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EDITORIAL

E

stá no dicionário: acreditar significa
“crer, dar crédito a, ter como verdadeiro; conferir reputação a, tornar(-se)
digno de estima; ter confiança.” Na raiz
da palavra, encontra-se simbolizado o
trabalho feito pelo Consórcio Brasileiro
de Acreditação (CBA), que há 16 anos representa
a Joint Commission International (JCI) no Brasil.
Quando iniciamos nossa caminhada, nossa
missão era – e continua sendo – levar a cultura
de segurança e qualidade em saúde Brasil afora.
Se, timidamente, a adesão aos padrões de qualidade e segurança foram ocorrendo, hoje os padrões preconizados pelo CBA/JCI estão disseminados por 63 instituições
por nós acreditadas, afora as demais que estão em busca da reputação
de organização compromissada com a cultura da qualidade.
A importância do trabalho realizado pelo CBA é expressa por meio
de convites para participações em eventos diversos, seja como palestrante em seminários, jornadas e workshops , ocorridos no Brasil
ou no exterior, como os deste ano: Congresso Internacional 2014, da
Associação para a Saúde Populacional (Asap), em São Paulo; I Encontro Nacional de Valores Referenciais para a Odontologia Hospitalar
e Intensiva, promovido pelo Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, em Brasília; I Simpósio de Enfermagem da Associação
de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (Aherj), no Rio de Janeiro;
4º Congresso Internacional de Qualidade em Saúde e Segurança do
Doente, em Lisboa, entre outros; seja como apoiadores, sempre
buscando participar de discussões do mercado. Dois exemplos desse
comprometimento do CBA em estar no cerne das questões relativas
a melhorias em saúde foram a 31ª Conferência Internacional da International Society for Quality in Health Care (ISQua) e o Fórum Brasil
Healthcare Compliance, promovido pela revista Diagnóstico, em conjunto com a Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp) e a
Confederação Nacional da Saúde (CNS), em São Paulo. Afora as participações e apoios, o CBA também promove eventos próprios e cursos
diversos para contribuição da formação do profissional de saúde.
Como reconhecimento desse engajamento, veio o convite para ter
um membro do CBA no Subcomitê de Padrões do Comitê de Acreditação da JCI. Outro reconhecimento foi o Prêmio Líderes da Saúde 2014,
concedido pelo Grupo Mídia. Outra conquista de valiosa importância
foi a acreditação do CBA pela ISQua.
Nas páginas desta publicação, numerosos exemplos de parceiros que,
como o CBA, partilham ideias e ações de qualidade e segurança, uma
mostra do que temos como valores: a ética, a idoneidade, o profissionalismo, a sustentabilidade, o respeito e a valorização do ser humano,
e a responsabilidade social. Daí, sermos todos dignos da Acreditação.
Feliz 2015!
Maria Manuela Alves dos Santos
Superintendente do CBA

Fernando Meireles

EXPEDIENTE
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Por Maria Cristina Miguez

Paul Chang
Vice-presidente de Acreditação, Padrões e Medidas da JCI

Novo vice-presidente de
Acreditação, Padrões e Medidas
da JCI revela como a organização
tem contribuído para a
melhoria da saúde no mundo

E

le é médico e mestre em
Saúde Pública pela Universidade Nacional de Cingapura, onde atuou em um
hospital público com 800
leitos e no Ministério da
Saúde. Em 2007, assumiu o cargo de
diretor administrativo no escritório
da Joint Commission International
(JCI), na Ásia. Sete anos depois, passou a vice-presidente de Acreditação,
Padrões e Medidas da JCI. É nessa
função que celebra 2014, como um
ano positivo para a instituição: “Fizemos mais avaliações este ano do
que nunca; acreditamos mais de 700
instituições de saúde em 63 países”,
salienta Paul Chang.
O vice-presidente também ressalta que, em 2014, a JCI produziu a
5ª edição do Manual de Padrões em
Acreditação para Hospitais e edições revisadas do Programa de Certificação do Cuidado Ambulatorial e
Clínico e lançou a Ferramenta para
Monitoramento de Higiene das Mãos,
um amplo e robusto aplicativo eletrônico que ajuda instituições de
saúde a manter a conformidade na
higiene das mãos (disponível para
todas as instituições acreditadas pela
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JCI). “Internamente, lançamos uma
nova ferramenta de pesquisa online
para tablet, assim como alguns outros sistemas eletrônicos para todos
os nossos pesquisadores, nos posicionando para o futuro”, descreve.
Para 2015, Paul Chang revela
que a JCI está trabalhando em um
importante redesenho do processo
de pesquisa para a acreditação. “Esse
é um projeto animador que se faz
necessário agora que temos maior
e mais variada base de clientes, com
necessidades e expectativas diferentes do que quando iniciamos a
acreditação internacional, em 1999”,
comenta. Acompanhe a entrevista
exclusiva do vice-presidente de Acreditação, Padrões e Medidas da JCI à
revista Acreditação em Saúde.
A JCI lançou recentemente a 5ª
edição do Manual de Padrões
Hospitalares. Em quais aspectos
os novos padrões ajudam a melhoria da qualidade e segurança?
Os padrões da acreditação JCI
identificam importantes funções requeridas pelas organizações de saúde
na prestação da assistência, orientam
o fornecimento seguro do cuidado e

ajudam o direcionamento da gestão
eficiente e efetiva das instituições.
As mudanças incluem a adição de
novos padrões nas seguintes áreas:
cultura da segurança, liderança baseada em evidências, gestão da cadeia
de suprimentos, transcrição de comunicação, cuidado para transplantes,
cuidado do paciente em estado crítico,
bem como os requisitos para reanimação. Além disso, alguns dos capítulos
foram reorganizados, especificamente
Melhoria da Qualidade e Segurança
do Paciente (QPS) e Governança, Liderança e Direção (GLD). Os propósitos
contidos em cada padrão também
foram expandidos com exemplos.
No capítulo Cuidados aos Pacientes, foram incluídos padrões
relacionados com o atendimento
imediato e adequado a pacientes em situações de emergência
e pacientes que tenham recebido transplantes de órgãos ou
tecidos. Por que a JCI teve um
cuidado especial nesse aspecto?
Pesquisas identificaram que um
número considerável de pacientes
que tiveram paradas cardiopulmonares ou respiratórias apresentava

deterioração clínica antes da parada.
Evidências na literatura também identificam que a detecção precoce dos
pacientes que podem estar em risco
e a reanimação imediata de pacientes
em parada cardiopulmonar melhoram
as respostas do paciente.
O transplante de órgãos é um
procedimento que salva vidas. Entretanto, existem múltiplos riscos associados ao transplante de órgãos e
tecidos. Por exemplo, a exposição à
doença de doadores infectados e a
contaminação bacteriana ou fúngica
durante o transporte, o armazenamento ou a movimentação do órgão.
A inclusão das normas para o transplante tem o objetivo de ajudar a
garantir que os hospitais obtenham
os recursos necessários para prestar
serviços de transplante seguros.
Como o senhor avalia o nível de
segurança do paciente nos hospitais, acreditados ou não, em
todo o mundo?
A segurança do paciente, nos
programas da acreditação ou certificação da JCI, é avaliada de algumas
maneiras, durante o ciclo de três
anos: por solicitação espontânea, em
que o hospital assume a responsabilidade por melhorar a qualidade de
seu cuidado e serviços; in loco, em
que os avaliadores verificam a conformidade da organização com os
padrões da JCI; e com base na conformidade com as seis metas internacionais para segurança do paciente.
Os avaliadores também aferem
o uso de dados que demonstrem a
melhoria em qualidade e segurança
do paciente. Entre as pesquisas, o
escritório da JCI para Monitoramento
de Qualidade e Segurança acompanha preocupações sobre qualidade
e segurança relatadas em organizações acreditadas, que podem ser
submetidas à avaliação por pacientes, familiares, funcionários da organização ou outros. A JCI revisa relatos
da mídia ou notificações das autoridades reguladoras para mudanças
em organizações acreditadas.

Eventos adversos ainda são responsáveis por um número significativo de mortes em todo o
mundo, grande parte delas evitáveis. Como os profissionais da
área de saúde podem contribuir
para reverter esse quadro?
Eventos sentinela e adversos são
uma longa e difícil questão que precisamos combater. A JCI sente que
as organizações precisam conduzir
uma análise cuidadosa desses eventos por meio da análise das causas-raiz, bem como focando na implementação de alterações ao nível do
sistema, que abordem essas causas
de forma significativa.
Qual a responsabilidade dos gestores de saúde frente à melhoria da qualidade e segurança?
A segurança é responsabilidade
dos gestores em todos os níveis de
uma instituição de saúde, e a experiência da JCI mostra que as mudanças na organização não são possíveis sem o compromisso tanto dos
líderes quanto dos gestores, em
todos os níveis. Nós temos visto numerosos exemplos em que a mudança que teve o apoio dos líderes
e dos gestores resultou em melhorias
significativas na qualidade e segurança do cuidado oferecido.
O senhor já declarou que “incentiva líderes de instituições acreditadas a participarem da atualização de acreditação para adquirir as ferramentas e os recursos necessários para enfrentar
os desafios que enfrentam no
acelerado e complexo ambiente
da saúde de hoje.” O que é fundamental para um líder hoje?
Eu sinto que existem três qualidades para um líder que são ainda mais
essenciais no ambiente atual de cuidados em saúde. A primeira: é importante que os líderes mostrem o caminho ou sirvam de exemplo. É difícil
para os líderes conquistarem credibilidade se suas ações não seguem

suas palavras, especialmente nesta
época em que cada palavra ou atitude pode ser capturada imediatamente e postada em uma rede social.
Em segundo lugar, o uso constante
dos dados para a tomada de decisões
tem se tornado cada vez mais crítico, já que tanto os pacientes quanto
o staff buscam uma gestão mais
baseada em evidências e decisões
objetivas e transparentes. Por último,
penso que os líderes devem focar
em construir ou melhorar os sistemas
das organizações onde trabalham,
em vez de rapidamente punir a equipe da ‘linha de frente’ quando as
coisas não vão bem. Eventualmente,
no cuidado em saúde, erros acontecem devido à forma como nós desenhamos ou construímos nossos
sistemas. Apenas se os redesenharmos ou utilizarmos tecnologias para
que nossos sistemas sejam à prova
de erros, seremos capazes de reduzir as falhas substancialmente.
Como avalia os padrões de qualidade e segurança exercidos
nos hospitais brasileiros?
Olhando para as 63 avaliações de
acreditação que nós fizemos no Brasil desde 1999, notamos que existem
algumas organizações que avançaram
bastante, com menos constatações
de elementos de mensuração parcialmente conformes ou não conformes,
enquanto há outras que não foram
tão bem. Geralmente, as organizações
no Brasil tiveram mais elementos não
conformes ou parcialmente conformes em: Gerenciamento das Instalações e Segurança (FMS), Qualificação
e Educação de Profissionais (SQE) e
Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU). Isso está de acordo com
a nossa experiência em nível mundial.
A JCI vê a América do Sul como
uma das regiões em crescimento para
o cuidado em saúde e permanecemos
comprometidos em trabalhar junto com
todas as organizações brasileiras e sul-americanas para melhorar a qualidade e a segurança da saúde da região.

www.cbacred.org.br
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Por Maria Cristina Miguez

Heleno Costa Júnior
Coordenador de Educação e assessor de Relações Institucionais do CBA

CBA oferece novo
produto para hospitais
e ambulatórios
atenderem a RDC 36
Ferramenta autoavaliativa e validada por técnicos
do CBA pode atestar qualidade em até 3 meses

A

pesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já ter tornada obrigatória a RDC
36, muitas instituições
brasileiras ainda têm dúvidas sobre como implantar seu
Núcleo de Segurança do Paciente
(NSP) e atender ao Programa Nacional de Segurança do Paciente
(PNSP). Percebendo essa demanda
e o fato de as instituições ainda necessitarem de um grande suporte
para estabelecer processos de gestão da qualidade e segurança, o
Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA) está lançando um novo produto: o Fundamentals for Care.
“A proposta desse produto é
implantar um conjunto de requerimentos para que instituições
hospitalares e ambulatoriais possam iniciar um processo de gestão
da qualidade e segurança, mas
sem a exigência de ser acreditada”,
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diz o coordenador de Educação e
assessor de Relações Institucionais do CBA, Heleno Costa Júnior.
Na entrevista abaixo, o representante do CBA explica mais o Fundamentals for Care e faz uma análise do mercado de saúde no Brasil.
Acompanhe!
Em que o novo produto se difere do carro-chefe do CBA, a
acreditação internacional?
A diferença é que esse produto não se propõe a certificar
ou conceder nenhum tipo de selo
a uma instituição de saúde. A principal proposta é implantar um conjunto de requerimentos para que
a instituição possa iniciar um processo de gestão de qualidade e
segurança, mas sem o objetivo
de uma acreditação. Vamos introduzir métodos, mas sem a exigência da certificação.

Há pontos em comum entre o
Fundamentals e acreditação da
Joint Commission International
(JCI), a qual o CBA representa
com exclusividade no Brasil?
O ponto comum é a construção
desses fundamentos. Por exemplo,
as bases científicas e técnicas, a
aplicabilidade desses padrões no
ambiente do cuidado ao paciente
são similaridades entre os dois produtos, sem que, de fato, esses requerimentos alcancem o nível de
exigência que a acreditação impõe.
Quais são os critérios exigidos
no Fundamentals for Care?
O instrumento tem cinco áreas-foco, que consideramos essenciais
para que uma instituição busque
introduzir gestão de qualidade. São
elas: Processo de Liderança, Força
de Trabalho Competente, Ambiente
Seguro para Pacientes e Profissionais,

Cuidado Clínico e Melhoria da Qualidade e Segurança. Cada área tem
dez critérios, que são requerimentos para que a instituição atenda o
exigido. Por exemplo, em segurança,
é preciso estabelecer qual seria a
liderança para segurança, ou seja,
como a instituição responde às
conformidades, incluindo o pleno
atendimento às leis e aos regulamentos. Na questão da melhoria
da qualidade, é preciso ter um sistema de notificação de eventos
adversos e de indicadores para análise de desempenho da instituição.
E dentro de cada critério, há os chamados níveis de esforço, que seriam
as evidências de em que patamar
ou nível está a instituição frente aos
requerimentos. São quatro os níveis
de esforço em cada critério. Então,
se fizermos uma multiplicação, há
200 critérios que são indicativos
desse processo de gestão.
Cada instituição receberá um
instrumento explicativo sobre como
fazer a autoavaliação e as definições
das áreas-foco e critérios. Nele,
estão compreendidos o Programa
Nacional de Segurança, seus protocolos e as exigências da RDC36.
Que instrumento estará disponível para a autoavaliação?
Firmamos uma parceria com a
Epimed Solutions e a R4M para
apoio técnico do ponto de vista da
disponibilidade do produto, em
versão online. Cada instituição receberá um login, que será disponibilizado por um prazo determinado para que a instituição preencha o instrumento. Há tutorial e o
suporte para caso de dúvidas.
Além da autoavaliação, há ainda uma análise online e in loco
com membros do CBA. Como
isso funciona?

Temos um suporte de educação, um auxílio para que as instituições conheçam os fundamentos básicos para a qualidade.
A proposta é que a instituição faça
autoavaliação a partir dessa assessoria. Para isso, a instituição receberá os fundamentos via eletrônica e terá que se autoavaliar, o
que será estimulado por nós.
Posteriormente, teremos as
chamadas visitas técnicas de validação. Os educadores irão até as
instituições, mas não vão proceder
a uma avaliação, e sim a uma validação da autoavaliação que a instituição preencheu e enviou para
a nossa análise. Nossos educadores irão checar se, de fato, o que
foi apresentado está sendo aplicado, ou seja, se há evidências em
termos de qualidade e segurança.
E como o CBA irá validar a instituição?
A partir das autoavaliações e
das visitas de validação, nós criamos três níveis de classificação, em
função dos níveis de esforço da
instituição, dentro de cada critério.
Em cada critério, há quatro níveis
de esforço: do zero (quando não
tem nada) ao 3 (quando já tem
algo mais definido, mais controlado e monitorado). No final, do instrumento há um quadro sumário
que indica a prevalência do nível
de esforço. Aí faremos um somatório dos níveis e ver qual pontuação foi alcançada. A pontuação
máxima é de 150 pontos.
De 120 a 150 pontos, a instituição será considerada satisfatória;
de 75 a 119, parcialmente satisfatória; e abaixo de 75 não satisfatória. Então, será possível identificar em qual área é mais necessário
fazer melhorias. Essa pontuação
implicará a montagem de um plano

de ação de melhorias, construído
entre o CBA e a instituição.
Para a instituição com nível
não satisfatório, são recomendadas
uma nova autoavaliação e uma
nova visita de validação em até
seis meses; para o parcialmente
satisfatório, esse tempo aumenta
para até 12 meses. A instituição
que apresentar nível satisfatório
receberá uma declaração dizendo
que ela se enquadrou diante dos
critérios do instrumento avaliativo,
mas, ainda assim, são recomendáveis nova autoavaliação e nova
visita de 12 a 18 meses. Queremos
com isso criar o conceito da melhoria contínua.
Como as instituições podem se
aprimorar?
A partir da aplicação do instrumento e da análise dos membros
do CBA das reais condições da instituição, iremos oferecer um conjunto de programas de capacitação, como: curso de aperfeiçoamento de indicadores, ferramentas
da qualidade, gestão de risco, RDC
36, prontuário do paciente, segurança de ambientes e indicadores
de desempenho.
Qual o público-alvo desse novo
produto do CBA?
A grande expectativa é mobilizar uma grande massa de instituições hospitalares e ambulatoriais
que sequer tiveram a oportunidade de introduzir o conceito de
qualidade e segurança. Nosso foco
são as instituições localizadas fora
das grandes capitais, especialmente as do Nordeste, Norte e o
Distrito Federal. Nossa expectativa
é alcançar hospitais de pequeno e
médio portes que também buscam
atender a RDC 36, da Anvisa.

www.cbacred.org.br
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Protocolos médicos

Hospital Moinhos de Vento
diminui variabilidade dos
processos assistenciais com
ferramenta inovadora

P

ermitir que o corpo clínico tenha acesso a
informações atualizadas, com base em evidências, de maneira prática, ágil e que auxiliem efetivamente a tomada de decisão
assistencial. Com esses objetivos, o Hospital
Moinhos de Vento (RS) – acreditado pela
Joint Commission International (JCI) desde 2002
– vem implementando uma ferramenta simples, moderna, de fácil acesso e que conta com o envolvimento das lideranças para construção dos protocolos
médicos, visando elevar a segurança assistencial e
qualificar o tratamento dos pacientes, determinando
a redução da morbimortalidade.
Desde que o sistema de protocolos foi implantado, já foram criados mais de cem documentos
que são organizados em fluxos e em formato de
algoritmos, permitindo muitas vezes que se possa
linkar um protocolo ao outro. “Conseguimos acessar
esses protocolos através de palavras-chave que são
lançadas no sistema ao se realizar a evolução dos
pacientes no prontuário eletrônico. A partir daí, um
pop-up se abre, associando essas palavras aos protocolos aos quais estão ligadas. Dessa forma, efetivamente, colocamos uma ferramenta na mão do
médico, pois o sistema interage com o profissional
e oferece uma facilidade”, ressalta Gabriel Dalla
Costa, gerente médico do hospital.
Outra vantagem é a visualização, tendo em vista
que os protocolos estão organizados em cores, e cada
cor representa uma etapa do processo diagnóstico
e/ou terapêutico, o que se torna outra forma de
padronizar a operação. O gerente médico assinala
que, organizados dessa forma, os protocolos permitem
que sejam construídos indicadores de acesso, processo, segurança e resultado de maneira mais direta,
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aumentando a qualidade da informação e diminuindo o retrabalho. “O uso desses protocolos também facilita as atividades das equipes assistenciais
(enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas, entre outros), pois as condutas são tomadas
de maneira mais uniforme”, acrescenta. Em vez
de múltiplos procedimentos ou numerosos tipos de
medicamento para a mesma situação clínica, Dalla

Exemplo de protocolo “Tromboembolismo pulmonar agudo em
adultos, abordagem inicial”.
Suspeita de tromboembolismo
pulmonar (TEP) agudo
Anamnese/exame físico +
ABC primário +
Verificar sinais vitais e oximetria de pulso
Estabilização, suporte e medidas
terapêuticas iniciais
Solicitar exames
Avaliar presença de instabilidade
Paciente INSTÁVEL

Paciente ESTÁVEL

Pular para “Protocolo
de tromboembolismo
pulmonar agudo em
pacientes adultos
INSTÁVEIS”

Pular para “Protocolo
de tromboembolismo
pulmonar agudo em
pacientes adultos
ESTÁVEIS”

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

Costa destaca que a equipe assistencial passa a lidar
com um número menor de variáveis.
Para chegar a essa quantidade de protocolos que
hoje existe, foi preciso uma integração multidisciplinar
dentro das áreas para que fossem identificadas as
condições de maior impacto assistencial, dentro de
cada uma delas. Dessa forma, ocorre a priorização de
quais documentos devem ser desenvolvidos. “Existe
um Núcleo de Gestão de Protocolos, composto por
pessoas da superintendência médica e da epidemiologia hospitalar, que se reúne com os chefes dos serviços médicos, que, por sua vez, designam pessoas-chave para trabalharem como desenvolvedores”,
explica o gerente médico. Os protocolos desenvolvidos
ainda recebem validação da Comissão de Protocolos
do Hospital Moinhos de Vento e, quando disponível,
do órgão regional representativo da especialidade.
Segundo Dalla Costa, embora apenas alguns colaboradores estejam aptos a criar esses protocolos,
outros profissionais podem sugerir modificações.
Isso significa também que esses documentos são
revisados periodicamente ou a qualquer momento,
caso surja uma nova e importante evidência científica. “Todos os médicos do corpo clínico são estimulados a participar e também contribuir para que
os protocolos sejam representativos das melhores
práticas médicas”, salienta.

Redução de infecções
Como resultado, o Hospital Moinhos de Vento já pode
perceber que, além da grande adesão aos protocolos
de pneumonia na adoção das medidas consideradas
adequadas, houve um aumento absoluto de 5% na
taxa de prescrição de AAS na alta para pessoas com
acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e síndromes coronarianas agudas. O tempo
porta-balão para procedimentos coronarianos, bem
como as taxas de trombólise bem-sucedida para os
casos de AVC, tem superado metas consistentemente,
de acordo com o gerente médico. Outro resultado
alcançado foi a redução da incidência de infecções
relacionadas a cateter venoso central.
Para mensurar esses resultados, Dalla Costa
explica que são realizados dois tipos de reunião, a
médica, que reúne os chefes dos serviços, uma ou
duas vezes no mês, e uma reunião mensal, em que
são apresentados os indicadores de desempenho a
todas as lideranças do hospital. Ele acrescenta que,
nessa reunião, também são apresentados os indicadores financeiros e os de qualidade assistencial.
“A reestruturação no serviço de epidemiologia
hospitalar do Moinhos de Vento está permitindo
que os indicadores sejam mensurados de maneira
mais correta, tendo em vista que agora estão validados por um novo método, o que dá mais precisão
ao processo”, avalia o gerente médico, que acredita
que outros protocolos, como o de profilaxia de
tromboembolismo venoso, que está em fase de
revalidação, também terão resultados mais precisos e corretos.
Dalla Costa observa ainda que a divulgação periódica dos resultados “permite que as pessoas busquem
a melhoria contínua através da confrontação das
suas sensações com dados objetivos, eliminando por
completo a subjetividade do processo, focando em
resultados, o que se traduz em diminuição de morbimortalidade e atendimento mais qualificado e de
elevado padrão para nossos pacientes”.
Segundo ele, como preconizado no manual de
acreditação da JCI, “o objetivo é entregar o melhor
cuidado possível para todos os pacientes que estiverem internados no hospital, padronizando as condutas e diminuindo ao máximo a variabilidade dos
processos”. Dalla Costa acrescenta que essa inspiração vem de um programa existente nos hospitais
da Escócia e da Inglaterra que têm a filosofia Every
Patient, Every Time , em que se busca entregar o
melhor cuidado de maneira homogênea para todos.

www.cbacred.org.br
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Melhorias contínuas

Acreditado pela JCI há 10
anos, Hospital Samaritano
investe em centros
especializados e na melhoria
da assistência ao paciente

N

o ano em que celebra 120 anos de ativi- exames laboratoriais e de imagens. “Desenvolvemos
dades, o Hospital Samaritano (SP) acaba um trabalho mais específico nos processos de veride conquistar sua terceira reacreditação ficação na entrega dos resultados”, acentua.
pela Joint Commission International (JCI).
Para engajar ainda mais o corpo clínico nas ações
A primeira acreditação foi obtida em 2004, e programas do hospital, o Samaritano desenvolveu
sendo o segundo hospital geral privado de algumas iniciativas para melhoria na segurança do
São Paulo e o terceiro do Brasil a ser reconhecido paciente, nos resultados assistenciais e médicos, com
como uma instituição de saúde
base nos requisitos da JCI. “Colocom padrões de excelência em
camos como objetivo estratégico
qualidade e segurança pela JCI.
a ocorrência de ‘zero’ morte por
“Colocamos
A busca pela acreditação foi desdano secundário às falhas na ascomo objetivo
crita no planejamento estratégico
sistência até 2020. Dessa forma,
de 2000, centrado na segurança
temos trabalhado intensamente
estratégico a
assistencial, uniformidade no cuina redução dos danos para cumocorrência de
dar, direitos e deveres dos paprir essa meta”, afirma Fortes.
cientes e indicadores de perforAinda de acordo com o diretor
‘zero’ morte por
mance. Atualmente, o hospital
médico, a necessidade de desendano secundário
concentra seus objetivos nas
volver esse trabalho com os proàs falhas na
metas internacionais de seguranfissionais da área clínica tem a
ça do paciente, principalmente na
finalidade de quebrar o mito de
assistência
prevenção do risco de infecções
que os protocolos só devem ser
até 2020.”
e na correta identificação do pacumpridos em virtude da acrediciente, além da melhoria dos íntação. “Historicamente, no Brasil,
Dario Fortes,
dices relativos à assistência.
o corpo clínico é alijado do prosuperintendente médico
“Temos programas bem estacesso relacionado ao cumpribelecidos em relação a todas as
mento das normas, dos protocolos
metas de segurança do paciente. No entanto, o pro- e dos procedimentos. Isso fez com que os médicos
grama de higienização das mãos, em que temos não vissem sentido ou propósito nessa documenresultados bastante interessantes, como o controle tação. Mas temos mudado isso”, afirma, acrescende consumo de álcool gel e sabonete, e o de iden- tando: “O foco principal deixou de ser a acreditação
tificação do paciente têm sido nossos dois maiores em si. A acreditação tornou-se uma ferramenta imfocos atualmente”, ressalta Dario Fortes, superinten- portante que nos guia, que nos dá parâmetros e didente médico do hospital. De acordo com ele, na retrizes. O novo manual está muito mais específico
meta de identificação do paciente, foram criadas nesse sentido, com foco muito mais importante na
barreiras para evitar fragilidades na entrega de segurança do paciente.”
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R. Conselheiro Brotero, 1.486 – Higienópolis
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3821-5300
www.samaritano.org.br

Indicadores
Para acompanhar a evolução em relação à segurança do paciente e à qualidade na assistência, o
hospital vem gerenciando quatro protocolos assistenciais, mês a mês. “Além de redução de risco, controlamos o de infarto agudo do miocárdio, lesões coronarianas agudas, acidente vascular cerebral (AVC) e
follow-up de até 30 dias após a alta”, observa o
superintendente, ressaltando que a mortalidade por
AVC no hospital, por exemplo, é a menor na rede
Epimed (empresa especializada no desenvolvimento
de sistemas de informações clínicas). “Entre os hospitais acreditados pela JCI, a mortalidade por AVC é
de 8,07%, enquanto o Samaritano está com 3,85%”,
enfatiza o superintendente médico.
O Samaritano também gerencia as ações referentes às metas de segurança do paciente, úlcera
por pressão, parada cardíaca, intubação em unidade
não crítica, evento adverso grave, evento sentinela

e todos os demais indicadores relativos à infecção
hospitalar. “Esses dados são mensurados e fazemos
com que as equipes do hospital tenham acesso a
essas determinações para que multipliquem para as
suas áreas”, revela.
Outro foco no que tange à melhoria na assistência ao paciente é relacionado ao grau de facilidade
de acesso do paciente ao hospital. Em 2013, foram
realizados mais de 140 mil atendimentos de emergência nos prontos-socorros, 12 mil cirurgias e quase 2 milhões de procedimentos diagnósticos. “Temos
indicadores de acesso nas diversas portas de entrada,
pronto-socorro, indicando o tempo de demora para
o paciente ser atendido, e dos diversos graus de
classificação de risco. Nosso tempo porta-desfecho
é de 90 minutos, ou seja, da chegada do paciente ao
desfecho”, enumera. Fortes cita ainda que, no centro
cirúrgico, há o indicativo de atraso de cirurgias por
causas não médicas, cuja responsabilidade é do
hospital. “Nas unidades de internação, é medido o
tempo de liberação de leitos, bem como o tempo
de liberação dos exames em todas as portas, com
especial atenção ao pronto-socorro e às unidades de
internação. Além do tempo da solicitação de exame
e do laudo pronto, que são mecanismos para melhorar a qualidade de acesso do paciente ao hospital,
gerando maior resolutividade”.
Para o superintendente médico, “ser acreditado
pela JCI transmite segurança para os pacientes, que
compreendem que receberão um atendimento de
qualidade e com padrão internacional. A terceira
reacreditação consecutiva reforça a consolidação do
hospital como um centro de excelência com foco no
paciente”, afirma.
Caracterizado como um hospital de especialidades
e de procedimentos de alta complexidade, desde
2012, o Samaritano vem implantando núcleos especializados e investindo neles: Ortopedia, Cardiologia,
Neurologia, Gastroenterologia, Oncologia, Urologia,
Trauma, Transplante e Ginecologia, Obstetrícia e Perinatologia. “Essas unidades têm como objetivo prestar
atendimento completo e integrado aos pacientes,
com acompanhamento em todas as etapas do tratamento. Já em 2013, o hospital iniciou a implantação
de serviço de Emergência Especializada, atuando em
quatro áreas: Cardiologia, Ortopedia, Neurologia e
Trauma, com médicos especializados à disposição 24
horas, além de toda a infraestrutura e recursos tecnológicos para diagnóstico e tratamento clínico e
cirúrgico”, finaliza Dario Fortes.

www.cbacred.org.br
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Avaliação multidisciplinar

HCor aprimora modelo
assistencial para
integrar profissionais
e otimizar serviços

A

proximar equipes multiprofissionais, com
foco na promoção de um atendimento
qualificado e efetivo, para suprir as necessidades do paciente em sua individualidade. Esse é o principal objetivo do modelo assistencial do Cuidado Integrado,
implantado em todas as Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e nas Unidades de Internação (UIs) do
Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. A política
estabelece ações integradas em um único fluxo,
criando um ambiente resolutivo e seguro.
“O processo de implementação do Cuidado Integrado começou em 2009 e, no ano passado, passamos a trabalhar com as metas do cuidado. Os times
assistenciais se reúnem diariamente e, com base na
avaliação clínica do paciente e em alguns critérios
preestabelecidos, definem a meta prioritária para as
próximas 24 horas”, explica Rita de Cássia Pires Coli,
gerente executiva de Enfermagem do HCor.
Mensalmente, a equipe de coordenação do programa avalia os resultados do trabalho. O grupo é
formado pela gerente executiva de Enfermagem;
pelos gerentes de Enfermagem das áreas assistenciais;
pelos gerentes dos serviços de Reabilitação, Nutrição,
Psicologia, Farmácia e pelas coordenadoras do
Serviço de Educação Permanente e da Qualidade.
“Com isso, nós temos uma visão global do paciente
e observamos os avanços no plano assistencial.
Alcançamos melhorias na redução de lesões de pele,
no manejo da dor de difícil controle, na aceitação da
alimentação e na avaliação das interações medicamentosas, entre outras”, ressalta.
Além de médicos, enfermeiros, nutricionistas,
psicólogos e demais membros da equipe multipro-
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fissional, o paciente também participa do programa
e é continuamente incentivado a assumir o autocuidado. Já na internação, uma avaliação é realizada
para verificar a necessidade de incluí-lo em ações
educativas. Nesse momento, começa também o
planejamento para a alta, que prevê a disseminação de conhecimentos que tanto o cliente como
seus familiares ou cuidadores precisarão adquirir
para seguir o tratamento em casa. O trabalho educativo é um aliado na prevenção e redução do

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

risco de infecções, de quedas, de pele e de broncoaspiração, entre outros.
“Pacientes dos programas de insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio recebem, ainda,
orientação para identificar alguns sintomas críticos e
evitar as interações medicamentosas. Eles são acompanhados pela enfermeira do programa por um ano
após a alta, para garantir que as recomendações
sejam cumpridas corretamente”, lembra Coli.

Alta aceitação
Para implantar a meta do cuidado, o HCor lançou
primeiramente um projeto piloto, desenvolvido
simultaneamente nas UTIs pediátrica/neonatal,
adulta e coronariana. Durante todo o processo, foram
realizados treinamentos, workshops e reuniões
periódicas com os times assistenciais para discutir
a nova proposta.
O teste durou cerca de três meses e foi utilizado
para aprimorar o modelo, ouvindo e acolhendo as
sugestões dos colaboradores. A partir desse feedback , foram modificados, por exemplo, os impressos
para registro. “Buscávamos aprimorar a evidência,
em prontuário, de que o cuidado passou a ser discutido efetivamente de forma multidisciplinar”, afirma
a gerente executiva de Enfermagem.
Em seguida, a meta do cuidado foi implantada
nas Unidades de Internação. Cada andar foi tratado
de uma vez, com a ajuda dos profissionais que haviam
passado pela implantação das metas na ala anterior.
Essa estratégia ajudou, segundo a gestora, a melhorar a adesão dos colaboradores. “Esses profissionais já traziam para discussão as dificuldades

que haviam sido enfrentadas e como eles tinham
solucionado os problemas. Assim, as novas equipes
se sentiram mais seguras e a adesão à proposta foi
muito ampla”, comemora.
E os números são promissores. De janeiro a julho
de 2014, a avaliação da meta do cuidado na UTI
pediátrica/neonatal melhorou cerca de 55%, superando a expectativa definida no planejamento. Para
mensurar os resultados, a coordenação do Cuidado
Integrado usou ferramentas e indicadores desenvolvidos pela Joint Commission International – um dos
maiores órgãos acreditadores do mundo, representado no Brasil pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA). “Realizamos análise de causa-raiz e
traçamos plano de melhoria para combater as adversidades e traçar caminhos em direção ao aprimoramento constante”, ressalta Rita Coli.
Com o selo de ouro da JCI desde 2006, o HCor
também atribui aos conceitos difundidos pela acreditora internacional papel importante na mudança do
paradigma na assistência. “A superação de um atendimento fragmentado para o Cuidado Integrado foi
possível porque as equipes estavam conscientes da
importância de trabalhar em conjunto para a segurança do paciente. Essa visão veio com a acreditação”, afirma a gerente executiva de Enfermagem.

UTI Neo/Pedi – Avaliação e
meta do cuidado do paciente

www.cbacred.org.br
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Cuidado Integrado

Hospital Sírio-Libanês estimula
clientes e familiares a contribuir
com a promoção de qualidade
e segurança dos serviços

A

adoção de uma prática assistencial em local de intervenção, procedimento e paciente corsaúde que coloque o bem-estar do pa- retos; redução de risco de infecção associada aos
ciente como centro de todas as ações é cuidados de saúde; e redução do risco de lesões
cada vez mais percebida pelas instituições em decorrência de queda. “O objetivo desse movicomo um caminho fundamental para a mento é incluir o paciente no combate aos danos
excelência dos serviços. No Hospital Sírio- evitáveis dentro dos cuidados com a saúde, por meio
-Libanês (SP), essa preocupação
de um engajamento baseado
levou à criação de uma série de
na honestidade, abertura e
“O objetivo desse
políticas e protocolos que, além
transparência, para que os esde promover o foco no cliente,
forços de redução dos erros
movimento é
estimulam que ele e sua famísejam considerados um direito
envolver o paciente
lia participem ativamente do
humano básico, preservando a
tratamento, contribuindo para
vida”, afirma Silva.
no combate aos
melhorar a qualidade e a seguOs resultados têm sido podanos evitáveis
rança dos procedimentos.
sitivos, assegura a gerente de
dentro dos cuidados
As mudanças implantadas
Qualidade. No quesito identifiestão baseadas na campanha
cação do paciente, por exemcom a saúde.”
Patients for Patient, da Organiplo, a maior participação dos
Sandra Cristine da Silva,
zação Mundial da Saúde (OMS),
clientes e seus familiares tem
gerente de Qualidade
e no Manual de Acreditação da
melhorado os indicadores de
Joint Commission International
para Hospitais. Desde 2007, o Sírio-Libanês é acreditado pela organização internacional que, no Brasil, é Metas e resultados
representada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA). “As metas do cuidado da JCI nos fizeram olhar
para nossas práticas e, entre outras ações, buscar a
integração do paciente nos processos. Como já somos
acreditados há bastante tempo, nossa gestão alcançou uma maturidade que nos permite um olhar diferenciado sobre o assunto”, explica a gerente de
Qualidade da instituição, Sandra Cristine da Silva.
O envolvimento dos pacientes passa pelas seis
metas internacionais de segurança: identificação correta dos pacientes; comunicação efetiva; segurança
dos medicamentos de alta vigilância; cirurgias em
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R. Dona Adma Jafet, 91 – Bela Vista
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3394-0200
www.hospitalsiriolibanes.org.br

tripla checagem (medicamento correto para o paciente correto e identificação do profissional que
realiza o cuidado). Se, no 2º trimestre de 2013, a
verificação foi feita em 89% dos atendimentos, no
mesmo período deste ano a checagem alcançou 91%
dos procedimentos. “Para o hospital, dar condições
ao paciente para esse engajamento significa uma ‘via
de mão dupla’, uma quebra de paradigma dentro de
um ambiente culturalmente acostumado a ter no
médico – e na equipe de assistência – o portador do
conhecimento final sobre todos os atos”, ressalta,
ainda, a gerente de Qualidade.

Informação ao paciente
A fim de produzir engajamento para as metas do
programa, o primeiro passo do Sírio-Libanês foi estreitar a comunicação entre a instituição e os usuários
do complexo hospitalar, com foco na informação e

na transparência. No campo da informação, desde
2013, a instituição elabora e distribui folders com
informações sobre a redução de danos evitáveis causados, por exemplo, por quedas.
Como reforço, foram instalados em todos os
quartos do hospital quadros informativos, de fácil
visualização, com mensagens de incentivo para que
pacientes e familiares passem a cobrar da equipe
de assistência a observância de certos critérios de
segurança, como: manutenção da pulseira de identificação; autorização por escrito ou termo de consentimento para alguns procedimentos; obrigatoriedade de sinalização do lado a ser operado (em
caso de cirurgias com lateralidade); higienização das
mãos por todos os profissionais que entram no quarto, incluindo os médicos; entre outros.
Os quadros também trazem orientação de conduta, como evitar levar comida de casa para o
hospital. “O nível de cobrança desses procedimentos
por parte dos pacientes e familiares é crescente,
conforme mostram as avaliações qualitativas já realizadas. Mas o processo não estaria completo sem
que o hospital desse a sua contrapartida. Assim, a
instituição adotou o critério da transparência, por
meio da abertura dos seus principais indicadores
de segurança na assistência à saúde. Essas informações estão disponíveis a todos os interessados, no
campo de Qualidade e Segurança, no website do
hospital”, pontua Silva.

Risco de queda
Os índices de danos provocados por quedas de
pacientes também apresentaram redução em 2013
e 2014. A meta, nesse quesito, é de menos de 0,5
ocorrência para cada mil pacientes/dia. No 2º trimestre do ano passado, o resultado apontava
0,43/1.000, diminuindo, no mesmo período deste
ano, para 0,38/1000.
Diariamente, são identificados os pacientes com
risco mais alto de queda e adotados procedimentos
de segurança de acordo com esse risco potencial.
Todos os pacientes e seus familiares são orientados
sobre as medidas de prevenção e incentivados a
verificar se as equipes estão cumprindo os protocolos de cuidado. “Os resultados obtidos desde 2013
mostram que a atuação conjunta de instituições de
saúde e pacientes é a forma mais eficiente para
enfrentar os desafios e alcançar as metas estabelecidas”, conclui Sandra Cristine da Silva.

www.cbacred.org.br
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Segurança do paciente

Hospital São Vicente
de Paulo aumenta controle
de risco com Núcleo de
Segurança do Paciente

I

nstituir medidas e ações que assegurem à
segurança do paciente, bem como a qualidade
do serviço prestado visando à redução e ao
controle dos riscos a que o paciente possa
estar submetido. Esses são os principais objetivos da Comissão de Segurança do Paciente
(CSP) implantada, em 2011, pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), no Rio de Janeiro.
A comissão começou a ser esboçada em 2010,
quando foi identificada a necessidade da implantação
de uma comissão de segurança do paciente pela
diretoria executiva. Na ocasião, foi elaborado um
documento em que estão definidos os dispositivos
de regulação da comissão. Também foram descritos
nesse instrumento os objetivos, as responsabilidades,
o modo de funcionamento, a definição de membros
e os mecanismos para adoção de medidas de melhoria em relação à segurança do paciente nas dependências do HSVP. “Quando, em julho de 2013, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou a RDC
36, determinando, entre outras ações, a criação dos
núcleos de segurança do paciente, o HSVP já possuía
uma comissão equivalente, funcionando de modo

Notificações
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consistente”, enfatiza Vanderlei Timbó, coordenador
da Qualidade e Risco do hospital.
Uma das tarefas da CSP é analisar as notificações
relacionadas a eventos adversos e a near miss que
chegam à Coordenação de Qualidade e Risco (CQR).
Com a ajuda de um software , as notificações são
armazenadas e investigadas. O material de trabalho
da CSP, em sua maior parte, advém das notificações
internas enviadas para a CQR, que se transformam
em ações integradas com as áreas da assistência para
o devido tratamento. Como resultado desse processo,
o HSVP registrou um aumento de notificações em
mais de 90%, no período que compreende setembro
de 2013 a setembro de 2014.
A compilação dos dados mostra que 94% das
notificações são relativas a near miss, quando o incidente é interceptado antes de atingir o paciente.
De acordo com Timbó, dentro dessa escala, em sua
totalidade são relativas a quase falhas relacionadas
ao uso de medicamentos. Já os eventos adversos sem
gravidade simbolizaram 6% no universo das notificações de janeiro a setembro de 2014, não havendo
registro de eventos adversos com gravidade.

Notificações por
tipo de evento

Rua Gonçalves Crespo, 430 – Tijuca
Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21)2563-2121
www.hsvp.org.br

A partir desse resultado, foram implementadas
barreiras para que as quase falhas no controle de
medicamentos fossem evitadas, estabelecendo os
padrões recomendados pelo Manual de Acreditação
para Hospitais, da Joint Commission International
(JCI), sobre vigilância e controle de medicamentos.
“A primeira barreira é a análise de 100% das prescrições de pacientes internados, realizada pela equipe de farmacêuticos do hospital. A segunda é a conferência dos medicamentos separados por prescrição.
Essa conferência também é realizada por farmacêuticos. A terceira barreira para identificação e contenção de falhas na utilização de medicamentos é a
conferência de recebimento dos medicamentos dispensados, no ato do recebimento dos medicamentos.
As enfermeiras das unidades de internação confrontam o que foi recebido com o que está prescrito.
A quarta barreira é a checagem, por parte da equipe

de enfermagem, do que será administrado, com a
prescrição médica antes de o medicamento ser levado para o paciente”, explica o coordenador.
Para chegar a esses dados sobre o registro de
near miss e eventos adversos, a CSP realiza reuniões
periodicamente, seguindo uma pauta preestabelecida. “Uma parte da pauta é um roteiro base da
Coordenação de Qualidade e Risco, em que são tratadas as notificações, como queda de paciente, reações transfusionais, eventos adversos, notificações
de tecnovigilância e farmacovigilância. A outra parte
é apresentada livremente pelos demais membros da
comissão para análise”, diz Timbó. Segundo ele, as
apresentações das notificações são acompanhadas
de evidências e todos os eventos ocorridos são
apresentados, desde as notificações por eventos
adversos graves ou de menor gravidade até situações de insegurança identificadas nas instalações.
“As determinações dessas reuniões são definidas
por consenso, aprovadas pela presidente da CSP
e distribuídas entre seus membros, para ações
corretivas com prazos e metas estabelecidos para
conclusão”, ressalta.
O coordenador da Qualidade e Risco explica que
os dados tratados nas reuniões são relativos às
notificações registradas no mês anterior e que
tanto o teor das reuniões quanto as ações deflagradas ficam descritas em ata e se transformam
em objetos de discussão entre os membros da CSP.
As notificações, por sua vez, são feitas no sistema
informatizado, em ambiente protegido por senha.
Portanto, apenas quem notifica sabe que o fez. A identidade do notificador fica livre de investigação e da
análise do caso. “Existe uma determinação, por escrito, da CEO do hospital, garantindo que nenhum
colaborador será constrangido ou advertido por realizar uma notificação”, garante Timbó. Ele assinala
ainda que, “quando pertinente, especialistas internos
são chamados para colaborar com a CSP para esclarecimentos mais específicos”.
A CSP é presidida pela CEO do hospital e integrada por representantes das áreas de Engenharia
Clínica, Farmácia, Qualidade e Risco, Diretoria Médica, Diretoria de Enfermagem, Ouvidoria, Educação
Continuada e Hospitalidade, além da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que participa
como membro consultor. “Quando pertinente, especialistas internos são chamados para colaborar com
a CSP para esclarecimentos mais específicos”, sublinha Vanderlei Timbó.
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Capacitação

Hospital Alemão Oswaldo
Cruz cria incubadora
para aprendizagem
e desenvolvimento
de novos colaboradores

E

ngajamento dos novos profissionais, aperfeiçoamento técnico em relação aos processos de qualidade e segurança do paciente e redução do absenteísmo e turnover,
que impactam a assistência provocando
maiores custos no processo. Com esses
objetivos definidos, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz
(HAOC), em São Paulo, criou a Incubadora de Desenvolvimento e Aprendizagem (IDA), uma unidade
de internação que tem estrutura idêntica às demais,
incluindo escala de pessoal, rotinas e pacientes internados, mas com um diferencial: preparar o profissional da área de enfermagem para atuar nas demais
unidades do hospital, aliando o conhecimento teórico
ao trabalho prático. A iniciativa já começa a dar resultados, além do baixo índice de absenteísmo e
de o turnover ter ‘zerado’ após um mês de implantação da IDA, a satisfação interna do colaborador
aumentou, e a unidade recebedora também manifestou satisfação com o projeto.
Superintendente do Desenvolvimento Humano
e Institucional do HAOC, Cleusa Enck entende que
“é preciso preparar os profissionais de maneira consistente com a cultura e com os princípios da qualidade e segurança, garantindo a manutenção dos

TurnOver
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padrões de qualidade e acolhimento pelos quais o
hospital é internacionalmente reconhecido”.
Antes da implantação da IDA, o colaborador recém-admitido recebia treinamento na Educação Corporativa, com aulas teóricas e práticas, que incluem atividades no Centro de Simulação Realística. Até então,
o contato com a assistência ocorria no setor de
atuação durante o treinamento. Após a implantação
da IDA, o conteúdo teórico foi mesclado com momentos de assistência direta ao paciente na incubadora.
O fato de ser uma unidade de internação (UI) geral,
recebendo pacientes clínicos e cirúrgicos, com diferentes níveis de complexidade, é avaliado pelo Desenvolvimento Humano (DH) como favorável para um
ambiente de aprendizagem. “Na IDA, o colaborador é
inserido no modelo assistencial do hospital, entendendo
inclusive sua inserção na equipe multidisciplinar, com
farmacêutico, nutricionista e fisioterapeuta de referência”,
explica Andréa Fini Santiago, supervisora de DH.

Metodologia
Para integrar os novos profissionais à cultura organizacional, no primeiro dia do treinamento, o colaborador é apresentado ao cronograma e objetivo do
projeto, com as datas em que deverá comparecer à
Educação Corporativa e ao setor de atuação. Os próximos passos são o reconhecimento da área, seus
principais documentos e rotinas, seguidos da observação e realização de procedimentos, sob supervisão.
Todas as etapas são registradas em um instrumento
denominado Método para Acompanhamento de
Treinamento, desenvolvido em parceria com o gestor
de cada área para garantir as etapas de desenvolvimento do colaborador. “É importante ressaltar que o
cronograma na IDA é sincronizado com o conteúdo

R. João Julião, 331 – Paraíso
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3549-0000
www.hospitalalemao.org.br

diretamente para suas áreas e são acompanhados
através dos instrumentos já mencionados e também
com as interfaces necessárias com a enfermeira da
incubadora”, ressalta Andréa Santiago.
Mesmo depois de começar a atuar na unidade de
destino, o desempenho do colaborador é acompanhado pela enfermeira da incubadora, por meio de
uma avaliação do gestor e visita ao posto de trabalho.
“Quando é identificada uma dificuldade de adaptação, a enfermeira da incubadora auxilia o colaborador in loco e, quando necessário, ele retorna para
a IDA”, explica a supervisora Andréa Santiago. O ciclo
anual de avaliação de desempenho por competência
completa o ciclo de avaliação e constitui uma importante fonte de dados para o planejamento de ações
de desenvolvimento.

Padrões de qualidade

teórico: por exemplo, após aula teórico-prática de
curativo, o colaborador deve observar essa técnica na
prática e, quando for o momento adequado, fará o
procedimento até que seja liberado para realizá-lo
sem supervisão direta”, explica a enfermeira Fernanda
Mota Rocha, analista do DH.
Outros instrumentos também são utilizados para
acompanhar o novo colaborador. São eles: o diagnóstico operacional e o plano de treinamento. O primeiro
equivale a uma certificação prática dos procedimentos
definidos como complexos, em que o cumprimento
das etapas críticas é observado e registrado. O plano
de treinamento reúne atividades realizadas na rotina
de trabalho, como cuidados de higiene e conforto,
mensuração de débitos e anotação. “Esse é preenchido com a data em que o colaborador está apto
para realizar o procedimento sozinho”, enfatiza Rocha.
Além disso, o profissional é avaliado aos 45 e 90 dias
de trabalho na UI, sendo explicitadas as necessidades
de melhoria. Essa avaliação ocorre no setor de atuação e é realizada pelo gestor. Quando solicitado, a
enfermeira da IDA acompanha a avaliação de 45 dias.
Outra avaliação formal é realizada para que finalize
o período na incubadora. Se aprovado, ele é encaminhado para a unidade na qual foi contratado.
“Os colaboradores das demais áreas (UTI, Pronto
Atendimento, Centro Diagnóstico por Imagem, Centro
Cirúrgico), após o treinamento teórico-prático, vão

Desde a integração inicial, os colaboradores têm contato com os padrões de acreditação da Joint Commission International (JCI), sendo os temas relevantes
discutidos com maior profundidade durante o treinamento admissional. Entre os escolhidos pela área
da qualidade estão os relativos à assistência ao paciente, como Acesso a Cuidados e Continuidade dos
Cuidados (ACC), o de Cuidados aos Pacientes (COP) e
as Metas Internacionais de Segurança dos Pacientes
(IPSG), que fazem parte do Manual de Padrões de
Acreditação para Hospitais.
Conforme a supervisora de DH, o conteúdo teórico
é abordado em aula presencial e através da educação
a distância. Ainda segundo ela, são realizadas auditorias internas voltadas para as metas internacionais,
para checar a transferência desse conhecimento para
a prática. “Há ainda outras frentes de trabalho, como
o projeto Aprendendo a Reaprender, que trouxe para
capacitação todas as equipes das UIs, para apresentação e revisão de todo o conteúdo que julgamos necessário. O objetivo de tudo isso foi atingir um grande
alinhamento entre os que estão chegando e aqueles
que já são nossos colaboradores”, completa Santiago.
Para Cleusa Enck, “um profissional com conceitos
consolidados fortalece os processos voltados para
qualidade e segurança. Dessa forma, constituímos um
cenário desfavorável para a ocorrência dos eventos
adversos”. Segundo a superintendente, os indicadores
voltados para aprendizado e crescimento estão na
pauta para os projetos estratégicos de gestão de clima
organizacional, gestão de talentos e gestão de absenteísmo com enfoque na saúde do colaborador.
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Sustentabilidade

Hospital Paulistano
gerencia protocolos,
obtém melhores resultados
e atinge meta internacional

A

s infecções de corrente sanguínea estão assistenciais do hospital, acrescentando que o Pauentre as mais comumente relacionadas listano adota dez protocolos clínicos, atualmente.
à assistência à saúde e, entre seus faOutros já implantados são os de Prevenção de
tores de risco mais frequentes, está o Infecção de Corrente Sanguínea relacionada a
uso de cateteres vasculares centrais. Cateter Venoso Central, Prevenção de Infecção no
No Hospital Paulistano (SP), desde que Trato Urinário relacionada à sonda, Prevenção de
o sistema de protocolos gerenciados foi implantado, Pneumonia associada à Ventilação Mecânica, Códigos
a taxa de incidência de infecção de corrente san- Amarelo e Azul e o Protocolo de Cirurgia de Crânio
guínea associada a cateter venoso central na UTI e Coluna, este implantado há um ano. “Conseguiadulta vem reduzindo-se consideravelmente, pas- mos um resultado muito bom no protocolo de AVC,
sando de 5,25%, em 2009, para 2,16%, em 2013.
quanto ao tempo médio porta-agulha, que diminuiu
Os protocolos clínicos gede 70 minutos, em 2012, para
renciados e avaliados por indi51 minutos, em 2013, superan“Os gestores da
cadores fazem parte de estrado a meta internacional recoinstituição
vêm
tégias utilizadas para aumentar
mendada, que é 60 minutos.
a segurança dos cuidados presJá o de cirurgia de crânio e codesenvolvendo a
tados aos pacientes e, paraleluna, que é um protocolo novo,
percepção e a
lamente, na redução dos custos
também registrou uma melhora
real compreensão
hospitalares. “Iniciamos com
muito grande nos indicadores”,
o Protocolo de Dor Torácica e
avalia Muniz.
da relevância da
Prevenção de Tromboelismo
adoção de
Venoso (TEV). Implantamos os
Gerenciando
demais protocolos gradativaprotocolos
protocolos
mente, identificando para
gerenciados para
priorizá-los com aspectos noRealizada pelo Departamento
sológicos, conforme o perfil da
de Qualidade, a gestão desses
a melhoria da
instituição, de pacientes neuprotocolos é monitorada e
qualidade e
rológicos. O programa de cuiacompanhada por um núcleo
dados clínicos em AVC, por
segurança do
especificamente responsável.
exemplo, é certificado pelos
É a Gerência de Prática Assiscuidado prestado
padrões para certificação de
tencial, que conta com um enprogramas clínicos (CCPC) da
aos pacientes.”
fermeiro case manager dedicaJoint Commission Internatiodo
exclusivamente à gestão, que
Glauce Muniz,
nal (JCI)”, afirma Glauce Muacompanha
e analisa os dados.
supervisora de práticas
niz, supervisora de práticas
“Existe uma metodologia que
assistenciais
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considera o perfil dos pacientes do Hospital Paulistano, para eleger os protocolos a serem implantados. Entregamos o documento de fluxo, elaboramos uma ficha de coleta para acompanhamento
pelo gestor e definimos os indicadores, tanto os
preconizados pela literatura quanto os próprios indicadores necessários às nossas características”,
ressalta a supervisora.
Só então é realizada a capacitação do gestor,
que fica responsável por dois ou três protocolos.
“Geralmente, o responsável gerencia protocolos de
doenças que possam ter características comuns”,
explica a supervisora. A fase seguinte é o treinamento dos colaboradores. “É a partir daí que começamos a acompanhar e monitorar esses protocolos.
O gestor nessa fase é fundamental porque, para
toda não conformidade, principalmente na implantação, é feita uma educação pontual a fim de corrigir falhas”, comenta.
Com base na análise dos indicadores, é dado
feedback constante a todos os envolvidos, além
da reunião mensal com a liderança do hospital,
ocasião em que os resultados são apresentados.
“Também elaboramos um book de resultados, que
é enviado para a liderança e para a equipe assistencial, a fim de acompanhar os dados e os indicadores”, completa Muniz.
Outra forma de monitoramento dos resultados
é a adoção de filtros e relatórios no sistema de
banco de dados. Isso permite, por exemplo, que, ao
se acessar um tutorial da prescrição médica, se
consiga filtrar e acessar todos os pacientes dentro
desse protocolo. “Começamos a implantar essas
ações antes do processo de adaptação para a acreditação da Joint Commission International. Hoje

gerenciamos um total de dez protocolos e todos
estão em conformidade, além de terem contado
com a adesão e colaboração dos profissionais envolvidos, com resultados bastante positivos”, completa a supervisora de práticas assistenciais, assegurando que, “em pouco tempo de acompanhamento, já temos redução de infecção e indicadores
ainda mais sustentáveis”.
O Hospital Paulistano vem seguindo o manual
da JCI como meio de reforçar a importância da
sustentabilidade como processo fundamental para
as organizações de saúde atuarem no mercado de
maneira sólida, eficiente e eficaz. “É uma mudança
de comportamento dos profissionais de saúde como
um todo. Os gestores da instituição vêm desenvolvendo a percepção e a real compreensão da relevância da adoção de protocolos gerenciados para
a melhoria da qualidade e segurança do cuidado
prestado aos pacientes e, adicionalmente, aprimoramento profissional e redução dos custos hospitalares”, garante Glauce Muniz.
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Giro de Leitos

Hospital TotalCor
institui como meta
a melhora na gestão
do sistema de leitos

A

tualmente, o Brasil tem 2,3 leitos por mil durante determinado período e o número de leitos
habitantes, taxa inferior ao padrão esta- à disposição dos pacientes nesse mesmo período.
belecido pela Organização Mundial da
“Construir um novo hospital é um caminho longo.
Saúde (OMS), que é de 3 a 5 leitos por mil Uma das soluções encontradas foi o giro de leitos,
habitantes. Dados da Associação Nacional para obter um melhor aproveitamento daqueles já
de Hospitais Privados (ANAHP) estimam existentes”, assegura Juliana Bagali, gerente de Atenque, até 2016, o setor precisará de 13.700 novas dimento do TotalCor. Esse processo, que se inicia na
unidades de internação. Dessa
alta do paciente e na liberação
forma, o gerenciamento de leitos
do quarto para a higienização,
“Com a adoção
tornou-se questão central das
necessita de uma comunicação
instituições. Essa preocupação se
efetiva entre as equipes, de sendo processo de
deve à alta taxa de ocupação de
sibilização dos profissionais e
giro de leitos, é
leitos hospitalares, ao envelhetambém da agilidade das equicimento da população e ao
pes de hotelaria e manutenção.
possível perceber
maior acesso aos planos de saúuma melhora
de, que também gera uma neGestão eficiente
cessidade constante por mais
na satisfação
leitos. Gerenciar leitos hospitaPara que haja um bom gerendo médico
lares significa utilizá-los em sua
ciamento no giro de leitos, as
capacidade máxima dentro dos
etapas que envolvem a liberação
e do paciente,
critérios definidos pela instituidestes precisam ser detalhadas
o aumento da
ção, visando à diminuição da
e entendidas por todos os enocupação e a
espera pela internação e evitanvolvidos, bem como devem ter
do transferências do paciente.
estabelecidos seus métodos de
otimização das
Para isso, o Hospital TotalCor
mensuração e checagem dos
instalações.”
(SP) considera o preestabeledados e determinação de metas.
cimento das datas de alta dos
“O setor de Internação precisa
Juliana Bagali, gerente
pacientes e realiza uma ação
ter acesso rápido à programação
de Atendimento
administrativa ágil e eficiente,
de alta do período, pois, sem
proporcionando um aumento na
essa informação, pode tomar
taxa de reocupação de seus leitos. Entende-se como decisões erradas e autorizar a transferência de um
taxa de ocupação hospitalar a relação percentual novo paciente sem saber que um novo leito estará
entre a média de paciente-dia e a capacidade opera- desocupado em breve. Ou, ainda, marcar liberação
cional hospitalar. O índice de giro de leitos é a relação do quarto sem o paciente anterior ter obtido a alta”,
entre o número de pacientes saídos (altas e óbitos) exemplifica a gerente.
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Dessa forma, duas etapas vêm sendo levadas
em consideração para o sistema de gerenciamento
de leitos. Uma é o momento em que o paciente
chega ao hospital e é traçado o perfil de sua doença.
A outra etapa diz respeito ao planejamento da alta,
pois, nesse momento, podem ser estabelecidos o
tempo de permanência esperado e os principais
riscos para o não cumprimento dos prazos e da qualidade na assistência. “Essa prática é fundamental
para haver uma previsibilidade na disponibilidade de
leitos. Isso significa que essa rotina permite que a
instituição defina a disposição de leitos para daqui a
alguns dias”, ressalta Bagali. “A ideia é olhar o mais
adiante possível a disponibilidade de vagas, levando
essa previsão para além do dia seguinte”, destaca
ela. Outra vantagem da alta planejada é que o paciente pode receber orientação com antecedência,
tendo assim mais tempo e tranquilidade no esclarecimento de dúvidas.
Como a informação sobre a quantidade de leitos
que estará disponível no dia é ainda mais relevante
no turno da manhã, período em que se concentram
as internações eletivas, uma das metas do Hospital
TotalCor é diminuir o tempo entre a alta do paciente
e a preparação do quarto para o próximo paciente,
fazendo com que o tempo de liberação do leito seja
feito até o horário predeterminado pelo hospital.
“O objetivo é que o paciente tenha alta até as 10
horas da manhã, o que significa que toda a equipe
envolvida no processo da alta esteja em constante
entrosamento, desde a equipe médica, passando pela
equipe de enfermagem e os demais profissionais da
área assistencial”, relata a gerente. Segundo ela, o
objetivo é gerar segurança nas informações, possibilitando maior integração com a equipe multidisciplinar,

que, com informações exatas, torna possível o melhor
gerenciamento dos leitos, o que implica a diminuição
da lentidão no processo de internação.
Implantar um programa de gerenciamento de leitos no TotalCor vem permitindo à instituição a observação de uma série de benefícios, não apenas para
a própria gestão do hospital, como também, diretamente, para a segurança e qualidade de atendimento
ao paciente. “Com a adoção do processo de giro de
leitos, é possível perceber uma melhora na satisfação
do médico e do paciente, o aumento da ocupação e
a otimização das instalações. Investir tempo e inteligência na busca de soluções e caminhos novos são
ações que vêm tornando mais eficiente o giro de leitos no Hospital TotalCor”, argumenta Juliana Bagali.
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Educação continuada

Total Care SP investe em
treinamento de colaboradores
para manter qualidade e
resultados acima da meta

E

m outubro de 2014, as unidades Jardins e das unidades Total Care Jardins e Cincinato Braga.
Cincinato Braga do Total Care (SP), centro Segundo ela, a ideia dessa vez era fazer um treinade prevenção, diagnóstico e tratamento de mento dinâmico sobre as metas a serem alcançadas,
doenças crônicas da Amil, foram reacredi- com o acompanhamento de um representante da
tadas pela Joint Commission International Qualidade, conjugado com um Quiz, espécie de jogo
(JCI). Como preparação para receber os em que o colaborador respondia a algumas questões
avaliadores, as equipes da instituição passaram por sobre o que havia sido discutido no treinamento.
uma série de treinamentos e campanhas internas,
Fernandes conta que o Total Care possui um siscom o objetivo de reforçar e aumentar os conheci- tema eletrônico de gerenciamento de documentos
mentos relacionados às rotinas, às políticas e aos pro- e, em julho, o Quiz foi iniciado com o propósito de
tocolos de atendimento estabelecidos, refletindo-se treinar e fazer com que o funcionário lesse os doem um índice de satisfação do
cumentos para responder às
cliente acima da meta estabequestões. “Dessa forma, sempre
“Existe um
lecida, no primeiro quadrimestre
que o colaborador logava nesse
cronograma anual,
sistema, apareciam perguntas
de 2014: 1,82, o que representa
referentes ao tema procurado.
mais de 95% de aprovação.
que sempre
A cada quinze respostas correUm dos destaques nesse proreestruturamos e
tas, ele ganhava algum prêmio.
cesso foi a adoção de um treinano qual colocamos
Foram distribuídos mais de 150
mento com base em premiação.
prêmios no decorrer dessa preO Quiz da Acreditação, como era
temas que são
paração. Além do incentivo com
chamado, foi aplicado durante
relevantes e
os itens sorteados, os colabotrês meses às equipes das duas
necessários
radores tiveram um ganho ainunidades, fomentando não apeda maior, que foi o conhecinas o conhecimento, mas tamà manutenção
mento adquirido durante as
bém o entusiasmo dos colaborada
acreditação.”
atividades”, afirma.
dores em buscar cada vez mais a
De acordo com a gerente,
melhora na qualidade do atendiViviane Aparecida Fernandes,
logo assim que o Quiz foi lançado,
mento e dos serviços prestados.
gerente administrativa
os colaboradores erraram algu“Existe uma preparação no
ano que antecede a acreditação. Em 2013, por mas questões. Para evitar o erro, eram incentivados a
exemplo, iniciamos uma revisão das taxas dos indi- ler os documentos indicados no treinamento para dar a
cadores que adotamos e verificamos quais treina- resposta correta. “Percebemos que as pessoas foram se
mentos seriam necessários para a equipe, a fim de autoestimulando, tanto que, no início, apenas oito gafirmar algumas estratégias durante o ano”, esclarece nharam prêmios. Mas, no decorrer de todo o processo,
Viviane Aparecida Fernandes, gerente administrativa acredito que todos ganharam alguma coisa”, ressalta.
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administrativa, de atendimento, e não assistencial,
o RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar)”, explica a
gerente. Isso significa que, como, a cada três anos,
o Total Care passa pelo processo de reacreditação,
sendo que, em 2015, haverá a recertificação de Programas de Cuidados Clínicos (asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca e diabetes
melito), a todo o momento, a equipe responsável
pela Gestão e Qualidade da instituição se vê direcionada a trabalhar com temas que são preconizados
pela JCI. “Por exemplo, assim que acabou a reacreditação, já começamos o trabalho para recertificação.
Existe um cronograma anual, que sempre reestruturamos e no qual colocamos temas que são relevantes e necessários à manutenção da acreditação, a fim
de que atenda à conformidade, sem deixar ‘vencer’
o treinamento, a documentação etc. Para manter a
recertificação e a reacreditação, temos que trabalhar
continuamente”, defende Fernandes.

Cumprindo metas

Educação continuada
Outra forma adotada pela instituição para motivar as
equipes atuantes do programa Total Care foi o incentivo à produção de vídeo ou uma apresentação com
temas relacionados às metas internacionais de segurança do paciente, traçadas em conjunto pela Organização Mundial da Saúde e a JCI. “Nessa etapa, tivemos quatro vídeos inscritos enfocando as seis metas
de segurança. Um dos premiados ganhou um computador, o outro teve premiação em dinheiro. Acredito
que, dessa forma, conseguimos fazer com que as
equipes se envolvessem mais e procurassem mais
esse processo para melhoria”, avalia Fernandes.
Somados aos treinamentos de cunho virtual, existem os técnicos, tanto para os médicos quanto para
as equipes de enfermagem e de suporte básico de
vida, que são realizados a cada dois anos, no caso
dos médicos, ou a cada ano, nas demais funções.
“Os médicos e a enfermagem fazem o ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support); a equipe assistencial,
formada por enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas, realiza o BLS (Basic Life Support), e a equipe

De acordo com a gerente, para 2014, o objetivo
era a reacreditação das duas unidades do Total Care.
No entanto, paralelamente, havia outras metas a
serem alcançadas, como as metas de treinamento,
que são discutidas mensalmente com a alta direção,
a partir da detecção de queda na qualidade de algum
indicador. “Como cada área trabalha individualmente
a sua meta, existe uma reunião mensal de indicadores, na qual participam todos os envolvidos com
a Qualidade para apresentar os indicadores que vêm
sendo trabalhados ao longo do ano. Identificamos e
trabalhamos o que está abaixo da meta. Mas posso
assegurar que 90% dos indicadores que temos hoje
estão dentro ou acima da meta”, enfatiza.
O Total Care também lança mão de campanhas
internas específicas para incentivar os colaboradores
quando é preciso melhorar algum resultado. Nesse
ponto, a equipe da Qualidade faz um acompanhamento mais próximo e treinamento mais incisivo,
buscando motivação e incentivo dos profissionais. Isso
significa que, principalmente na fase final do treinamento, os responsáveis por esses setores atuam in
loco a fim de conversar, tirar dúvida, buscando motivar e incentivar a participação de cada colaborador
nos treinamentos e alcance das metas. “Então, é um
ano trabalhando, criando e tentando fazer alguma
coisa de inovação para envolver a equipe nesse treinamento de aprendizado”, completa Viviane Fernandes.
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Melhores Práticas Médicas

Hospital Memorial São José
transforma unidades
assistenciais em unidades de
negócio e melhora resultados
clínicos e administrativos

T

ratar uma unidade assistencial como uma das unidades só focavam a assistência aos doentes,
unidade administrativa, sem perder o foco o novo formato fez com que o gestor médico assuno atendimento às necessidades do paciente misse o papel também de administrador. É ele quem
e na qualidade da assistência. Esse é o norte apresenta mensalmente os resultados de sua unidade
do projeto Melhores Práticas Médicas, im- à presidência e à diretoria, analisando-o de acordo
plantado pelo Hospital Memorial São José com o indicador no período, a meta estabelecida, o
(PE), em outubro de 2013. Nele, a unidade assisten- andamento do plano de ação e a relação do plano
cial é analisada de forma ampla quanto à sua per- de ação com o resultado obtido, gerando mais imformance clínica e administrativa, e os protocolos pacto para continuidade e melhoria dos processos.
médicos gerenciados são mensurados através de
Para composição do modelo, foram selecionados
indicadores. Melhoria do gerenciamento dos indica- os indicadores que devem ser monitorados em cada
dores associados aos protocolos institucionais clínicos área pelo gestor médico, levando-se em consideração
e administrativos, da performance administrativa o seu impacto na qualidade e segurança da assistên(aumento da taxa de ocupação e redução do tempo cia prestada, nos custos institucionais, no prazo de
médio de permanência, por exemplo), implantação entrega ou de retorno dos investimentos realizados.
do score prognóstico de mortalidade SAPS (Simplified Os indicadores de cada área foram traçados ainda
Acute Physiology Score) nas três unidades de terapia de acordo com o perfil epidemiológico da unidade,
intensiva, que tem ajudado a anásendo as metas individualizadas para
“Como
lise da assistência dos pacientes
cada unidade, que, além dos indicadores
críticos dessas unidades, são exem(taxa de mortalidade, eventos
benefício dessa clínicos
plos de resultados positivos obtidos
sentinelas, score de risco dos pacientes,
estruturação,
por exemplo), também possui indicacom o modelo implantado.
Gerente do Serviço de Arquivo
montamos um dores administrativos, como média de
permanência e taxa de ocupação.
Médico e Estatístico (Same), setor
grande banco
Sousa ressalta que as práticas moresponsável pela análise do perfil
nitoradas devido à acreditação interepidemiológico e análises adminisde dados,
nacional da Joint Commission Intertrativa e assistencial das unidades,
analisado de
national (JCI) também entraram nos
Érica Sousa explica que a análise dos
indicadores das unidades. Como exemindicadores de cada unidade assisacordo com o
ela cita a adequação à meta 1
tencial do hospital já era uma práperfil de cada plo,
(identificação correta do paciente) e o
tica, mas o acompanhamento estaregistro de exames fonados relativos
va centralizado na alta gestão e não
unidade.”
à meta 2 (comunicação efetiva), que
existia um modelo sistematizado
Érica Sousa, gerente
ajudam a alavancar os protocolos de
para garantia da melhoria contínua
do Serviço de Arquivo
segurança por unidade. Para o controle,
dos processos. Se antes os gerentes
Médico e Estatístico
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foi elaborada uma ficha técnica para cada indicador,
contendo objetivo ou meta, prazo no qual a meta
deve ser atingida, plano de ação para alcance da
meta – ou para reversão dos resultados – e um farol
com gráfico de acompanhamento.

Desafios
Como o projeto estabelece que cada unidade tenha
metas assistenciais e financeiras focadas em custo-efetividade, ou seja, melhor assistência com efetividade e com custo viável a ser pago pelas operadoras de saúde, foi necessário mudar a cultura dos
gestores médicos para uma visão de gestão de negócio, em que assumissem a responsabilidade sobre os
meios e resultados alcançados por sua equipe e,
consequentemente, por sua área. Para isso, o hospital
investiu na capacitação de cada gestor, não somente
para conduzir clinicamente sua unidade, mas também
para analisá-la através dos indicadores, das ferramentas da qualidade, usando prática de benchmarking
para comparar sua unidade com outras instituições de
mesmo perfil e melhorando continuamente sua performance administrativo-assistencial.

Taxa de Conversão da
Urgência para unidades
de Terapia Intensiva

O apoio do Same e da gerência da Qualidade,
para discutir, analisar e usar ferramentas da qualidade conjuntamente com os médicos, foi fundamental
nesse desafio, segundo Sousa. A gerente do Same
relata que, “quando há desvios, é feita análise conjunta e vista quais as necessidades de apoio de que
esse gestor necessita para mudar a realidade do desvio do indicador e alcançar a meta prevista”.
Ainda segundo Érica Sousa, esses desafios impulsionaram o engajamento do corpo de gestores médicos, que passaram a realizar o gerenciamento das
suas práticas com o apoio de ferramentas da qualidade e do método PDCA, considerado pela direção
do Memorial São José como inovador e um diferencial
competitivo dentro do segmento hospitalar.
Para auxiliar os gestores, foram criadas ainda
planilhas em Excel e feito investimento em um
software para ajudar o gerenciamento dos indicadores. “Como benefício dessa estruturação, montamos
um grande banco de dados, analisado de acordo com
o perfil de cada unidade, o que nos permite fazer
investimentos e análises mais individualizadas e
focadas nas necessidades reais de cada unidade”,
assegura a gestora do Same.
Para garantir a sustentabilidade do projeto e
garantir a melhoria contínua dos processos de qualidade e segurança, o hospital participa do projeto
Melhores Práticas da Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), onde troca experiência com
outros associados em reuniões bimensais, e faz benchmarking através de publicações da JCI. “Com essas
ações, analisamos nossa realidade e o que pode ser
incorporado na nossa rotina, desde um novo protocolo clínico até a estruturação de um novo processo”,
sublinha Érica Sousa.
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Programa de desempenho

Amil Resgate Saúde
adota plano de carreira
e retém talentos
na instituição

O

grupo Amil criou, há dois anos, o Programa Crescer, para capacitar colaboradores
da área de enfermagem. Desde que adotado na empresa, o programa vem rendendo frutos para o Amil Resgate Saúde
nos campos assistencial e de recursos
humanos, além de oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional aos colaboradores. O resultado mais notório é o aumento na qualidade do
atendimento assistencial aos pacientes, que passou
a ser diferenciado e mais humanizado. Outro aspecto positivo é relacionado à retenção de talentos na
instituição, que passou a ter um quadro funcional
melhor treinado, mais capacitado e motivado.
No primeiro semestre de 2014, o programa contemplou 40% do quadro de colaboradores do Amil
Resgate Saúde com aumentos salariais. No segundo
semestre do mesmo ano, esse número subiu em 5%.
Ao longo do ano, os colaboradores passaram por capacitações e avaliação de desempenho. De acordo com
Claudia Pierro, gerente de remuneração da Amil, a
avaliação é feita através de critérios bastante transparentes. “O objetivo é estabelecer a trilha de carreira. Então, a cada seis meses, é realizada a apuração dos indicadores; 20% dos colaboradores que
fazem parte do programa podem, então, ter aumento salarial. Os profissionais que obtêm melhor pontuação recebem, além de aumento, bolsas de estudos.
No segundo semestre de 2014, por exemplo, 45%
de profissionais foram contemplados”, afirma.
O primeiro indicador que define a classificação
do profissional no ranking de avaliação é o resultado
na prova técnica. “Aqueles que atingem nota igual
ou superior a sete podem entrar para o ranking ”,
ressalta Pierro. O segundo indicador é a avaliação
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de desempenho, que ocorre uma vez por ano. O terceiro mede o índice de absenteísmo, que é calculado
diariamente através do ponto eletrônico, e compilado semestralmente. “Consideramos ainda, como
quarto indicador, o resultado da pesquisa de satisfação junto ao o cliente do Amil Resgate Saúde, processo que é realizado de forma contínua pela empresa.
Já o último indicador é relacionado à advertência ou
à suspensão”, enumera a gerente. Por ser pontual,
ela ressalta que esse quinto indicador acaba servindo
como uma espécie de eliminador do processo. Isso
significa que, caso seja suspenso, o profissional é
eliminado do ranking daquele semestre, mesmo
tendo obtido nota dez na prova. No caso da advertência, a continuidade do colaborador no ranking
depende da avaliação do gestor, considerando-se
sempre o motivo que levou à sua aplicação.

Evolução do Programa
Crescer 2014

Alameda Rio Negro, 1.356 – Alphaville
São Paulo/SP
Tel.: (11) 4197-1001
www.aeromil.com.br

Premiando destaques

consequentemente, na prestação de um atendimenEsse ranking de avaliação com base nos dados apu- to de melhor qualidade ao paciente. “Hoje, a Amil é
rados por meio dos cinco indicadores é divulgado a um grupo muito grande, e alguns colaboradores do
cada seis meses, quando são definidos os profissionais Amil Resgate Saúde podem também assumir um
que terão aumento salarial. Além desse reconheci- cargo de liderança em outros hospitais que intemento, os funcionários participam de um programa gram o grupo. A empresa necessita de colaboradores
de bolsas, que oferece até 100% de concessão em qualificados, especialmente em enfermagem, que
cursos de graduação ou pós-graduação. “Uma vez por chega a constituir até 70% do efetivo de uma instiano, há a classificação para os bolsistas, em que os tuição de saúde”, ressalta a gerente.
Claudia Pierro comenta ainda que uma das conelegíveis são os melhores colocados no ranking .
Temos três bolsas para enfermeiros e 20 para técni- sequências do programa foi a retenção de profiscos por ano”, explica. Em 2013, foram dadas quatro sionais dentro da empresa. “O colaborador que
bolsas de estudo para técnicos e uma para enfermeiro. obtém uma nota muito baixa deixa de participar
Já em 2014, foram dois colaboradores contemplados: temporariamente do processo e vai para uma esum técnico e um enfermeiro. “Para os técnicos, da pécie de recuperação, ou seja, tem que passar por
um novo treinamento”, subliprimeira à quinta colocação, a bolnha. No entanto, ela enfatiza
sa é de 100%; da sexta à décima
que, “com o Programa Crescer,
colocação, são 70%; e daí até a
“Com o Crescer,
a rotatividade reduziu-se basvigésima colocação, 50% de bolsa.
a
rotatividade
Os três melhores enfermeiros gatante. E por conta de o Amil
nham bolsa de 100% para um curResgate Saúde ser acreditado
reduziu-se
so de pós-graduação”, relata Pierro.
pela Joint Commission Internabastante.”
A satisfação do profissional
tional, existem algumas regras
também se reflete na automotivaClaudia Pierro, gerente
que temos que cumprir. O prode remuneração
ção de cada um e no aumento da
grama acabou ajudando muito
participação no programa. “Percenesse sentido, seja na avaliabemos essa motivação pelo resulção e na educação dos profistado das provas. Na primeira apuração, por exemplo, sionais ou na medição dos indicadores”, justifica
tínhamos colaboradores que alcançaram nota menor a gerente de remuneração.
que sete, e hoje todos querem ser contemplados:
Os padrões de acreditação exigidos pela JCI e
dessa forma, tentam melhorar na prova, faltar menos correlacionados com o Programa Crescer são os de
e ter melhor desempenho”, compara.
Cuidados ao Paciente, Avaliação de Desempenho,
Outro resultado positivo é a melhora na quali- Gestão de Qualidade e Segurança e Educação e Quaficação e na satisfação desses profissionais e, lificação dos Profissionais.
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Cuidados clínicos

Hospital Santa Paula
cria programa de cuidados
para AVCI e reduz tempo
no pronto atendimento
e risco de sequelas graves

A

assistência precoce e a condução correta
no diagnóstico e tratamento do acidente
vascular cerebral isquêmico (AVCI) são
fatores decisivos para a diminuição da
mortalidade e das sequelas neurológicas.
Com base nessa orientação, em 2009, o
Hospital Santa Paula (SP) passou a ter como um dos
focos prioritários a assistência aos pacientes com
afecções neurológicas. Em fevereiro de 2013, a instituição decidiu desenvolver o Programa de Atendimento Sistematizado para o Diagnóstico e o Tratamento do AVCI, que fosse reconhecido pela Joint Commission International (JCI) como um serviço de excelência na prevenção, atendimento e recuperação dos
pacientes com esse tipo de patologia, o que ocorreu
em agosto de 2014 com a certificação do programa.
O objetivo é oferecer cuidado de alta qualidade aos pacientes portadores de AVCI, com assis-

Programa AVCI

tência especializada e atendimento aos seus familiares dentro do Programa de AVCI da instituição.
Para alcançar essa premissa, foram desenvolvidas
ações como a utilização de protocolos clínicos,
avaliação do paciente, capacitação dos colaboradores para trabalhar com ações multidisciplinares
integradas, gerenciamento e mensuração de processos e resultados para melhorias contínuas, além
do planejamento de ações de saúde que modifiquem e melhorem a qualidade de vida de pacientes e seus familiares.
Desde que adotou o programa, o Santa Paula vem
alcançando resultados expressivos em alguns dos 28
indicadores adotados para análise de desempenho,
como na taxa de mortalidade abaixo de 10%, alcance
de 70% das altas sem incapacidade moderada ou
grave, tempo porta-agulha com 70% dos casos abaixo do tempo-limite estabelecido e aumento da taxa

Dados mais relevantes em um universo de 28 indicadores
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de adesão médica ao protocolo no Pronto Atendimento, que passou de 10% para 80%.
Segundo a gerente da Qualidade do hospital, Christiane Padovani, com a implantação do programa,
todos os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar em tempo real em uma estrutura
bem mais ampla e mais complexa do que a que existia antes. Nos onze meses iniciais, foram atendidos
119 pacientes, que aderiram ao programa voluntariamente, sendo acompanhados por 60 dias após a alta.
Para Padovani, “o paciente sai mais orientado e consciente do papel dele na reabilitação. Como o hospital
faz o tratamento na fase aguda do AVCI, quando o
paciente tem alta existem ainda outras várias etapas
para a recuperação. Em casa, ele precisa seguir as
orientações, mantendo um hábito de vida saudável”.
Como não havia medição e acompanhamento
sistêmico anterior à implantação do programa, os
resultados atuais podem ser percebidos dentro da
escala padronizada de Rankin, que classifica o grau
de incapacidade ou de dependência nas atividades
diárias do paciente. De acordo com a gerente da
Qualidade, essa medição e avaliação do paciente é
feita após a alta, na saída do paciente do hospital,
configurando uma das ações implementadas com
o início do programa. “Após a alta, conseguimos
gerenciar se o paciente aderiu de forma integral à
terapêutica medicamentosa proposta, reincidência
nos sintomas, se retornou ao especialista, se parou
de fumar e se está fazendo atividade física. A partir
daí, comparamos o score de Rankin desde a saída do
hospital até 60 dias após a alta. “É notável a progressão da recuperação dos pacientes e a adesão ao
programa de educação estabelecido. Poucos saem
com incapacidade grave”, ressalta.

Equipe multiprofissional
De acordo com o diretor da Qualidade do hospital, José
Paulo Cividanes, outra ação desenvolvida foi o envolvimento de todas as áreas do hospital no projeto. “Antes,
o programa era mais voltado para a área de Neurologia e alguns serviços de apoio, mas, na busca pela
certificação, todas as áreas do hospital desenvolveram
a consciência de que aqui se cuidava do problema do
AVCI. Então, até os manobristas do estacionamento
estão capacitados para reconhecer pacientes com potencial para entrar no programa”, assegura o diretor.
Cividanes conta que, durante o delineamento do
programa, também ficaram estabelecidos alguns compromissos com outros setores do hospital, como no
Serviço de Imagem e Tomografia. “Estabelecemos um
acordo para que o paciente de AVCI tivesse prioridade
e atendimento imediato a exames de imagem”, exemplifica. Com a redução no tempo do pronto atendimento e a diminuição do risco de sequelas, o passo
seguinte foi executar ações sistematizadas que incluem
visitas periódicas aos pacientes e estabelecimento de
metas individuais para cada categoria profissional.
“Acredito que esse foi um dos maiores ganhos, não só
na Neurologia, mas também em todas as áreas envolvidas”, complementa Christiane Padovani.
Para o diretor de Qualidade do hospital, o aspecto
mais importante do resultado do programa tem sido
a agilidade no atendimento inicial: “A constatação dos
resultados alcançados justifica todo o esforço para a
implementação do Programa os cuidados aos pacientes acometidos por AVCI.”

www.cbacred.org.br
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Educação de pacientes e familiares

Hospital 9 de Julho usa
educação e biblioteca de
indicadores da JCI e melhora
taxa de reinternação

O

bjetivando dar continuidade à assistência
de qualidade, o Hospital Nove de Julho
(SP) implantou, desde agosto de 2013,
mais um Protocolo Assistencial: o de Insuficiência Cardíaca (IC), patologia que
causa muitas hospitalizações e tem alta
taxa de mortalidade. Centrada nos cuidados desde a
admissão do paciente até a pós-alta hospitalar, a
instituição alcançou redução de mais de 10% na taxa
de reinternação em 2014, passando de 25,3%, em
2013, para 14,9%, em 2014.
Duas das ações que vêm provocando esse bom
resultado foram o estímulo à educação em saúde e o
autocuidado, aliadas ao comprometimento da equipe
com a prática assistencial. De acordo com Maria Paula
Andrietta, enfermeira do serviço de Epidemiologia, o
trabalho foi baseado na própria biblioteca de indicadores da Joint Commission International (JCI), como
a taxa de avaliação da função de VE, taxa de IECA na
alta hospitalar e taxa de orientação sobre o tabagismo.
“Acompanhamos outros, como taxa de reinternação
e média de permanência. Para cada indicador, há
uma meta estabelecida através de benchmarking.
Por isso, quando não atingimos a meta ou queremos
melhorar o padrão do indicador, e consequentemente da assistência prestada, desenvolvemos planos de
ação. Contemplamos ainda capítulos do Manual de
Padrões para Hospitais da JCI, como o QPS (melhoria
da qualidade e segurança) e PFE (educação de pacientes e familiares)”, ressalta Andrietta.
A enfermeira também cita que é feita a identificação do paciente desde o momento em que ele é
internado. Na avaliação da função ventricular, segundo ela, a análise é feita através do ecocardiograma.
Já para controlar os pacientes que receberem os
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inibidores da enzima conversora de angiotensina e
o betabloqueador, que reduzem a taxa de mortalidade, é feita uma verificação no prontuário de alta
a fim de saber se esses medicamentos estão prescritos. “Esses são os quatro indicadores que são preconizados na literatura, além dos outros, como taxa
de mortalidade, reinternação e média de permanência”, comenta a enfermeira, dizendo que esses
indicadores são analisados todos os meses.
Em um ano de implantação do Protocolo de IC,
além de perceber uma diminuição nas taxas de reinternação, foi verificada também redução na média
de permanência. “Observamos que, de ano para ano,
esses indicadores vêm reduzindo-se por conta da ação
de educação que fazemos e do acompanhamento
do paciente, acrescentando o processo de educação da equipe multiprofissional”, afirma Andrietta.
“Por exemplo, aumentamos o número de pacientes
de saídas hospitalares, o que significa que aumentou
o número de altas e diminuiu o número de óbitos.
Em 2012, tínhamos uma média de 8, aumentou para
8,3 em 2013 e, até setembro de 2014, aumentou
para 11,2. Em relação à média de permanência, registramos queda de 16 dias para 9 dias”, relata.

R. Peixoto Gomide, 625
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3147-9999
www.h9j.com.br

Outro ponto positivo ao adotar o novo Protocolo
de IC foi trazer o sucesso da recuperação do paciente também para a responsabilidade dele. “Dessa
forma, eles ficam mais responsáveis pelo próprio
tratamento, e a família também é envolvida e fica a
cargo desse cuidado”, exemplifica.

Pós-alta
De acordo com Maria Paula Andrietta, a garantia da
eficácia do protocolo começa no momento em que
o paciente é internado e é realizada a identificação
de se tratar de um paciente de insuficiência cardíaca.
A partir daí, já começam as orientações intrahospitalares, e toda a equipe multiprofissional é acionada
para iniciar os cuidados específicos: “Esse paciente
já recebe um manual de orientação, com a definição
do que é a doença, as manifestações clínicas que
ocorrem no dia a dia dele, e sobre as mudanças
recomendáveis no estilo de vida, como praticar atividade física e adotar uma dieta correta e um controle
do peso diário. São traçadas as metas com esse paciente, orientando-o sobre seu peso ideal e sobre as
medicações que precisam ser tomadas.”
É justamente no pós-alta que esse controle, feito
por telefone, num total de quatro ligações por mês/
paciente, vem garantindo os bons resultados do
Hospital 9 de Julho. “Nessas ligações, seguimos um
roteiro sobre medicação, dieta, peso, sinais e sintomas,
que são marcados dentro de uma escala. Se houver
alguma alteração que esteja no grau de estágio de
atenção, fazemos um reforço maior nas recomendações que o paciente recebeu aqui no hospital.
Mas, se tiver alcançado o estado de alerta, orientamos
que o paciente procure um pronto-socorro”, esclarece

a enfermeira. O objetivo dessa ligação, porém, é não
deixar que o paciente chegue aos estados de atenção e de alerta. “Quanto mais conseguirmos orientar
o paciente e a família a manter a meta e seguir o
tratamento proposto, teremos mais sucesso em sua
recuperação pós-alta”, avalia.
A enfermeira da Epidemiologia conta que a elaboração e implantação foram feitas conjuntamente
entre o coordenador do Centro de Cardiologia e a
equipe especializada em IC. No entanto, ela ressalta
que, para desenvolver os processos e os fluxos, foi
necessário o envolvimento de todas as áreas do
hospital. “É importante que todos estejam dando as
mesmas orientações. Para isso, são checados prontuário e o check list das ligações telefônicas, em que
conseguimos verificar se as orientações dadas ao
paciente no hospital foram validadas”, descreve.
Andrietta revela que o maior desafio foi alinhar
informações com todos os setores. Então, para que
não houvesse falha no processo, a prioridade foi definir muito bem essas informações e a forma como
seriam compartilhadas com todas as áreas, incluindo os pacientes. “O mais difícil é desenvolver todo
esse fluxo de informações em torno do paciente de
forma segura e que seja garantida a qualidade na
assistência. Por parte dos profissionais, temos uma
boa adesão; então, no que tange ao treinamento e
à execução das práticas, os problemas são praticamente inexistentes”, afirma.
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Assistência

Hospital Alvorada cria
Programa de Fratura do
Idoso e diminui riscos
inerentes a traumas e
internação prolongada

E

m 1991, a Organização das Nações Unidas
(ONU), ao lançar a Carta de Princípios para
as Pessoas Idosas, já demonstrava que as
atenções do mundo deviam se voltar para
esse público que vem crescendo e, até
2050, excederá o número de jovens, pela
primeira vez na história da humanidade. A International Society for Quality in Health Care (ISQua) também já chamou atenção para esse cenário, uma vez
que, junto com o envelhecimento populacional,
virão as doenças crônicas decorrentes da idade,
necessitando mais atenção de profissionais e instituições de saúde.
Objetivando melhor atender a essa camada da
população, o Hospital Alvorada (SP) criou, em 2013,
o Programa de Fratura do Idoso (PFI), protocolo de
atendimento específico para pacientes acima de 65
anos internados com fraturas, que permite a realização de procedimentos cirúrgicos com mais agilidade,
acelerando o processo de reabilitação. “A queda e as
fraturas em idosos são um importante problema de
saúde pública. Cerca de um terço da população com
65 anos ou mais sofre, pelo menos, uma queda anualmente, sendo de 5% a 10% fraturas graves”, justifica
o diretor médico da instituição, Luiz Cervone. “Desde
o início do protocolo, em junho de 2013, tivemos um
total de 342 pacientes, com mais de 65 anos, internados por fratura. Desses, 248 idosos estavam em
boas condições clínicas e 67% foram operados em
até 48 horas após a internação e tiveram alta hospitalar em apenas sete dias”, salienta.
De acordo com a Organização Pan-americana
de Saúde, a Opas, a queda de idosos é a causa crescente de lesões e do aumento de custos do tratamento (devido ao período mais extenso de internação)
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e de reabilitação, além de maior risco de dependência posterior e da morte.
Para agilizar os processos, sem perder a qualidade
no atendimento, a avaliação e o procedimento para
agendamento da cirurgia já se iniciam quando da
entrada no pronto-socorro. “No momento em que o
paciente dá entrada no hospital, se ele tem mais de
65 anos, passa por triagem e rapidamente a equipe
multiprofissional inicia a avaliação pré-cirúrgica para
a consequente internação e realização do procedimento. Na fase de pós-operatório, os colaboradores
trabalham para agilizar o processo de desospitalização,
que abrange a mobilização precoce e o envolvimento
por parte da família e dos cuidadores no processo de
alta”, explica o diretor médico. Para que tudo ocorra
de acordo com o protocolo, foram realizados treinamentos in loco, baseados nos fluxogramas, com as
principais equipes envolvidas: ortopedia, enfermagem
e equipe médica do pronto-socorro. “Há um profissional que gerencia todas as ações necessárias para
minimizar o tempo de hospitalização e evitar complicações do longo período de internação”, sublinha. Todo
o processo é descrito em formulário próprio do protocolo gerenciado, preenchido pelo gestor e anexado
ao prontuário clínico do paciente. “Toda a equipe
multiprofissional deve evoluir suas condutas no prontuário, sinalizando as decisões que foram discutidas
durante a visita multiprofissional diária”, acrescenta.

Padrões de qualidade
Novos indicadores de qualidade foram criados com o
programa. Antes da criação do PFI, o idoso com fratura de fêmur seguia o fluxo normal de atendimento
no pronto socorro e internação. Se, antes do PFI, o

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

doentes vítimas de traumas admitidos no pronto-socorro. Esse procedimento também define critérios para
o direcionamento e transporte desses pacientes para
avaliações e tratamentos especializados. “O hospital
trabalha com as seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente desde a entrada no hospital, envolvendo todos os processos até a alta. Como no pronto-socorro, o paciente é avaliado e classificado como
Risco de Queda e Paciente Vulnerável, ele prontamente é identificado com uma pulseira específica (roxa e
vermelha). Após a internação, é encaminhado para
o andar determinado, onde existe uma equipe altamente treinada no cuidado com o paciente ortopédico,
composta por ortopedista, geriatra, fisioterapeuta,
nutróloga, psicóloga e enfermagem. Esse paciente é
acompanhado diariamente, desde a internação até a
alta, pelo gestor do protocolo”, reforça Cervone.
Para garantir o padrão de qualidade, as equipes
de fisioterapeutas e de enfermagem são continuamente treinadas. A equipe multiprofissional também
participa de cursos, eventos e simpósios com discussão clínica de casos com ortopedistas do hospital.
Uma parceria com o Hospital For Special Surgery
(HSS), dos Estados Unidos, visa à promoção de intercâmbio de profissionais e à adoção de melhores práticas na área ortopédica.

Familiares e acompanhantes
hospital tinha três indicadores para esse grupo de
pacientes, após sua implantação, 19 indicadores foram
adotados, entre eles os tempos médios de permanência na unidade semi-intensiva, na UTI e de permanência hospitalar. O percentual de pacientes que
usaram dreno e sonda vesical e a taxa de mortalidade do idoso após fratura de fêmur também foram
adotados como indicadores.
Para aperfeiçoar o protocolo, o hospital montou
o Comitê de Fratura do Idoso, formado pelas lideranças e equipes multiprofissionais envolvidas, além
de membros que participam da assistência direta
e diária aos pacientes. “Essa equipe realiza reuniões
quinzenais para aprimoramento do protocolo”, relata
o diretor médico.
Acreditado pela Joint Commission International, o
Hospital Alvorada adota um procedimento operacional
padrão para definir critérios e requisitos para a recepção, avaliação e atendimento inicial, adequados a

O PFI contempla ainda o envolvimento de familiares
e acompanhantes na recuperação do paciente, que
são encorajados a acompanhar o atendimento fisioterápico, nutricional, medicamentoso ou assistencial, desde o período de internação. “As sessões
de fisioterapia são feitas com a participação dos parentes, visando ao acompanhamento de tarefas
simples, para auxiliar a volta gradual à normalidade
das funções cotidianas depois da alta”, relata Luiz
Cervone. Segundo ele, os acompanhantes são instruídos em relação à maneira mais adequada de auxiliar
os pacientes durante as mobilizações e os treinos de
marcha ou qualquer movimentação futura.
Na alta hospitalar, o médico preenche o Sumário
de Alta, colocando todas as informações referentes à
internação e aos procedimentos realizados. A equipe
de enfermagem orienta o paciente em relação aos
cuidados com o curativo cirúrgico, se houver, e horário das medicações. O Hospital Alvorada realiza o
controle por contatos telefônicos com os pacientes
submetidos à cirurgia ortopédica após a alta.
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Inventário de risco

Hospital São José utiliza
instrumento para prevenção
de eventos adversos e
melhora a qualidade e
segurança do paciente

R

ealizar uma abordagem para se antecipar
aos incidentes visando antever possíveis
falhas, alocar recursos e criar ações de
melhoria. Foi com esse objetivo que, no
ano passado, o Hospital São José (SP)
desenvolveu um inventário de risco para
identificar proativamente qual processo e/ou meta
internacional de segurança do paciente apresentava maior probabilidade para a ocorrência de
falhas, podendo ocasionar, consequentemente, um
evento adverso (EA).
“O ponto de partida para a estruturação do inventário de risco foi identificar os processos assistenciais do hospital, principalmente relacionados às
metas internacionais de segurança do paciente, preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e
pela Joint Commission International (JCI), e verificar o grau de severidade e ocorrência, bem como
o modo de falhas”, relata Denise Semeão, analista
da Qualidade da instituição.
Ela explica que, após a análise desses itens, é
escolhido o projeto de melhoria a ser trabalhado
no ano. Em 2013, por exemplo, o processo de Quimioterapia foi enfocado a partir da aplicação da
ferramenta de análise de modo e efeitos de falha
potencial, o FMEA, realizada por uma equipe multidisciplinar. A partir daí, ações de melhoria foram
implementadas, o que resultou em uma redução
no risco de 14,4% no processo de quimioterapia.
“Para o ano de 2014, foi aplicada a mesma metodologia e já foi identificado que o próximo processo
a ser trabalhado é a meta internacional 4, cirurgia
segura”, revela Semeão.
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Etapas da Matriz de Risco
Etapas

Detalhamento

Item do
Processo

Processos do Hospital e Metas
Internacionais

Modo de
Falha
Potencial

Possíveis falhas que ocorrem
em cada função do processo

Efeito
potencial
do Modo
de Falha

Análise em cima do modo de
falha. Se o modo de falha der
errado, qual o efeito?

Severidade
(S)

Aplica-se uma matriz para
identificar a severidade
dessa ocorrência quanto ao
modo de falha

Causa

Definida como e/ou pela qual o
modo de falha poderia ocorrer

Ocorrência
(O)

Aplica-se uma matriz para
identificar a probabilidade da
causa da falha, podendo se
basear em dados estatísticos

Controles
Atuais do
Processo
Prevenção

Barreiras no processo que
evitam que a causa ocorra

Detecção (D)

Aplica-se uma matriz para
identificar probabilidade de
detecção dessa barreira.

Referência: Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial – FMEA,
4° Edição, 2009.

R. Martiniano de Carvalho, 965 – Bela Vista
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3505-6000
www.hospitalsjose.org.br

De acordo com a analista da Qualidade, além do
inventário de risco utilizado para a escolha da meta 4,
foi utilizado como contraprova o indicador de conformidade de cirurgia segura, que apresentava 72% de
conformidade, em média, o que denotava a necessidade de trabalhar as melhorias desse processo.

Identificando possíveis falhas
É o setor da Qualidade o responsável por levantar e
apresentar os dados para a alta direção, que estabelece qual processo crítico ou meta internacional de
segurança que necessita da aplicação da ferramenta
da análise prospectiva – FMEA –, para redução de
risco e antecipação de ocorrência de EA. Para a
analista da Qualidade, o inventário de risco é hoje
um norteador para priorização de atividades para
melhoria da qualidade e segurança do paciente.
“A interação que a utilização desse método traz
para a organização é um diferencial, pois atua juntamente com os envolvidos nos processos, possibilitando identificar custos desnecessários, bem como a
possibilidade de redesenho de processos, tornando-os mais seguros e minimizando a chance de um
evento adverso ocorrer”, salienta.
Semeão explica que o gerenciamento de risco foi
adotado pelo hospital em 2009. Entretanto, o inventário de risco foi implementado no ano passado
com o intuito de fortalecer as atividades proativas.
“É importante ressaltar que as análises realizadas
inerentes a eventos adversos ocorridos permitem a
retroalimentação do inventário de risco, uma vez que
também é identificada, em alguns casos, a implementação de uma nova barreira, isto é, medidas
preventivas”, salienta.

Maturidade
Para a representante da Qualidade, o grande desafio
das instituições hospitalares é antecipar-se aos EAs.
Para Semeão, “é importante deixarmos de ‘olhar no
retrovisor’ e amadurecermos o processo de nos antecipar aos EAs. Dessa forma, o inventário de risco
simboliza uma transição gradual do gerenciamento
de risco do estágio reativo para o proativo”.
Segundo a analista da Qualidade, toda a avaliação
feita pelo setor é compartilhada semestralmente
com a alta liderança através de apresentação do Balanço do Gerenciamento de Risco e do relatório anual.
“Reunimos todos os gestores e apresentamos o resultado das ações realizadas proativamente por meio
do FMEA, ações advindas das notificações feitas no
Gerenciamento de Risco e medidas de prevenção
para a ocorrência desses eventos, assim como o planejamento para o próximo semestre”.
Segundo Denise Semeão, os dados apresentados
pela Qualidade à Superintendência e à liderança
permitem o compartilhamento e as necessidades
de atuação da equipe. Além dos encontros periódicos com a alta liderança para acompanhamento
das ações e reporte à equipe quanto ao andamento
do projeto, é realizada uma reunião mensal com
todos os participantes envolvidos.
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Cirurgia segura

Hospital Rios D’Or
registra maior adesão
aos protocolos e alcança
resultados positivos

T

ema de destaque dentro das instituições
de saúde e uma das Metas Internacionais
de Segurança da Organização Mundial da
Saúde (OMS), a cirurgia segura ganhou
relevância no Hospital Rios D’Or (RJ) em
2011, quando a instituição deu início ao
processo para acreditação, seguindo os padrões
da Joint Commission International (JCI). Desde então,
o hospital vem adotando uma série de ações visando melhorar de forma contínua a segurança do
paciente nos processos cirúrgicos, principalmente
no que se refere a marcações dos sítios cirúrgicos
e preenchimento dos termos de consentimento esclarecido cirúrgico.
Em 2013, por exemplo, foram realizadas, em
média, 250 cirurgias por mês e registrada uma taxa
média de 70% de marcação de sítio cirúrgico, com

pico de 90%, medido no mês de novembro. No mesmo
ano, a taxa de adesão de avaliação pré-anestésica
ficou perto de 100%. Já em 2014, até setembro, a
média de cirurgias mensal foi de 200, e a taxa de
marcação de sítio cirúrgico alcançou mais de 80%.
Comparando os dados dos meses de setembro de
2013 e 2014, antes e após a acreditação JCI (ocorrida em maio deste ano), houve aumento de mais de
20% na taxa de marcação de sítio cirúrgico.
Esses números são reflexos de uma série de estratégias e ações adotadas, como a criação de duas
salas pré-cirurgia anexas ao centro cirúrgico, a adoção
do check list de cirurgia segura e a inclusão de um
médico clínico na equipe de cirurgia, com o objetivo
de auxiliar o cumprimento de todos os requisitos do
check list e preenchimento correto do termo de consentimento.

Taxa de marcação do sítio cirúrgico

(Lateralidade, Múltiplas estruturas e múltiplos níveis)
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Estrada dos Três Rios, 1.366 –
Freguesia – Jacarepaguá
Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21)2448-3600
www.riosdor.com.br

De acordo com Mauro de Araujo Castagnaro, coordenador do setor de Clínica Médica, “a primeira
rotina instituída foi a organização do evento cirúrgico propriamente dito, que buscou identificar as suas
etapas críticas, integrando cirurgiões, anestesiologistas e equipe de enfermagem que atuam no procedimento, surgindo, assim, o check list de cirurgia
segura”. Segundo o coordenador, essa rotina iniciada
com a preparação para as visitas de acreditação, posteriormente, também foi implementada em outros
setores e, atualmente, “qualquer procedimento invasivo realizado fora do centro cirúrgico segue os
mesmos critérios de segurança”, garante.

Instituindo metas
Com essa ação, surgiram também as primeiras metas
e indicadores que deveriam ser alcançados, entre
eles a necessidade de maior adesão ao programa
pelos médicos e o aprimoramento do Termo de Consentimento Esclarecido e Informado, unificando os
termos cirúrgico e anestésico e ainda incentivando
o correto preenchimento do instrumento e melhor
integração entre o profissional de saúde e o paciente.
Foi estabelecida ainda uma rotina de marcação do
sítio cirúrgico para os procedimentos que envolviam
lateralidade, múltiplas estruturas ou níveis. “Tínhamos
um termo de consentimento que não era tão elaborado. Então, resolvemos torná-lo mais completo,
contendo a avaliação pré-anestesia e avaliação do
cirurgião no documento”, exemplifica Castagnaro.
Para que as equipes cirúrgicas aderissem adequadamente às novas rotinas, um trabalho de divulgação
foi feito diretamente com os médicos. “Entregamos
um kit para o cirurgião, que recebeu todos os textos

explicativos de maneira bem didática, com um fôlder
e uma pasta, mais o documental do hospital em relação à cirurgia segura”, ressalta o coordenador.
A partir dos indicadores adotados, novas ações
foram implementadas, como a criação de salas pré-cirúrgicas. “Essas salas ficam anexas ao centro cirúrgico e servem de base para os procedimentos burocráticos, como o preenchimento do termo de consentimento, mas também são destinadas para o
paciente se reunir com a família momentos antes da
cirurgia”, avalia Castagnaro.
Os resultados de alguns indicadores mostraram
ainda a necessidade de melhorias em algumas áreas,
como a criação da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA); criação de rotina do cuidado pós-anestésico nas unidades de internação; timeout para
procedimentos invasivos realizados fora do centro
cirúrgico; e capacitação de médicos não anestesiologistas para a participação em sedação moderada e
profunda em procedimentos realizados fora do centro cirúrgico, como broncoscopia.
Visando à melhoria contínua, foi criado também o
Serviço de Atendimento Clínico à Cirurgia, integrado
por uma equipe da Clínica Médica do hospital. O objetivo é tornar os indicadores da cirurgia segura ainda
melhores. “Além de serem responsáveis pela avaliação
inicial, assim que o paciente chega ao hospital, e pela
avaliação cirúrgica, o trabalho dos médicos dessa equipe é auxiliar o cirurgião, lembrando a ele os nossos
protocolos e a necessidade do preenchimento correto
do termo de consentimento e da marcação do sítio
cirúrgico. Temos muitas equipes terceiras. Por isso
adotamos esse serviço para reforçar a importância
de cumprir os protocolos de cirurgia segura junto a
esses profissionais”, sublinha Mauro Castagnaro.
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Metas Internacionais de Segurança

Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo aumenta em
mais de 80% os indicadores
da Comunicação Efetiva

E

m 2004, a Organização Mundial da Saúde
(OMS), em parceria com a Joint Commission International (JCI), lançou a Aliança
Mundial para Segurança do Paciente, estabelecendo seis metas internacionais para
a segurança do paciente, cujo principal
objetivo é evitar danos ao paciente e reduzir as consequências negativas de um atendimento realizado
de forma insegura. O Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo (Icesp), desde 2012, vem desenvolvendo um trabalho de implementação dessas metas.
Como consequência, vem melhorando seus indicadores, alcançando, por exemplo, 85% de conformidade na Comunicação Efetiva (meta 2), relacionado
ao registro de resultados críticos.
“Uma meta que tínhamos como crítica era justamente a meta 2; então, tomamos uma série de
decisões junto com a liderança do Icesp; criamos
protocolos bem detalhados para essa meta, investimos em treinamento específico e, de acordo com os
dados de três trimestres de acompanhamento, já
conseguimos aumentar de 3% para 85% a conformidade relacionada ao registro de resultados críticos”,
explica Anne Caroline de Oliveira Ramos, gerente
executiva do instituto.
Em conjunto com ações de revisão de processos,
treinamento e comunicação, foi criada também uma
parceria com as áreas assistenciais, de gestão e de
apoio a fim de segmentar, comunicar e disseminar
os resultados alcançados nas seis metas para os 4
mil colaboradores da instituição. “Fechamos com a
equipe da Comunicação todo o plano de comunicação
das seis metas. Isso significa que, por exemplo, para
o time gerencial, temos que divulgar mais detalhes
sobre a evolução das metas, usando termos mais
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técnicos. Para os colaboradores da ponta, a ideia é
passar dados mais sucintos, mas que impactam o
dia a dia desses colaboradores”, ressalta Ramos.
Uma das práticas adotadas nessa comunicação
para sensibilizar as equipes de ponta e levar um
entendimento mais rápido sobre as seis metas de
segurança do paciente para esse público foi a apresentação de um esquete teatral, realizada no próprio Icesp. “A ideia era envolver esses colaboradores
para que todos aprendessem os conceitos das metas
de forma rápida. Nessa peça, com o grupo de teatro
formado pelos nossos próprios colaboradores, cada
meta era um personagem, e o texto focava em cada
uma delas”, conta a gerente, acrescentando que,
para os médicos, foi adotada a estratégia de indicações de referências bibliográficas.

Resultados
Por conta dessas ações, em dois anos, o Icesp registrou uma considerável evolução nos resultados
das seis metas. Na meta 1, por exemplo, que versa
sobre a identificação correta do paciente, foi verificado, no 3º trimestre de 2014, um alcance de 94%
no índice de conformidade. Para chegar aos 100%,
a instituição vem investindo em algumas ações, como
a compra de pulseiras com qualidade superior e impressoras mais modernas, banners educativos para
os pacientes, capacitação quanto à identificação dos
pacientes nas recepções e paineis com lembretes
em áreas estratégicas para colaboradores.
“De início, por exemplo, notamos que a identificação do paciente no ambulatório estava falha.
Então, fizemos uma reunião para verificar a causa-raiz do não uso da etiqueta de identificação e

Av. Dr. Arnaldo, 251 – Cerqueira César
São Paulo/SP
Tel.: (11) 3893-2000
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percebemos que se devia a diversas situações,
como a baixa qualidade do material da etiqueta, a
necessidade de conscientizar o paciente sobre o
propósito e a importância de estar devidamente
identificado”, enumera Ramos.
Dentro da meta Comunicação Efetiva, segundo
a gerente executiva do Icesp, foi adotada uma
série de treinamentos, que teve como resultado um
dos aumentos mais expressivos de conformidade.
“Investimos muito em treinamento; e um exemplo
foi o treinamento de colaboradores responsáveis
por comunicar resultados de exames críticos e onde
eles precisavam registrar os dados. Nesse sentido,
foram feitas melhorias no sistema para ter esses
registros de forma mais organizada”, relata. Entre as
ações realizadas estão a implantação de máscara
específica no prontuário eletrônico para facilitar o
registro do valor crítico, capacitação da equipe de
enfermagem, revisão e divulgação da política de
comunicação do resultado crítico e monitoramento
da qualidade dos registros nos prontuários de todos
os resultados críticos.
Outros dois resultados positivos foram a melhora
nos índices de conformidade na aplicação de check
list de cirurgia segura – de acordo com os dados
analisados do 3º trimestre de 2014, foi alcançado o
índice de 72% – e a melhora na segurança de
medicamentos de alta vigilância. Segundo Anne
Ramos, a direção do Icesp investiu bastante na rastreabilidade desses medicamentos e também em
treinamento. Para dispensação, armazenamento e
triagem foi alcançado o índice de conformidade de
100%, e para Prescrição e Administração, 94% e
72%, respectivamente.

Controle de quedas
Para reduzir o risco de lesões ao paciente decorrentes de quedas, a gerente executiva do Icesp,
afirma que a instituição já vinha acompanhando esse
indicador, antes mesmo do início do processo de
acreditação: “No entanto, com a preparação para a
acreditação pela metodologia JCI, melhoramos esses indicadores. Uma das estratégias foi envolver o
responsável de cada setor, conscientizando-o sobre
o indicador daquele setor, os resultados atuais, o
que deveria melhorar e como envolver as equipes”.
Um estudo dos eventos de queda ocorridos, relacionando estas ao tipo de cama, concluiu que
há camas mais apropriadas para prevenir queda.
“Por isso, aos poucos, elas estão sendo trocadas”,
afirma a gerente.
Acreditado em julho de 2014 pela JCI, a direção
do Icesp continua incentivando o aprimoramento dos
indicadores das metas internacionais de segurança.
“Para promover a melhoria contínua, as lideranças
dos setores se reúnem trimestralmente com a Gerência Executiva para apresentar e analisar os dados
de cada setor, discutir temas relacionados às várias
áreas, discutir os resultados de cada meta, bem como
as ações que é preciso fazer para o próximo trimestre”, complementa Anne Ramos.
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Segurança e Qualidade

Grupo Acreditar/Unidade Santa
Marta investe em boas práticas
de manejo e administração de
medicamentos de alta vigilância

A

embalagem vermelha com uma etiqueta
em letras garrafais não deixa dúvidas: esse
medicamento é de alta vigilância. Simples
e eficaz, a medida é um bom exemplo
dos processos de qualidade e segurança
adotados pelo Grupo Acreditar Oncologia
e Hematologia (DF), recém-acreditado pela Joint
Commission International (JCI). O reconhecimento
foi para a Unidade Acreditar Hospital Santa Marta –
uma das quatro do grupo.
Com base nas legislações aplicáveis à oncologia
clínica e nas metas internacionais de segurança explicitadas no Manual de Padrões de Acreditação da
JCI para Cuidados Ambulatoriais, a unidade Santa
Marta foi escolhida para funcionar como uma espécie
de piloto do grupo na execução dos processos de
qualidade e segurança em todas as fases do cuidado
ao paciente. De tudo o que foi implementado até

Taxa de conformidade
no monitoramento dos
medicamentos de alta vigilância
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aqui – o que inclui estratégias de identificação correta dos pacientes e de melhoria na comunicação
entre os prestadores de cuidado –, chama a atenção
a promoção de boas práticas no manejo e administração de medicamentos de alta vigilância. “Talvez
esse seja o processo em que o grupo mais investiu
em toda a sua história e o que mais nos dá orgulho”,
resume o diretor assistencial, Edvaldo Bazílio.
Para começar, foi construída uma farmácia de
manipulação em quimioterapia, instalada em área
limpa, classificada através de um sistema de automação que proporciona controle em tempo real
sobre a temperatura, pressão das salas e umidade
dos ambientes, sistema que garante um processo
de biossegurança na manipulação em todas as suas
fases, protegendo não só os profissionais envolvidos,
mas também garantindo um seguro controle microbiológico no preparo dos medicamentos.
O segundo passo para o gerenciamento efetivo
de medicamentos foi agregar aqueles que são de
alta vigilância em um grupo particular. “Nós identificamos os medicamentos que poderiam provocar
algum tipo de dano imediato ao paciente em função
da sua concentração e passamos a dar a eles um
tratamento especial”, explica Bazílio, acrescentando
que, como o objetivo é reduzir os riscos, esses medicamentos não estão presentes nas áreas assistenciais, a não ser quando prescritos. “Medicamentos de
alta vigilância não ficam disponíveis no posto de
enfermagem e só saem da farmácia quando o paciente chega e é acomodado para o início de infusão”,
completa. Esses medicamentos são devidamente
rotulados e facilmente identificados com palavras-chave grifadas em caixa alta e negrito, e sua dispensação é realizada pela farmácia satélite dentro

Unidade Santa Marta
QSE AE 01,17 Bloco A, s/n, pavimento 2, sala 209
Taguatinga Sul – Brasília/DF
Tel.: (61) 3363-5252
www.grupoacreditar.com.br

Resultados
Quando esse processo teve início, no segundo semestre de 2013, a taxa de conformidade girava em
torno de 80%. Mas um plano de ação sistemático,
que visava não apenas resolver os problemas relacionados à identificação desses medicamentos, mas
também transformar os profissionais envolvidos em
facilitadores do processo, mudou essa estatística para
os 95%. Bazílio avalia que, por ser um serviço de
oncologia que tem como princípio básico a infusão
de medicamentos, “esse indicador reflete muito
bem a questão da segurança na nossa instituição”.
Segundo ele, esses dados são discutidos em reuniões
mensal, trimestral e anual. O diretor assistencial informa ainda que, além do aperfeiçoamento das práticas de manejo e administração dos medicamentos
de alta vigilância, a instituição segue todas as outras
cinco metas do manual da JCI.

Barreiras

de uma embalagem vermelha, etiquetada como de
alta vigilância no próprio frasco do medicamento.
Para garantir um trajeto seguro desde a chegada
do medicamento à instituição até a infusão no paciente, o percurso é todo monitorado com cautela
maior que a dedicada aos medicamentos de uso
comum. Durante o processo de dispensação, existe
também uma etapa de checagem, na qual o farmacêutico confere o medicamento com a prescrição e
a enfermagem assina um termo de recebimento de
medicamento de alta vigilância.
O monitoramento é feito através de visita semanal de inspeção realizada pelo farmacêutico da unidade com a utilização de check list que tem um indicador de 95% de conformidade. A esse profissional
cabe verificar se os medicamentos estão identificados e dispostos de forma a atender os procedimentos e critérios de segurança adotados pela
instituição, bem como comprovar na farmácia se
os registros de entrega estão sendo realizados conforme o determinado.

Para evitar erros nos procedimentos locais para
diagnóstico e tratamento, ações foram implantadas
para atender a 4ª, a 5ª e a 6ª metas internacionais
de segurança do paciente, estabelecida pela JCI em
parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Relativo à Cirurgia Segura (meta 4), foi desenvolvido
um processo (check list e timeout) que auxilia a avaliação pré, trans e pós-procedimento. Já para reduzir os riscos de queda (meta 6), além do investimento em estrutura física, foram implementadas
práticas de prevenção em que todos os pacientes são
avaliados e reavaliados a cada atendimento. Em relação à meta 5, que propõe a redução dos riscos de
infecções associadas aos cuidados de saúde, Bazílio
acredita que falar de infecção em oncologia é tão
importante quanto falar de infecção em centro cirúrgico e garante que a prevenção e o controle são
adotados na instituição, como processos básicos de
higienização das mãos e uso de paramentação na
realização dos procedimentos.
“Todos os profissionais são envolvidos no processo de lavagem técnica e higienização com o álcool
das mãos. Esses treinamentos e procedimentos são
filmados e, no final, exibidos ao profissional para que
ele possa identificar quais foram os pontos onde
errou e onde pode melhorar”, relata. Com isso, “a
taxa de infecção de cateter totalmente implantado
hoje é de 1,2%, o que é considerado muito baixo”,
salienta o diretor assistencial do Grupo Acreditar.
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