de recursos tecnológicos, dos preços e tributos sob os
insumos de produtos médicos e hospitalares, das tecnologias de processos e de informação incorporadas na
prestação do serviço, da regulação do setor, da cadeia de
serviços complementares (manutenção da engenharia clínica, logísticos e jurídicos, entre outros), do aumento da
expectativa de vida e até mesmo em face da maior conscientização da população sobre os cuidados com a saúde.
Dessa forma, a sistematização da Gestão Baseada
em Atividades (ABM, do inglês Activity-Based Management)
parece ser uma saída viável para administrar serviços de
saúde, já que, conhecendo os verdadeiros custos dos
serviços prestados, as instituições têm mais condições
de cortar desperdícios, melhorar seus serviços, avaliar
incentivos de qualidade e impulsionar para o melhoramento contínuo através do gerenciamento baseado em
atividade.

Gerente de TI e Telecom do HSVP, André Luiz Couto
Mallmann revela que o objetivo da direção do hospital
ao criar os centros especializados foi “otimizar as especialidades médicas ofertadas, focando as que trazem
maior valor agregado ou que possuem boas expectativas,
no que tange ao crescimento e à exposição da marca.”
Ele aponta ainda, como principal benefício, a agilidade nas tomadas de decisão, permitindo à direção do
hospital concentrar seus esforços nas questões realmente significativas: excelência operacional, foco na competência do negócio, otimização dos espaços produtivos
e painel de acompanhamento por especialidade.

Diagnosticando referências
Para determinar os Centros de Excelência, foi inicialmente feito o estudo da vocação médica. Nessa etapa,
foram levantados os dados quantitativos (volume, receita e custo por especialidade e dos principais procedimentos realizados; perfil do paciente atendido e tempo médio de atendimento, além do tempo de
permanência no ambulatório, emergência e centro
cirúrgico) e qualitativos (diferenciais no mercado, pontos fortes, pontos com potencial de melhoria, implicações políticas e legais, entre outras).
Estudar o mercado também foi decisivo para a criação
dos centros especializados. “Fizemos um benchmarking
para conhecer as melhores práticas e conhecer os problemas dos modelos presentes no mercado, além de
analisarmos as tendências”, conta Mallmann. Segundo
ele, essa atividade auxiliou a direção do hospital a planejar e quantificar os investimentos necessários à implantação dos centros, prever suas demandas, sustentar
ou rever as decisões sobre quais especialidades focar

e, posteriormente, definir estratégias e orçamentos para
os anos subsequentes.
No novo modelo de negócio, o capital humano da
área de TI colabora proximamente com as áreas de negócio da instituição, ressalta Mallmann. Segundo ele, os
profissionais de TI passaram a ter uma visão do negócio
aliada à visão sistêmica, propondo a melhoria nos processos e controles e apoiando os gestores de cada uma
das áreas em cada projeto. “O analista de sistema agora é visto como um analista de negócio”, observa.
Coordenador de Qualidade e Risco do HSVP, Vanderlei Timbó compreende que a criação dos centros
especializados vem ao encontro do capítulo QPS do
Manual de Padrões de Acreditação Hospitalar da Joint
Commission International, que trata da Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente: “Os centros especializados possibilitam uma assistência mais objetiva, e isso
determina um planejamento eficiente na utilização de
recursos materiais e humanos para resolução da demanda de cuidado à saúde do paciente, em menor tempo e
com maior taxa de sucesso.”

Rua Dr. Satamini, 333
Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2563-2121
www.hsvp.org.br
www.cbacred.org.br
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Cuidando do meio ambiente

Hospital do Câncer II, do INCA, trata
80% dos seus resíduos comuns

O

processo de acreditação motivou o Hospital do
Câncer (HC II), do Instituto Nacional de Câncer
(INCA), no Rio de Janeiro, a implantar um Plano
de Gerenciamento de Resíduos (PGR). Criado em 2006,
o projeto atualmente atinge a meta de 80% de lixo comum
e 30% de lixo infectante tratado. A cada mês, mais de
120 mil litros de material comum descartado ganha nova
vida útil e mais de 40 mil resíduos químicos deixam de ser
absorvidos pelo meio ambiente. Hoje, nenhum material
perfurante ou cortante é descartado inadequadamente.
Dados do Ministério do Meio Ambiente revelam que
são produzidos diariamente no Brasil cerca de 125 mil
toneladas de lixo urbano, das quais de 0,5% a 1% (até
1,2 mil toneladas) é resíduo hospitalar. O Ministério aponta, ainda, que apenas 23% do lixo urbano produzido no
país recebe algum tipo de tratamento adequado, sendo
o restante lançado em lixões a céu aberto. Em se tratando de lixo hospitalar, o percentual de destinação correta
é bastante inferior: cerca de 13% - ou seja, aproximadamente 87% são lançados a céu aberto ou em aterros
sem controle sanitário.
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O PGR busca minimizar a geração dos resíduos na
fonte, adequar à segregação na origem, controlar e reduzir risco à saúde dos indivíduos e ao meio ambiente.
O correto descarte e destino dos resíduos hospitalares
propicia redução no risco de acidente com materiais
perfurantes ou cortantes, além do risco de contaminação
com substâncias químicas e materiais biológicos, proporcionando um ambiente mais seguro para pacientes,
profissionais e demais usuários.
O plano do HC II foi estruturado a partir da necessidade de articulação e integração dos processos de gestão de risco, constantes no capítulo FMS.5 do Manual
de Acreditação para Hospitais, da Joint Commission
International e também de modo a atender às legislações
RDC n° 306/2004, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), e n° 358/2005, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (Conama). O manual de acreditação
dispõe, no capítulo de Gerenciamento e Segurança das
Instalações (FMS), a respeito da necessidade de planos
para a estrutura e as atividades da instituição no que se
refere a materiais perigosos, que os resíduos dessa clas-

se devem ser descartados de forma segura. “O manual
faz uma passagem sobre o tema no FMS e também em
outros capítulos em que a medida aparece em conjunto
com outras ações, inclusive na Avaliação dos Pacientes
(AOP). O nosso PGR atende a esses dois capítulos, além
das normas ambientais e sanitárias vigentes”, informa
Jacilene Cruz, gerente de Qualidade do HC II.

Mais Segurança
O hospital criou novos abrigos de lixo, com destino
específico para cada tipo de resíduo. Além disso, foram
estabelecidos horários para a adequação dos elevadores
para o recolhimento dos lixos. Os profissionais também
passaram por treinamento e receberam equipamentos
de proteção individual apropriados para a tarefa.
As lixeiras com adesivos de identificação do tipo de
lixo tiveram um papel importante, mas só tiveram eficácia com a promoção de campanhas de conscientização
sobre o descarte correto. Para manter os efeitos do programa, são distribuídos fôlderes informativos e realizados
cursos periódicos a respeito de resíduo hospitalar. “E
nas Boas-Vindas, um programa que o INCA tem para os
profissionais admitidos na instituição, a gerência de resíduo faz apresentação do PGR e sua importância. Até
mesmo os prestadores de serviço terceirizados recebem
treinamento a respeito do plano. Nesse caso, a gerente
de Risco, com a enfermeira da empresa terceirizada e a
enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, faz esse trabalho educacional para cada profissional”, acrescenta Cruz.
As etapas do PGR são as seguintes: classificação,
segregação, monitorização, acondicionamento, tratamento e descarte final. Jacilene Cruz explica que o lixo reciclável é levado pela cooperativa de catadores de papel

e papelão, que faz a compactação e o destina às empresas recicladoras. Já o lixo químico é incinerado por
uma empresa contratada e levado para São Paulo, onde
é acondicionado. E o infectante é tratado pela empresa
para ser descartado posteriormente. Os principais tratamentos para esse tipo de resíduo são processos que
consistem na esterilização por altas temperaturas e pressão (autoclavagem ou esterilização por micro-ondas).
Quando sai uma nova lei ou norma, a Gerência de
Riscos insere a orientação no conteúdo dos cursos. A
Gerência de Resíduos também faz uma revisão anual no
PGR, analisando os resíduos existentes, verificando se
houve algum tipo de material novo introduzido à rotina
do hospital. São feitas ainda a atualização e a avaliação
das empresas prestadoras de serviço, além de outras
análises. “O resultado dessa apuração anual e seus desdobramentos são publicados no Normatiza, que é um
sistema de publicação de documentos disponibilizados
na intranet para todos os colaboradores do INCA”, destaca Jacilene Cruz, ressaltando que cada unidade do
INCA tem seu programa de resíduos, mas o do HC II
pode ser acompanhado por toda a rede.

Rua Equador, 831
Santo Cristo – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3207-2800
www.inca.gov.br
www.cbacred.org.br
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Plano de Gerenciamento de Resíduos

TotalCor adota medidas de
sustentabilidade, reduz energia elétrica
e melhora coleta seletiva

O

Hospital TotalCor (SP) recebeu o selo de acreditação da Joint Commission International (JCI)
em 2010 e vem, desde então, assegurando a
melhoria contínua de todos os novos processos que
preveem cuidados com o paciente. Além da preocupação
em aperfeiçoar a assistência ao paciente, a instituição
também trabalha em conformidade com a ABNT NBR
14001, cujo objetivo é garantir a redução da carga de
poluição gerada por organizações, desenvolvendo, assim,
uma consciência ambiental nas instituições frente à escassez de recursos naturais.
A certificação de Sistema de Gestão Ambiental significa comprovar, para mercado e a sociedade, que a
organização adota um conjunto de práticas para minimizar impactos que imponham riscos à preservação da

24

Acreditação em Saúde

biodiversidade. No TotalCor, essa preocupação com a
sustentabilidade ambiental levou a instituição a elaborar
também um Plano de Gerenciamento dos Resíduos
(PGR), que se encontra dentro dos 14 planos institucionais cujo objetivo é facilitar a definição de metas e o
acompanhamento das ações visando à qualidade e segurança dos serviços do hospital.
Segundo o gerente administrativo-financeiro do
TotalCor, Marcelo Lage, com as ações implementadas,
com foco na sustentabilidade ambiental, a instituição
teve um ganho real, no geral, de cerca de 10%. “Os
padrões JCI têm vários indicadores para controlar a
segurança do paciente e um dos indicadores é quanto à redução no consumo de energia elétrica e de
água. Dentro dos indicadores que temos de consumo
de energia e de água, conseguimos mensurar o quanto o paciente está usando aqui dentro e
conseguimos controlar, de acordo
com o que é pedido pela JCI e
também pela ISO”,
ressalta o gerente.
Com a Política Nacional de Resíduos, programada para entrar em
vigor em agosto de
2014, cuja principal característica é assegurar
que as empresas e instituições façam a logística reversa de embalagem, Lage crê que as
medidas já adotadas no TotalCor vão facilitar bastante o cumprimento dessa
política. “A porcentagem que estamos atingindo nessa

laboradores, divididos por 15 áreas, e todo o treinamento é feito com a integração desses colaboradores. “Apresentamos nossas políticas e fazemos a mensuração in
loco de como está sendo feita a coleta seletiva, por
exemplo. O resultado desse acompanhamento é pontuado por setor. Assim, vemos qual apresenta maior dificuldade ou que tenha baixa conformidade nas auditorias.
A partir disso, é feito um treinamento específico ou uma
reciclagem daquele treinamento com aula teórica. Também fazemos, uma vez por ano, uma reciclagem da
importância da ISO 14001”, diz.

“A porcentagem que estamos
atingindo nessa questão da
contabilidade e redução de
impacto tem sido boa.”
Marcelo Lage, gerente administrativo-financeiro

questão da contabilidade e redução de impacto tem sido
boa. O setor de Suprimentos recebe ainda muita mercadoria e insumos, portanto muito resíduo. Apesar de a
medicação ser pequena, a embalagem é gigante”, descreve Lage, explicando que é preciso, por exemplo, fazer
a destinação correta desse material.
Além do gerenciamento de resíduos, ações e investimentos para a redução no consumo de energia elétrica,
a diminuição da circulação dos elevadores durante a
noite, a diminuição no consumo dos aparelhos de arcondicionado e a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas LED vêm contribuindo não apenas para a diminuição dos gastos imediatos como também futuros, já
que a lâmpada LED não queima com facilidade.

O gerente ressalta que todos os projetos atingem
todas as áreas. Segundo ele, na redução noturna do uso
do elevador, por exemplo, é distribuído um comunicado
para o uso consciente do aparelho. “Tentamos priorizar
o uso do elevador para os pacientes e pedimos que,
para se deslocar de um andar para o outro, o colaborador use a escada. Assim, já há o beneficio para a saúde
do colaborador e o ganho de não usar a energia do
elevador e não deixar de priorizar o paciente. São diversas indicações corporativas para o hospital inteiro, como
apagar a luz quando sair do setor”, enumera.
Outra medida que teve adesão maciça foi em relação
à coleta seletiva. “É um processo normal aqui dentro
do hospital e funciona muito bem, sem dificuldade.
Quando há uma reunião e há um setor errado, a gente faz um plano de correção, mas muito pouco. Então,
a coleta seletiva realmente anda muito bem”, comemora Marcelo Lage.

Educação continuada
A implantação dessas ações no ambiente e na cultura do TotalCor também está atrelada ao treinamento e
à adesão dos colaboradores da instituição. Segundo
Lage, o hospital conta com a participação dos 450 co-

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

Hospital Paulistano aposta na educação
continuada para diminuir quantidade
de resíduos per capita

O

investimento no treinamento dos colaboradores
vem sendo a principal estratégia para o Hospital
Paulistano (SP) implementar o programa de gerenciamento de resíduos na instituição. Com o objetivo
de proteger a saúde humana e a qualidade ambiental,
além de preservar recursos naturais e evitar a exposição
aos riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes,
foi criado o Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviço de Saúde (PGRSS), que aponta e descreve as
ações relativas ao manejo dos resíduos nas etapas de
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e classificação
dos resíduos.
De acordo com o gerente administrativo-financeiro
do hospital, Rogério Fante, o trabalho realizado compreende desde o treinamento dos colaboradores até a inspeção semanal realizada por um agente técnico que
percorre todos os andares a fim de identificar qualquer
incorreção nas etapas de descarte de resíduos. “Essa
inspeção ajuda muito, porque, cada vez que o técnico
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percebe algum resíduo descartado de forma errada,
imediatamente ele faz o comunicado, e isso permite que
qualquer problema seja corrigido sempre”, defende Fante.
Segundo o gerente, além dos treinamentos dos colaboradores, o serviço de Medicina e Segurança do Trabalho do hospital também é encarregado de fazer a integração dos novos colaboradores contratados: “Todo início
de mês, é feito um processo de integração com treinamentos que deixam os novatos a par do programa de
correta segregação do lixo, dentro das normas vigentes.”
Todo esse cuidado em treinar a equipe que compõe o
hospital já vem surtindo efeitos positivos. Atualmente, a
instituição faz a reciclagem de mais de 20% do total de
resíduos gerados. “No caso dos resíduos recicláveis, iniciamos com uma meta de que, pelo menos, 20% dos resíduos gerados fossem de material reciclável. Hoje estamos
até um pouco acima desse número”, revela o gerente.
Fante garante que o aumento desse percentual se
deve principalmente à conscientização dos colaboradores, fruto de um trabalho constante que vem sendo re-

alizado com todas as áreas do hospital. “Chamamos de
Estação Sustentabilidade. Temos uma sala no andar
térreo em que fizemos um treinamento, reforçando os
aspectos da reciclagem, mostrando o tempo que um
material, descartável leva para se decompor, além de
explicações detalhadas de cada material. Papel de bombom e embalagem de biscoito, por exemplo, explicamos
durante o treinamento que não são recicláveis”, salienta.
Na última etapa do treinamento, os colaboradores
participam de uma dinâmica sobre o tema da palestra
promovida. “Realizamos um jogo rápido com perguntas
acerca do descarte correto. Em uma semana, conseguimos envolver por volta de 500 colaboradores por meio
desses treinamentos rápidos. O hospital lida com muitos
tipos de materiais, como luvas descartáveis e uma série
de material, diferentes, e nesse treinamento foi possível
discorrer sobre cada um e mostrar a forma correta de
descarte”, ressalta ele, que atribui aos treinamentos o
índice acima da meta dos 20%.

“Iniciamos com uma meta de
que, pelo menos, 20% dos
resíduos gerados fossem de
material reciclável.”
Rogério Fante, gerente administrativo-financeiro

Esses resultados, segundo o gerente, são mensurados através de um indicador com apoio do Departamento de Qualidade e de um software, que faz o gerenciamento de documentos, armazena todos os
procedimentos operacionais e uma série de outros indicadores medidos pela instituição, como os indicadores
assistenciais e o relativo ao descarte de resíduos, uma
vez que o programa abrange todas as áreas do hospital.
Em todos os andares, por exemplo, existem salas separadas onde os resíduos são colocados para depois serem encaminhados para o abrigo. Nos andares de internação, há lixeiras recicláveis nos postos de enfermagem
para o descarte de papéis e material de escritório, além
de recipientes para receber materiais perfurocortantes.
Dentro do quarto do paciente, existem também lixeiras
que recebem resíduos infectantes, entre outras medidas.
“Temos a preocupação de seguir as políticas e tudo
o que é preconizado pela JCI/CBA e está ligado diretamente à segurança do paciente. Tudo que fazemos em
relação ao descarte correto dos materiais infectantes
(segregação correta e descarte de resíduos químicos,
por exemplo), é visando seguir os padrões recomendados pela JCI/CBA”, garante Fante. Ele conta que o pessoal da Segurança do Trabalho, com o apoio do Depar-

tamento da Qualidade, realiza auditorias constantes.
“Através dessas auditorias, verificamos onde podemos
corrigir para manter os indicadores dentro das metas”,
aponta Fante, citando ainda as áreas de radiação e tomografia como locais que seguem rigoroso padrão de
proteção, como determina o manual de acreditação internacional.
Outra meta traçada para o Hospital Paulistano no
programa de gerenciamento, a qual também envolve a
participação dos colaboradores, é a redução da quantidade de resíduos produzidos per capita. “Fazemos um
cálculo do total de pacientes internados por mês, do
total de colaboradores, do total de pessoas, de maneira
geral, e temos a quantidade de resíduos gerados, aproximadamente. Nossos números apontam por volta de
três quilos per capita. Nossa meta é baixar esse índice”,
completa o gerente administrativo-financeiro.

Rua Martiniano de Carvalho, 741 | Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3016-1000
www.hospitalpaulistano.com.br

www.cbacred.org.br
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Gerenciamento de resíduos

Hospital São José aposta na
sustentabilidade de produtos
farmacêuticos

P

rodutos químicos, infectantes, resíduos comuns e
recicláveis têm tido destino correto desde que o
programa de gerenciamento de resíduos teve início no Hospital São José (SP), pertencente à Beneficência Portuguesa de São Paulo. Aliado ao programa, foi
implantado, no segundo semestre de 2013, um grupo
multidisciplinar, que visa à sustentabilidade na utilização de materiais e medicamentos com ações voltadas
para o uso racional e melhor aproveitamento dos recursos financeiros.
Tendo em vista que a utilização de materiais e medicamentos no âmbito hospitalar é um dos principais pilares financeiros e assistenciais, a cadeia de produtos
farmacêuticos se origina em correta seleção e padronização que envolve aspectos como perfil epidemiológico da instituição, eficácia e segurança,
além dos estudos de farmacoeconomia.
“O Hospital São José possui uma comissão
de farmácia e terapêutica, formada por uma equipe multidisciplinar que regulamenta a seleção dos
medicamentos para o arsenal terapêutico”, diz Érika
Gonçalves Dias, supervisora de farmácia do hospital.
De acordo com o gerente de assistência farmacêutica da Beneficência Portuguesa de
São Paulo, Anderson Paes, são
identificados para qual lugar ou
setor é preciso direcionar os diversos tipos de resíduo hospitalar.“ Dessa forma, a educação
continuada é de suma importância”, enfatiza.
Uma etapa que também garante a segurança e a otimização
no gerenciamento do programa é
o controle na utilização de medicamentos, realizado pela Farmácia
da Oncologia e pelo serviço de
Farmácia Clínica. A primeira manipula todos os medicamentos anti-
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neoplásicos, prezando os aspectos de segurança, tanto
para o manipulador, quanto para a equipe de enfermagem
que administrará o medicamento. Já a segunda garante
a análise técnica da prescrição médica, contribuindo para
o uso racional de medicamentos. Isso significa que, após
o médico elaborar a prescrição, existe uma validação
prévia do farmacêutico antes da dispensação, de acordo com os protocolos estabelecidos para a utilização de
cada tipo de medicamento.

“Identificamos para qual lugar
ou setor temos que direcionar
os diversos tipos de resíduo.
Então, essa parte de educação
continuada é importante.”
Anderson Paes, farmacêutico

“Por ser um hospital oncológico, houve um grande
investimento na estruturação da Farmácia Oncológica e
grande preocupação em seguir as boas práticas de manipulação de antineoplásicos devido ao risco ambiental
do resíduo gerado, de acordo com as recomendações
do manual de padrões da Joint Commission International
(JCI) e do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA)”,
observa a supervisora farmacêutica.
Os resíduos de antineoplásicos, por exemplo, são
descartados conforme o Programa de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), em sacos
de lixo na cor laranja, com a identificação de resíduo
químico. “O programa é totalmente gerenciado no hospital pela equipe da Segurança do Trabalho. Essa etapa
da coleta e do tratamento final dos resíduos é terceirizada
por uma empresa, que recolhe os resíduos de acordo com
o tipo de natureza de cada um deles”, explica Paes. Com
esse processo, a instituição se certifica da destinação correta dos resíduos, minimizando o impacto ambiental.

Monitoramento contínuo
Outra área que recebe atenção é a de suprimentos,
que mantém sob seu gerenciamento, aproximadamente,
3 mil itens, divididos entre medicamentos, equipamentos
e materiais hospitalares, além dos chamados OPME (órteses, próteses e materiais especiais em consignação).
A gestão adequada desses produtos é indispensável
para o correto funcionamento da rotina hospitalar. O monitoramento do valor e o giro de estoque, por exemplo,
são bons indicadores da eficiência operacional no que
diz respeito à utilização de produtos farmacêuticos. “O
grupo multidisciplinar de sustentabilidade de produtos
farmacêuticos objetiva, ainda, a análise de medicamentos e materiais hospitalares, de acordo com a curva ABC,
avaliando os itens de maior impacto financeiro e alta
criticidade do ponto de vista assistencial”, diz a supervisora farmacêutica.
Segundo ela, há uma lista de medicamentos e materiais padronizados. Então, tudo o que é utilizado no
hospital é avaliado pela comissão de farmácia e terapêutica e, posteriormente, o medicamento entra na etapa de controle de suprimentos, na qual o serviço de
farmácia verifica se o fornecedor é tecnicamente qualificado para o fornecimento. “O acompanhamento do
consumo e da precisão no inventário também colaboram
para o melhor gerenciamento de estoque e o planejamento de compras, garantindo a otimização dos recursos
financeiros e evitando problemas com a falta dos produtos, já que há necessidade de manter disponíveis
todos os itens na mesma proporção da sua utilização”,
salienta Paes. A forma como estes são distribuídos entre

os diversos setores da organização obriga a farmácia a
trabalhar com estoques mínimos, mas que proporcionem
segurança em um ambiente complexo, como as instituições hospitalares.
“Quanto à questão da meta de redução do volume
de resíduo gerado, ainda não chegamos a essa definição.
Falta verificar o quanto existe de possibilidade de ter
uma redução em si. O impacto ambiental disso aparecerá no nosso Programa de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde”, ressalta Dias, acrescentando que
o Hospital São José, no entanto, já vem fazendo um
diagnóstico da natureza desses resíduos, incluindo a
parte reciclada.
Nesses três meses de funcionamento, o grupo está
trabalhando na identificação do consumo de materiais
e medicamentos e no desenvolvimento de novos protocolos, assim como nas oportunidades de redução de
custos e geração de resíduos químicos.

Rua Martiniano de Carvalho, 965
Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3505-6000
www.hospitalsjose.org.br
www.cbacred.org.br
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Hospital Memorial São José
implanta programa e reduz
desperdício com medicamentos

M

edir para controlar melhor e evitar desperdício.
Com base nesse princípio, o Hospital Memorial
São José (PE) implantou um programa que
aumenta a quantidade de checagem de horário dos medicamentos e, consequentemente, evita a distribuição
desnecessária deles. O projeto tem como principal característica a distribuição dos medicamentos para os
pacientes com horário predefinido e dentro de um sistema que é atrelado à prescrição. “Por exemplo, se um
paciente internado precisa de Novalgina a cada oito
horas, o sistema consegue fazer uma quebra por horário,
ou seja, a cada duas horas o próprio sistema identifica
a necessidade de encaminhamento desse medicamento ao posto de enfermagem, tornando ágil o processo
de distribuição”, explica Kelly Galindo, farmacêutica coordenadora do Hospital Memorial São José.
Isso significa que o que era feito manualmente, duas
vezes por dia, agora é totalmente informatizado e realizado a cada duas horas. “Quando entrei para a equipe
do hospital, distribuíamos esses mapas em alguns
setores de oito em oito horas e, em outros setores, de
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12 em 12 horas. Depois iniciamos a redução dessa
quebra para seis em seis”, ressalta Galindo. Atualmente, todos os setores do hospital recebem medicamento a cada duas horas, conforme a prescrição médica
e, a partir daí, é gerado um mapa a cada hora, que é
entregue nos setores.
O programa, que vem sendo implantado há três anos,
já vem mostrando resultados. Segundo a coordenadora,
tendo em vista que o sistema é totalmente eletrônico,
é possível fazer uma análise da prescrição e, em tempo hábil, retirar ou acrescer o horário do medicamento. “A partir daí, conseguimos promover uma racionalização do uso de medicamentos. Tanto vamos evitar
a distribuição desnecessária como vamos antecipar a
utilização do medicamento para que não falte ao paciente”, avalia.
Com a implantação desse sistema eletrônico, a prescrição, que é feita nos postos de enfermagem, passa
por uma análise farmacêutica. Nessa etapa, o farmacêutico consegue fazer uma triagem ou solicitar alterações
quando encontra alguma informação incoerente ou in-

completa. A geração de mapas é feita através do próprio
sistema, que está interligado ao setor de compras e à
prescrição eletrônica. Dessa forma, a equipe da Farmácia consegue fazer toda a rastreabilidade por lote e validade, identificando os problemas.
Anteriormente, os medicamentos excediam nos postos de enfermagem porque eram liberados com menor
rigor e, portanto, havia uma quantidade maior do que a
necessária. Desde a implantação do sistema, esses produtos são melhor controlados, minimizando a possibilidade de desvio. Segundo a coordenadora, antes da
implantação do sistema, se o paciente fazia uso de quatro ampolas de um determinado medicamento, por exemplo, essas quatro ampolas eram liberadas para atender
às 24 horas. Se no meio do tratamento, o médico resolvesse diminuir para apenas duas, nem sempre as outras
duas, que deveriam ser devolvidas, chegavam de volta
à Farmácia. “Reduzimos e mensuramos o número de
devoluções, que às vezes implicavam desperdício de
medicamentos e, consequentemente, gastos, já que
medicamentos são itens caros. Acredito que essa redução foi em torno de 30%”, avalia Galindo. Ela revela que
a ideia é que o sistema receba um aprimoramento e

viabilize também parte da avaliação farmacológica, através das sinalizações das interações medicamentosas
para a equipe médica.
De acordo com a farmacêutica, além de diminuir o
desperdício de medicamentos, o programa promove um
acesso assistencial mais próximo, uma das metas da
Joint Commission International (JCI). “A JCI propõe a
segurança do paciente, principalmente. Em paralelo ao
processo, houve a readequação do número de farmacêuticos, possibilitando melhor acompanhamento operacional e assistencial, identificando toda a parte medicamentosa que possa representar um risco ou provocar
um dano ao paciente”, assegura. Hoje, é possível fazer
o acompanhamento operacional do processo, por meio
dos farmacêuticos que trabalham na operação, e assim
identificar toda a parte medicamentosa que possa representar um risco ou provocar um dano”, assegura.
Da mesma forma que reduz o desperdício e promove a racionalização dos medicamentos, o programa
contribui para diminuir o impacto no meio ambiente, uma
vez que permite ter menor perda de produtos. “Como
estamos atendendo de forma mais real, a compra é mais
próxima da nossa realidade, evitando a perda ou a compra de produtos desnecessariamente. Quanto maior o
volume de produtos transportados, maior o risco de
quebra. E quebra é descarte, o que prejudica o meio
ambiente”, afirma a coordenadora, que conta com o suporte de uma médica, de um diretor médico, dos farmacêuticos, da gerência de Enfermagem e de uma equipe
responsável pelo treinamento in loco, para desenvolver
o trabalho dentro da instituição.
Outra meta sustentável que vem sendo implantada
a partir da sistematização do uso racional de medicamentos é a de reduzir em 100% a utilização de papel
para prescrição. “Uma das nossas metas é acabar com
a prescrição manual. O hospital já conta com aproximadamente 80% da prescrição eletrônica. Nossa meta é
chegar a 100%”, completa Galindo. Após essa etapa, os
registros da Enfermagem, da Fisioterapia e da equipe
multidisciplinar serão feitos no sistema, eliminando completamente o uso de papel.

Avenida Governador Agamenon Magalhães, 2.291
Derby - Recife (PE)
Tel.: (81) 3216-2222
www.hospitalmemorial.com.br
www.cbacred.org.br
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Menos poluição

Amil Resgate Saúde neutraliza a emissão
de carbono e adota o diesel S-10 em toda
a sua frota de veículos

S

e o excesso de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera é prejudicial ao planeta, o Amil Resgate
Saúde (SP) vem fazendo a sua parte para evitar o
acirramento do efeito estufa. Com uma série de ações
em andamento, o serviço de resgate aeromédico conseguiu quantificar e neutralizar as emissões de CO2
geradas por toda a sua operação – que inclui uma frota
de 17 ambulâncias, 3 helicópteros e um avião a jato para
a remoção de pacientes em estado grave, além de quatro unidades de atendimento, consideradas fontes indiretas de emissão de CO2. Entre as novas práticas adotadas em benefício do meio ambiente, estão a aquisição
de créditos de carbono – certificados emitidos para
uma pessoa ou empresa que reduziu a sua emissão
de gases do efeito estufa (GEE) – e o uso do diesel
S-10 em seus veículos.
Um inventário realizado, em 2010, pelo próprio Amil
Resgate Saúde concluiu que o serviço emitiu 960 toneladas de CO2 naquele ano. A emissão originada vem
sendo compensada pela aquisição de 1.094,85 toneladas
de CO2 do projeto Pequena Saldanha, que consiste na
instalação de uma pequena hidrelétrica no Rio Saldanha,
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em Rondônia, para gerar eletricidade em áreas remotas. “Na prática, isso corresponde a evitar o corte de
6.961 árvores”, informa Marino Pellegrino Guerriero,
gerente médico do Amil Resgate Saúde, acrescentando que o plano para neutralizar a emissão de CO2
relacionada ao transporte aeromédico da companhia
inclui ainda um programa de manutenção periódica
dos veículos, de modo a garantir a performance e reduzir a emissão de poluentes.
Além disso, segundo Guerriero, num esforço de utilizar mais energia renovável, toda a frota de ambulâncias
é abastecida, há um ano, com diesel S-10, combustível
renovável e biodegradável, o que também contribui para
a sustentabilidade e o meio ambiente e custa uma média
de 15% a 20% mais caro que o diesel comum. “A substituição do biodiesel pelo diesel S-10 está diretamente
relacionada com o tempo de injeção e combustão, o que
garante redução da fumaça branca e melhor performance na partida dos veículos a frio, diminuindo a quantidade de poluentes no ar”, explica Guerriero, adiantando
que, no início de 2014, será realizado um levantamento
quantitativo para mensurar os resultados.

Metodologias
De acordo com o gerente médico, o levantamento
das emissões de CO2 é realizado por uma empresa que
presta consultoria na área e por um engenheiro ambiental, que possui cálculos específicos para tal fim. A metodologia aplicada foi a GHG Protocol, ferramenta mais
utilizada mundialmente por empresas e governos para
os inventários de gases de efeito estufa. O método é
compatível com as normas ISO e com as metodologias
de qualificações do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, criado em 1998 pelo World Resources
Institute (WRI).
Desde 2008, uma versão brasileira desse método foi
desenvolvida pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces), da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Eaesp).
O Programa Brasileiro GHG Protocol foi elaborado como
uma adaptação do método para o contexto nacional, em
parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o World Business Council for Sustainable
Development (WBSCD) e mais 27 empresas fundadoras.
Em um processo integrado, o grupo criou um guia com
especificações para a realização de inventários. O programa também criou ferramentas de cálculo que levam
em conta, por exemplo, as especificidades do sistema
de energia elétrica. Depois de levantados os dados referentes às emissões dos seis gases de efeito estufa,
todas são unificadas em uma unidade padrão: as toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).
No inventário do Amil Resgate Saúde, foram considerados os dois centros de emergências médicas – Alphaville e Jardins – e todos os equipamentos móveis.
Depois, foram aplicadas as regras para definir os escopos das emissões, divididos em três, de acordo com o
GHG Protocol. O primeiro escopo inclui as emissões
diretas em que foi considerado o consumo de combustível nos centros e nos veículos. O segundo se refere às
emissões indiretas relacionadas à eletricidade. E, por último, um terceiro escopo reuniu as outras emissões indiretas,
incluindo outras empresas que fazem parte da cadeia.
Pelo resultado desse inventário, os dois centros de
emergência, considerados fontes fixas de emissão de
combustível, foram responsáveis pela liberação de 37,09
toneladas de CO2 em 2010, enquanto a frota de veículos
emitiu 834,85 toneladas. As fontes indiretas, eletricidade
e tratamento de resíduos produzidos nas instalações,
quando convertidos em CO2, respondem, respectivamente, pela emissão de 30,18 e 57,66 toneladas naquele ano.

Qualificação
Com certificado de acreditação pela Joint Commission
International (JCI) desde 2012, o Amil Resgate Saúde é
uma referência em atendimento e missões de salvamen-

to. O serviço destaca-se também por outras iniciativas
de responsabilidade socioambiental. Guerriero cita as
atividades relacionadas ao tratamento de resíduos produzidos nas instalações. “Tudo o que não é lixo hospitalar, que não é incinerado, é encaminhado para a reciclagem”, diz, informando que, em 2012, foram apurados
184 kg e, até outubro de 2013, 120 kg. “Em Barueri, onde
se encontra a unidade Alphaville, desde a acreditação,
em 2012, foi iniciada a coleta seletiva. De janeiro a setembro de 2013, foram apuradas nessa unidade quatro
toneladas de lixo reciclável”, comemora.
Ao adotar essas medidas, o Amil Resgate Saúde
atende aos requisitos previstos no Manual de Acreditação
que dedica um capítulo inteiro ao Gerenciamento do
Ambiente Hospitalar. São levados em conta diversos
aspectos das instalações e da segurança como coleta,
segregação e armazenamento adequado, além de destinação dos resíduos de serviços de saúde produzidos
pela instituição. “A relação com a sustentabilidade passa a ficar mais evidente para nós com a documentação
exigida pela JCI. Isso implica uma significativa mudança
de comportamento entre todos os nossos colaboradores”,
finaliza o gestor médico.

Alameda Rio Negro, 1. 356 - Alphaville
Barueri - SP
Tel.: (11) 4197-1001
www.aeromil.com.br
www.cbacred.org.br
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programa de resíduos sólidos

Hospital da Criança Santo Antônio
reduz riscos ambientais e à saúde
dos funcionários

P

rogresso e sustentabilidade podem andar de mãos
dadas. Em Porto Alegre, a Irmandade Santa Casa
de Misericórdia possui, desde 1996, um Programa
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, denominado apropriadamente de ProGResSo, que implementa ações no
Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) – um dos sete
hospitais que integram o Complexo da Santa Casa. Entre
seus objetivos estão realizar a segregação dos resíduos no
local onde são gerados, reduzir o volume de resíduos sólidos
para os aterros e diminuir os riscos à saúde dos funcionários
e da comunidade, atendendo às normas e exigências legais.
O ProGResSo baseia-se na resolução nº 306/2004
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
constituindo em um conjunto de procedimentos de gestão com o objetivo de minimizar a produção de resíduos
e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção
dos trabalhadores e à preservação da saúde pública,
dos recursos naturais e do meio ambiente.
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É função do programa, por exemplo, planejar o gerenciamento de resíduos oriundos da atividade hospitalar, verificar oportunidades de melhoria, promover capacitação inicial e continuada dos recursos humanos e
realizar campanhas internas de conscientização. Segundo o diretor financeiro e de planejamento da Santa Casa
da Misericórdia de Porto Alegre, Ricardo Englert, o Departamento de Gestão Ambiental, que coordena o ProGResSo, produz relatórios de não conformidade (RNC),
mantém o registro de destinação dos resíduos gerados,
vistoria as empresas prestadoras de serviços terceirizados, elabora relatórios de visita (RV) e também aponta
oportunidades de melhoria nas áreas.
Englert informa que o RNC é produzido mensalmente e que as informações repassadas para a Gestão Ambiental são provenientes de notificações de descartes
inadequados. “Nesse processo, conseguimos identificar
o setor ou a unidade geradora responsável pela inconformidade. Esse setor é notificado e deve apresentar um

plano com ações corretivas”, diz. Em 2012, o número
de não conformidades no HCSA foi de 20 ocorrências,
enquanto que em 2013, até o final de outubro, é de
apenas quatro, sendo elas três descartes inadequados
de resíduo perfurocortante e um descarte inadequado
de resíduo de vidro e resíduo comum. O diretor conta
ainda que os itens verificados pela Gestão Ambiental
(lixeiras funcionantes; adesivos presentes e corretos;
saco plástico das lixeiras e cor adequada; descarte adequado e no nível preconizado; armazenamento; segregação; sala de resíduo temporário; e armazenamento
de materiais perigosos) apresentaram redução de 15%
nas não conformidades em 2013 em relação a 2012.
Desde que o ProGResSo começou a ser implantado
no HCSA, já foram realizadas uma reforma na Central
de Resíduos e adequações para o armazenamento de
resíduos infectantes, resíduos químicos e resíduos comuns. “As melhorias proporcionaram o transporte mais
adequado e seguro aos resíduos, facilitando o recolhimento destes no HCSA, que é um dos hospitais mais
distantes na área física da instituição. Além disso, o armazenamento adequado e as melhores condições de
trabalho para os funcionários envolvidos no processo
reduziram os riscos aos funcionários e o impacto ambiental”, relata Englert.

Mudança
Antes, não havia um local específico de guarda do
material contaminado até o recolhimento final. Atualmente, os resíduos são recolhidos continuamente e destinados de forma adequada. Segundo o diretor, os resíduos
recicláveis são enviados à cooperativa responsável pela
triagem e, posteriormente, encaminhados para empresas
que promovem a reciclagem. Já os resíduos comuns
são levados a aterros sanitários e os infectantes (biológicos), previamente tratados, depositados em um aterro
licenciado para receber esse tipo de resíduo. Os químicos podem ser tratados ou dispostos em centrais de
resíduos classe I, conforme suas categorias.
O ProGResSo conta com o suporte de uma comissão
multidisciplinar formada por um biólogo, um engenheiro
civil, três enfermeiras, um químico, um farmacêutico, um
nutricionista e um tecnólogo em gestão ambiental. “Esses profissionais são responsáveis pela multiplicação das
informações e pelo gerenciamento do programa”, acrescenta o diretor. “Cabe à comissão definir as alterações
institucionais para atender à legislação, fazer as adequações
internas, treinar funcionários novos, reciclar informações e
planejar treinamentos específicos conforme as notificações
de não conformidade”, descreve ele.
Segundo Englert, a comissão multidisciplinar atua
também com os dados levantados nas inspeções prediais. Um exemplo prático: foi verificado que determinada unidade estava com lixeiras grandes em um local

pequeno e isso dificultava a abertura total da tampa. A
partir daí, foi orientada a troca de lixeiras por tamanho
menor, o que facilitaria o acesso ao dispositivo e reduziria a chance de acidente de trabalho e de contaminação do funcionário e do ambiente, além do descarte
incorreto. Nas ações educativas e de conscientização,
o HCSA conta com um mascote materializado na figura
lúdica de um castor, auxiliando os treinamentos.
O diretor informa que o HCSA norteia suas ações
pelos padrões do Manual de Acreditação para Hospitais,
da JCI, mencionados no capítulo FMS (Gerenciamento e
Segurança das Instalações) e PCI (Prevenção e Controle
de Infecções) e nas legislações vigentes, para executar as
revisões de processos e implantação de melhorias da qualidade e segurança. “Esse é um processo constante de
reciclagem das informações e monitoramento”, ressalta.
Além dessas iniciativas voltadas para a assistência,
o HCSA conta com outros projetos institucionais coordenados pela Gestão Ambiental, que visam a ações
ambientais, como o Programa CRIAR, cujas diretrizes
são indicadas pelas iniciais da sua sigla: Conscientizar,
Reeducar, Inovar, Agir e Racionalizar. Segundo Englert,
esse programa visa “promover a racionalização dos recursos naturais e desenvolver comportamentos adequados, formando uma cultura voltada para a sustentabilidade da instituição e do planeta”. O CRIAR articula-se
com ações pontuais da instituição como a distribuição
de sacolas ecológicas, as estações de coleta de óleo
de cozinha e chapas de raios X e campanhas como Ei,
Se Liga: Ao Sair, Me Desliga, que tem como objetivo
incentivar o uso consciente da energia elétrica.

Av. Independência, 155 - Centro
Porto Alegre (RS)
Tel.: (51) 3214-8080
www.santacasa.org.br/santo-antonio
www.cbacred.org.br
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Bosque sustentável

Hospital Santa Paula planta árvores
e compensa cerca de 50% do gás
carbônico emitido pela instituição

U

m bosque inteiro contra a emissão de gás carbônico. Em 2011, o Hospital Santa Paula (SP)
decidiu plantar 1.580 árvores de 50 espécies
diferentes para compensar cerca de 400 toneladas de
gases emitidos pela instituição no ano anterior. O projeto foi batizado de Bosque e hoje é o carro-chefe das
ações de sustentabilidade do hospital. Paula Gallo, gerente de Marketing e idealizadora do projeto, comemora
o fato de o Santa Paula ser o primeiro hospital a possuir
um bosque sustentável. Para ela, além de trazer numerosos benefícios para o meio ambiente, a iniciativa despertou ainda uma mudança de comportamento. “O projeto gerou a conscientização entre todos os colaboradores,
transformando o cotidiano da instituição”, garante.
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Para chegar ao resultado alarmante sobre a quantidade de emissão de CO2 – considerado um dos maiores
vilões do aquecimento global do planeta –, o hospital
encomendou um relatório criterioso. No diagnóstico, foram levados em conta as fontes de emissão de carbono
e do consumo de energia elétrica e de gás, além do
destino dado aos resíduos. Com os dados em mão, de
acordo com Gallo, restava encontrar um local onde o
Santa Paula pudesse colocar em prática o plano de plantio das árvores. A saída foi uma área de preservação ambiental permanente que possui 7 mil metros quadrados,
na cidade de Porto Feliz, no interior paulista.
“O projeto previa ainda a proteção e o monitoramento técnico do plantio, a manutenção do povoamento
florestal com visitas periódicas e relatórios técnicos sobre o andamento do processo”, lembra a gerente de
Marketing, acrescentando que, para garantir a preservação das árvores, foi firmado um termo de compromisso
pelo proprietário da área rural onde foram plantadas as
mudas. Entre as espécies do Bosque Sustentável Santa
Paula, podem ser vistas árvores frutíferas, atrativas de
fauna e outras espécies que se encontram, em algum
grau, ameaçadas de extinção. O local é aberto ao público para visitação.
No dia do lançamento do Bosque, cada colaborador
do hospital recebeu um certificado de propriedade de
sua árvore e o local em que ela foi plantada. Para divulgar a iniciativa, foi elaborado material informativo tanto
para a população como para os colaboradores do hospital. “Tudo isso ajudou a deixar claro o valor das ações
tomadas e, como consequência, o hospital envolveu
todos de forma efetiva em torno da preservação do
meio ambiente”, diz Gallo. Com o projeto, cerca de
50% dos gases emitidos pelo Santa Paula no ano de
2012 foram compensados.
Hoje, no jardim da entrada principal do hospital, é
possível visualizar uma árvore confeccionada com ferro
pelo artista plástico Rox Rezende. A escultura é o sím-

bolo do projeto, que, segundo a gerente de Marketing,
é permanente e conta com vistorias regulares. De acordo com o relatório de abril último, de forma geral, a recuperação da área encontra-se em desenvolvimento
satisfatório, sobretudo onde houve maior ocupação pela
regeneração natural. Ainda segundo o relatório, a proteção da área foi fator importante para a evolução da
restauração, já que não houve, no período, ocorrência
de quaisquer perturbações, como queimadas ou entrada de animais, permitindo a continuidade do desenvolvimento das mudas plantadas.

Reconhecimento
O reflorestamento é um dos caminhos para tentar
restabelecer o equilíbrio natural do planeta. Mas não é
o único. Acreditado pela Joint Commission International
(JCI), através do Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA), o Santa Paula adota outras iniciativas que caminham na rota da sustentabilidade ambiental e financeira
– todas abrigadas sob o projeto Menos é Mais, em
funcionamento no hospital desde 2008, focado em ações
diárias de conscientização ambiental em todos os setores da instituição. “Todas essas ações voltadas para as
boas práticas ecológicas influenciam o processo de
acreditação. E ter o selo da JCI significa que as nossas
ações estão sendo validadas”, reflete Gallo. “Para o hospital e para os pacientes, isso é essencial. Ter as nossas
práticas de sustentabilidade reconhecidas mostra que
estamos no caminho certo”, analisa.

Entre as outras ações ecológicas que se refletem na
saúde financeira do Hospital Santa Paula, Paula Gallo
aponta com entusiasmo a substituição do fornecimento
de água potável em garrafas PET pelo produto em embalagens Tetra Pak. As garrafas produzidas com o PET,
nome popular do politereftalato de etileno, podem permanecer na natureza por até 800 anos. Com o Tetra Pak,
o produto vem armazenado em uma caixinha para que
não seja contaminado por micro-organismos. “A troca
se justifica pelo fato de o plástico (PET) vir de uma fonte de matéria-prima não renovável, ao contrário da embalagem fabricada a partir da celulose (Tetra Pak), que
usa papel de fonte renovável certificada”, compara a
gerente de Marketing, acrescentando que, em dois anos,
o hospital deixou de utilizar 360 mil garrafas PET.
O projeto é fruto de uma parceria com a Empresa de
Águas Ouro Fino, localizada em Campo Largo (PR). Gallo
informa ainda que, nesse primeiro momento, as garrafas
de 300 ml foram substituídas, mas o objetivo é estender a ação a todas as garrafas de água potável fornecidas pelo hospital. As novas embalagens possuem o
selo Forest Stewardship Council – Conselho de Manejo Florestal (FSC), que certifica que a madeira utilizada no produto é oriunda de um processo produtivo
ecologicamente adequado e cumpridor de todas as
leis vigentes. Nas caixinhas, um pequeno lembrete:
Planeta Consciente.
“O diagnóstico da alta emissão de gás carbônico nos
deixou em alerta e, por isso, todas essas ações de cuidado com o meio ambiente vêm surgindo uma atrás da
outra, sendo desenvolvidas especialmente nos setores
identificados como os maiores poluidores do hospital”,
conta. Para reforçar as ações sustentáveis do Hospital
Santa Paula, foram distribuídos, entre os públicos interno e externo, camisas e ecobags feitas com fios de garrafa PET, lápis fabricados a partir de madeira de reflorestamento, canecas para substituir copos plásticos, canetas
feitas de material reciclável e porta-squeeze. Todos os
brindes contêm a mensagem: Viva a vida melhor!

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

www.cbacred.org.br
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Protocolo de Atendimento

Hospital Alvorada implanta protocolo
para ortopedia, aumenta eficiência e
reduz tempo de recuperação cirúrgica

N

o início do segundo semestre de 2013, o Hospital Alvorada (SP) deu início à utilização do programa de protocolos de atendimento específico
para pacientes idosos internados que seriam submetidos
tanto à cirurgia de fêmur quanto à de artroplastia eletiva
de quadril. Com a implementação do programa, cerca
de 60% dos idosos que tiveram o fêmur operado receberam alta médica em sete dias, após a internação. “Com
esse protocolo, realizamos um acompanhamento específico por uma equipe especialmente treinada, que abrange as fases pré, durante e pós-tratamento do idoso com
fraturas. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento
cada vez mais ágil e reduzir o número de dias de internação
do paciente”, explica Fernando Moisés José Pedro, diretor
técnico do hospital. Além dos pacientes idosos com fratura de fêmur, o hospital também segue um protocolo de
atendimento para pacientes que serão submetidos a artroplastia do quadril eletiva, cujo objetivo é buscar a excelência no atendimento desse perfil de paciente.
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De acordo com o diretor, o paciente tem acesso a
encontros preparatórios com a equipe multidisciplinar
do hospital com o objetivo de esclarecer o passo a passo de cada uma das etapas, proporcionando mais segurança para o paciente. “O paciente já fica sabendo do
próximo passo após a cirurgia: por exemplo, o início da
sessão de fisioterapia. Então, ele mesmo já faz a cobrança. É uma forma até mesmo de dividir a responsabilidade entre o paciente e os profissionais”, avalia.
O protocolo de artroplastia de quadril - procedimento de maior volume realizado na instituição e que abrange pacientes com média de idade de 60 anos - já apresenta bons resultados, conforme assegura o diretor. São
eles: diminuição dos riscos típicos da internação prolongada, aceleração do processo de reabilitação do paciente e redução do tempo de internação desses pacientes, fazendo com que voltem o mais breve possível a
uma vida normal. Esse tipo de cirurgia é responsável por
cerca de 60% do volume de cirurgias ortopédicas em

idosos registradas no hospital. O protocolo foi responsável por diminuir o tempo de recuperação pós-cirurgia
em 20%, informa Fernando Pedro. “O objetivo é que esses números se repitam em outros tipos de protocolo
adotados no Alvorada”, prevê.

“O objetivo é buscar a
excelência no atendimento ao
paciente submetido à cirurgia
eletiva de artroplastia.”
Fernando Pedro, diretor técnico

Para o diretor técnico, por ser eletiva, a procura por
esse tipo de cirurgia mostra que o paciente está em
busca de qualidade de vida. E, a partir do momento em
que esse paciente encontra esse tipo de cuidado, ele se
sente ainda mais seguro dessa escolha, influenciando
até mesmo na sua recuperação. O protocolo é aplicado
a partir do momento em que a cirurgia é agendada no
Hospital Alvorada. A partir daí, o fisioterapeuta responsável pelo gerenciamento desses pacientes estará em
contato direto com o médico e com o paciente. O profissional responsável por esse paciente passará a acompanhá-lo, durante todo o período de internação, atuando
como um facilitador do processo de reabilitação, com a
equipe de fisioterapia ortopédica.

te é recebido por uma equipe multidisciplinar, responsável por discutir todos os casos com os médicos, fisioterapeutas e enfermeiros.
Acreditado pela JCI em 11 de maio de 2013, o Alvorada é referência em ortopedia e, com o tempo reduzido
na internação e na recuperação dos seus pacientes, a
instituição também tem maior controle da segurança do
paciente, indo ao encontro do que preconiza a JCI. Entre julho e setembro de 2013, por exemplo, as taxas de
infecção e complicações têm melhorado cada mês. Nesse período, não houve nenhum caso de infecção no foco
cirúrgico, sendo registrado apenas um caso de complicação por trombose venosa profunda (TVP), o que corresponde a 1,28% do total.
A iniciativa do Hospital Alvorada está relacionada
também com a atenção ao aumento da expectativa de
vida do brasileiro, que passou de 62,5 para 73,7 anos
em menos de três décadas. Seguindo esses dados, o
número de pessoas com mais de 60 anos deve chegar
a 63 milhões em 2050. “À medida que desenvolvemos
diferenciais como esse protocolo, aprimoramos a qualidade e segurança em nossos atendimentos e, com isso,
contribuímos com o incremento da qualidade de vida
dos idosos”, salienta o diretor técnico do hospital.

Mais eficiência
Na internação, os pacientes idosos com fraturas encaminhados para exames pré-operatórios são direcionados para andares com enfermeiros altamente treinados
para lidar com a situação. Ao chegar ao andar, o pacien-

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