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Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Protocolo identifica precocemente pacientes
com risco psiquiátrico, a fim de promover
proteção e segurança do paciente e da equipe
assistencial no ambiente de cuidado.
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Hospital Paulistano
Programa Lean promove assistência mais eficaz,
segura e sustentável aos clientes. Depois de
instalado no ambulatório de Oncologia, unidades de
Diagnóstico, Internação, Pronto-Socorro e Tratamento
Intensivo se preparam para receber o programa.
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Hospital TotalCor
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Programa de cuidado na transição da alta
hospitalar para o tratamento ambulatorial
é acompanhado por profissional designado
para esse fim, garantindo a segurança e a
continuidade do cuidado ambulatorial.
Processo reduz reinternação hospitalar.

Hospital 9 de Julho
Protocolo de atendimento ao paciente com
vulnerabilidade emocional diminui risco de evento
sentinela, direcionando-o para o atendimento
seguro através da identificação dos riscos
associados a transtornos mentais e ideação suicida.

Hospital Mãe de Deus
Programa de humanização promove ambientes
saudáveis para funcionários, clientes, comunidade
e empresa, através da metodologia Planetree.
Índice de satisfação dos pacientes aumentou
em quase 20%.

Hospital Geral de
Itapecerica da Serra
Plano de assistência ao paciente desde a
internação garante continuidade do cuidado,
aprimorando a relação entre equipe
multidisciplinar, pacientes e familiares e
aumentando o grau de confiança na instituição.

Hospital Sírio-Libanês
Programa transforma paciente em agente
do cuidado, melhorando qualidade e segurança
na assistência. Para isso, adotou nível de
informação e transparência inédito, fomentando
o questionamento e a participação mais efetiva
nos pacientes e familiares.

Amil Resgate Saúde
Empresa cria instrumento para se comunicar e medir
a satisfação do usuário do serviço. Informações
fornecidas por pacientes contribuem para aprimorar
a qualidade e segurança no transporte médico.

38

Hospital Alvorada
Relatos de paciente levam a implantação de
processos para melhoria da eficiência assistencial.
Objetivo é oferecer uma boa experiência ao cliente
e promover boa performance da unidade.

Hospital São José
Equipe de cuidados paliativos avalia sofrimento
físico, psicossocial e espiritual do paciente,
auxiliando na construção do plano de cuidados,
de acordo com a visão e expectativa da família.

Hospital Pró-Cardíaco
Plano de cuidado permite transição segura na
desospitalização, com o Projeto Cuidador desenhado
pela equipe multidisciplinar, a partir da participação
da família e de cuidadores do paciente.

Hospital Mater Dei
Capacitação e cuidado integrado melhoram modelo
assistencial através de investimento em ações de
comunicação, educação e do envolvimento ativo
de pacientes e familiares no plano terapêutico.

Hospital Cascais/Lusíadas
Criação do programa de tecnologia médica e
reorganização da área de gestão e manutenção de
equipamentos garantem confiabilidade na instituição
e segurança na prestação do cuidado em saúde.
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A

medicina avançou muito nas últimas décadas: novos exames,
novas tecnologias, novas técnicas cirúrgicas, novos tratamentos, novas pesquisas científicas... Tudo a serviço da saúde.
Apesar dos largos passos dados, ainda nos deparamos
com erros e falhas na assistência, sejam administrativo, financeiro,
processual ou clínico, o que demonstra que todo esse progresso
não é suficiente se não colocarmos o paciente no foco central
da assistência. Ou seja, o paciente precisa ser o principal
ator nas instituições e serviços de saúde.
O cuidado não deve ser focado apenas no problema-raiz
do paciente, e sim no seu estado integral (biofísico, cogFoto: Cleber de Paula
nitivo, emocional, comportamental, social e espiritual),
promovendo sua saúde global e gerenciando a doença.
O cuidado também precisa ser colaborativo, exercendo o paciente um papel participativo. Essa parceria entre o profissional de saúde e o paciente facilita a discussão sobre
questões relativas ao cuidado e as decisões sobre o tratamento. Também não se pode
deixar de lado o cuidado responsivo, ou seja, a individualização do atendimento. Ele é
fundamental para manter a coerência entre as necessidades do paciente, seus valores e
preferências individuais.
No entanto, a busca de cuidados verdadeiramente centrados no paciente implica que
todos os atores que atuam na área da saúde estejam comprometidos com a prática contínua da qualidade. Mais que isso, é preciso estar preparado para compreender que, por
vezes, o direito e o respeito pelo paciente e seu familiar podem estar em desacordo com
o entendimento técnico sobre o seu estado de saúde. É preciso individualizar e personalizar o tratamento, o que implica sistemas flexíveis que possam ser adaptados às necessidades e circunstâncias de cada paciente. É necessário ainda agir com transparência nos
mais diversos aspectos: atendimento, científico, custos, resultados, processos e erros.
Para atingir essa maturidade, é premente que instituições e profissionais da saúde se
empenhem em desenvolver duas competências, voltadas para a atenção ao paciente: saber
investigar e dialogar. A primeira diz respeito a buscar informações sobre quem é o seu paciente, o que ele tem, suas carências, suas expectativas. Dialogar diz respeito a estar aberto
a discutir o tratamento com o paciente, assim como também saber ouvir críticas e sugestões.
Centrar os cuidados no paciente não significa dar o controle a ele, mas convidá-lo a participar da sua recuperação. Quando o paciente se sente verdadeiramente importante, ele se
transforma em um membro da equipe de cuidados, resultando em maior aderência ao processo, mais efetividade no tratamento, redução de custos e menos reinternações.
Se você acha que isso tudo é utópico, convido-o a fazer a leitura desta edição especial, “Experiência do Paciente”, da Revista Acreditação em Saúde, que traz numerosos
exemplos de sucesso — de que é possível transformar o paciente no centro e no seu
próprio agente do cuidado.
Boa leitura!
Maria Manuela Alves dos Santos
Superintendente

Associação Brasileira
de Acreditação de
Sistemas e Serviços
de Saúde
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O

mundo é cheio de incertezas.
Éramos uma família normal,
vivendo uma vida feliz, e, no
outro dia, um acidente de
carro quase fatal mudou tudo.
Meus sonhos foram quebrados
como os ossos do meu corpo. Eu
perdi 60% do meu sangue, o coração
foi perfurado através do peito, o pulmão estava colapsado, os órgãos
vitais estavam danificados, a pélvis
e os quadris estavam esmagados e
fui ressuscitado oito vezes. Enquanto sob cuidados médicos durante dois
longos meses em coma induzido, eu
fiquei impossibilitado de me mover
ou falar com qualquer pessoa que
estivesse ao meu redor, embora pudesse ouvir, ver e sentir dor na maior
parte do tempo em que estive na
Unidade de Cuidados Intensivos.
Como uma família, nunca havíamos imaginado que pudéssemos
ficar frente a uma situação tão traumática, ou melhor, a tão horrível
pesadelo. Fomos arremessados para
dentro de um local que consistia em

cirurgias, máquinas, tubos, sangue e
termos médicos que causavam uma
absoluta confusão. Estávamos nas
mãos da equipe de médicos, e alguns
deles até mesmo disseram que eu
estava “nas mãos de Deus.” Pelos
próximos meses, fomos confrontados
constantemente com incerteza incomensurável e total desespero.
Devido a uma concussão, eu acordei sem saber como eu tinha chegado
ao hospital, ou porque eu estava paralisado, ou ainda porque meus parentes choravam descontroladamente
toda vez que vinham ao meu quarto.
Eu tinha tantas perguntas e precisava
de tantas respostas. Minha família
também tinha muitas perguntas – sobre meu prognóstico, o que o futuro
nos reserva e se a vida voltaria ao
normal. Mas, novamente, não havia
respostas. Não existia um guia ou grupo de apoio para nos preparar para o
que estávamos passando em família.
O que aprendi ao longo do meu
tempo no hospital é que, enquanto
eu era paciente deitado naquele

leito hospitalar, não era o único que
estava sofrendo naquele quarto.
As observações que eu fiz ali me
inspiraram verdadeiramente e ajudaram-me a entender quão importante é o papel da comunicação
entre paciente, familiares e provedores de cuidados. Quando eu estava apto a aprender a falar novamente, logo descobri que o poder da voz
é amplificado quando a mensagem
é de gratidão, que um simples sorriso não pode ser subestimado e que
a linguagem corporal e o tom da voz
são componentes cruciais dentro de
um quarto de hospital.
Depois de tudo que meus familiares e eu passamos, decidimos
colocar nossas considerações e experiências juntas para compartilhar
nossa sincera gratidão e compreensão para com a comunidade médica,
a partir da perspectiva do paciente
e da sua família.
Ao longo do livro A Experiência
do Paciente: a Importância do Cuidado, Comunicação e Compaixão no

www.cbacred.org.br
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Quarto do Hospital, minha família e
eu discutimos o que funcionou para
nós durante o tempo em que estivemos no hospital e o que poderia ter
sido feito um pouco diferente para
melhorar a situação. Em momento
algum, estamos tentando dizer que
essa é a única via para cuidar do paciente, porque essa não é a nossa
intenção nem este o local para dizer
esse tipo de pensamento. Nosso objetivo é oferecer sugestões que, esperamos, melhorem a experiência,
em geral, para quem provê cuidados,
para o paciente e sua família.
Minha recuperação começou no
momento em que fui transportado
da cena do acidente para o Shock
Trauma. Por três anos, eu fui conduzido por muitos departamentos do
sistema de saúde, e é por isso que
acredito sinceramente que a informação que divulgamos nesse livro
pode também ser bastante efetiva

em qualquer área dos sistemas de
saúde, porque, no final, o objetivo é
prover cuidado a pessoas. Para promovermos um cuidado individual
melhor, temos que entender as experiências vividas dentro do sistema
de cuidados de saúde. Temos que
observar o que pensam e sentem
durante essa jornada.
Com minha experiência, é tão
significante ter essa oportunidade
para dividir minha história e estima
com os cuidadores por toda parte do
mundo. E também sei que os formatos dos cuidados de saúde podem
afetar os provedores ao longo do
tempo, pelo fato de eles vivenciarem
tanto com seus pacientes. É minha
esperança que um provedor de cuidados de saúde, ao escolher esse
livro para ler, mesmo que ele esteja no campo de cuidados por cinco
dias ou cinco décadas, se sinta motivado, reabastecido e reflita sobre

o que o inspirou a querer ir por esse
campo. Esse livro não é apenas para
a equipe que está na linha de frente, mas também para qualquer outro
do sistema de cuidados de saúde que
queira entender o que o paciente e
sua família estão passando dentro
dessa estrutura hospitalar.
Desde que deixei o hospital, tenho estado em uma missão pessoal para criar uma comoção positiva
no cuidado de saúde. Esse livro
oferece um raro e único vislumbre
do que o paciente e a família estão
passando e contempla as informações que meus parentes e eu gostaríamos de ter tido durante nossa
permanência no hospital.
* Bryan Boyle é advogado internacional
especializado em cuidados de saúde,
palestrante voluntário da Cruz Vermelha
Nacional, atleta de resistência e autor
do livro A Experiência do Paciente:
a Importância do Cuidado, Comunicação
e Compaixão no Quarto do Hospital.

“O engajamento do paciente é a
chave para melhorar os resultados
para o paciente, diminuir custos
com cuidados e ter mais médicos
satisfeitos. Os cuidados de saúde
necessitam de pessoas como Brian
Boyle para nos manter focados nos
objetivos, para ter uma ingerência.”
Dr. Peter Pronovost,
vice-presidente sênior da Johns Hopkins Medicine
para a Segurança dos Pacientes e Qualidade.
The Patient Experience: The Importance of Care,
Communication, and Compassion in the Hospital Room
Disponível no site www.amazon.com.
Siga Brian Boyle no Twitter: www.twitter.com/brianjboyle.
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Acreditação em Saúde

Cresce número de instituições
de saúde que buscam acreditação
no Norte e Nordeste

D

estino preferido de turistas
brasileiros e estrangeiros,
conforme apontam pesquisas do Ministério do Turismo,
as regiões Norte e Nordeste perdem para outras cidades brasileiras
quando o quesito é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das
Nações Unidas. Dos 5.565 municípios que estão no ranking do IDH,
os cem últimos colocados pertencem
às duas regiões. Em meio a esses
dois extremos, instituições de saúde
do Norte e Nordeste têm dado um
importante passo rumo à qualidade
e segurança: a busca e a conquista
da acreditação internacional, igualando -se aos mais renomados hospitais do Brasil e do mundo.
Pernambuco e Bahia são os dois
estados que já contam com instituições de saúde acreditadas pela Joint
Commission International (JCI), a
maior e mais antiga agência verificadora da qualidade em saúde do
mundo, que tem como associado,
no Brasil, o Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA). São elas: Serviço
de Referência Nacional em Filario-

“Os bons gestores
de instituições de
saúde já sabem
o quanto custa a
‘não qualidade’ e
como a imagem da
instituição perante o
mercado e aos seus
usuários são fatores
imprescindíveis
para a construção
da confiança que
tanto se deseja.”
Nancy
Yamauchi,
coordenadora
de Educação
do CBA

se do Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães (PE), da Fundação
Oswaldo Cruz, a Fiocruz; Hospital
Memorial São José (PE); S.O.S Vida
(BA); Hospital Santa Joana (PE); e
Real Hospital Português de Beneficência (PE). Outras cinco instituições
também estão se preparando para
obter o conceituado selo de acreditação JCI: Núcleo de Oncologia da
Bahia (BA), Hospital Geral de Mamanguape (PB), Hospital Porto Dias
(PA), Hospital da Saúde da Mulher
(PA) e Hospital Samel (AM).
“A Região Nordeste percebeu a
importância da acreditação internacional na gestão de seus processos
e na maior valorização de seus
colaboradores e profissionais,
que passaram a apresentar um
importante diferencial, não só no
atendimento aos seus clientes
nacionais, mas também aos internacionais”, analisa a coordenadora de Educação do
CBA, Nancy Yamauchi,
ressaltando que até
agora nenhum estado
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Acreditação JCI/CBA no Norte e Nordeste
Pará

 Hospital Porto Dias
 Hospital da Saúde da Mulher

“A acreditação
proporcionou uma
metodologia de
gestão que possibilita
conhecimento
profundo do negócio;
desenvolvimento
de estratégias de
retenção de talentos;
construção de
um modelo de
relacionamento
sustentável com
os pacientes,
familiares, médicos,
fornecedores e
fontes pagadoras; e,
como consequência,
o respeito e o
reconhecimento
da sociedade.”
Juliana Vieira Maranhão,
diretora executiva do Hospital
Santa Joana Recife
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do Norte do país possui unidade de
saúde acreditada pela JCI.
O médico e coordenador de Acreditação do CBA, José de Lima Valverde Filho, atribui esse cenário ao fato
do baixo número de leitos hospitalares – pesquisa do Conselho Federal
de Medicina mostra que as regiões
Norte e Nordeste têm, respectivamente, 1,18 leito e 1,3 leito de UTI
por 10 mil habitantes, via SUS –, o
que demandaria um investimento
que teria seu custo pouco diluído. No
entanto, ele acredita que a vontade
dos gestores – de promover uma saúde pública com qualidade e segurança – pode mudar esse quadro: “Isso
demanda vontade política e planejamento a curto, médio e longo prazos,
para adequação aos padrões de qualidade e segurança da JCI. No entanto, o CBA oferece um outro produto
chamado Fundamentos da Qualidade
e Segurança no Cuidado aos Pacientes, que é um primeiro e importante
passo para maiores ambições futuras”. Em comum entre a acreditação
e o novo produto, conceitos e padrões
de boas práticas em saúde.
Para Nancy Yamauchi, a expansão da acreditação no Norte e Nordeste dá-se devido à contribuição
que essa traz para a administração.
“Os bons gestores de instituições de
saúde já sabem o quanto custa a
‘não qualidade’ e como a imagem da instituição perante o
mercado e os seus usuários
são fatores imprescindíveis para a construção da confiança
que tanto se

deseja”, ressalta. Ela avalia ainda que
o cidadão comum está mais informado sobre qualidade e segurança
em saúde e direitos do paciente.
É essa imagem positiva que o
diretor executivo da S.O.S. Vida, Edmundo Ribeiro, aponta como um
diferencial da conquista da acreditação. “O certificado de qualidade internacional da JCI vem contribuindo
para a consolidação da posição de
liderança da S.O.S. Vida nos mercados
em que ela atua. Experimentamos
um posicionamento diferenciado da
nossa marca e nos constituímos uma
referência de qualidade no segmento de home care. Conquistamos assento como membro da comissão
científica do Sibrad, filiado à Anhap;
conquista do prêmio benchmarking
por cinco anos, além de parcerias
estratégicas com instituições de ensino federal e estadual”, destaca.
Diretora executiva do Hospital
Santa Joana Recife, Juliana Vieira Maranhão aponta que o principal benefício da acreditação JCI foi o desenvolvimento de uma equipe de alta
competência, voltada para resultados
e melhoria de processos que asseguram o padrão de qualidade alcançado
pelo hospital. Segundo ela, “a acreditação proporcionou uma metodologia de gestão que possibilita conhecimento profundo do negócio; desenvolvimento de estratégias de retenção
de talentos; construção de um modelo de relacionamento sustentável com
os pacientes, familiares, médicos,
fornecedores e fontes pagadoras; e,
como consequência, o respeito e o
reconhecimento da sociedade”.

Amazonas

Paraíba

 Hospital Samel

 Hospital Geral de Mamanguape

Pernambuco

 Serviço de Referência Nacional em Filariose
do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (Fiocruz)
 Hospital Memorial São José
 Hospital Santa Joana
 Real Hospital Português de Beneficência

Educação para acreditação
Acreditadas

Paula Amaral, supervisora do
Núcleo da Qualidade e Segurança
do Paciente do Núcleo de Oncologia
da Bahia (NOB), que contratou os
serviços do CBA para a melhoria da
qualidade e segurança assistencial
rumo à acreditação internacional,
diz que já percebe benefícios com
o processo. “A acreditação surgiu
como uma ferramenta de gestão que
nos proporcionou implantar e melhorar processos clínicos e não clínicos, desenvolver profissionais,
fazer uma mudança progressiva e
planejada da cultura organizacional
e trabalhar as boas práticas, garantindo a melhoria da qualidade da
assistência prestada e da segurança
dos clientes externos e internos”.

Educação
Valverde Filho destaca que o CBA
ainda contribui para disseminar a

Bahia

 S.O.S. Vida
 Núcleo de Oncologia da Bahia

cultura da qualidade e segurança ao
oferecer uma série de cursos sobre
qualidade, segurança, padrões de
acreditação e boas práticas, entre
outros, nas modalidades presencial,
in company e à distância. “Estes cursos são ministrados por especialistas
do CBA: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, administradores, especialistas
em gestão de riscos
etc.”, sublinha.
A coordenadora
de Educação do CBA
ressalta que a capacitação dos profissionais traz influências positivas a essas
instituições prestadoras de serviço,
contribuindo
para que barreiras e desafios sejam
vencidos.

“O certificado
de qualidade
internacional
da JCI vem
contribuindo para
consolidação da
posição de
liderança da
S.O.S. Vida nos
mercados em
que ela atua.”
Edmundo Ribeiro,
diretor executivo
da S.O.S. Vida
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www.samaritano.com.br

Número de visualizações por vídeo no Facebook
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Programa MEDTalks
dissemina conhecimento sobre
doenças e seus tratamentos
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C

om o objetivo de levar informação sobre saúde e qualidade de vida, desde março
de 2016, o Hospital Samaritano (SP) adotou uma plataforma de
conteúdo médico, o MEDTalks. Voltado para a população em geral, a
plataforma abriga vídeos com diversidade de palestras, que são publicados nas redes sociais Facebook,
Twitter, Linkedin, YouTube e também
no site do próprio hospital. Os vídeos,
gravados durante um encontro presencial na Livraria Cultura entre público e médicos, trazem especialistas
da própria instituição e já computam
mais de 1,5 milhão de visualizações
no Facebook.
De acordo com Mariana Vendemiatti, gerente de Marketing e
Relacionamento do Samaritano, o
objetivo é impactar a população
em geral de forma que se crie o
mindshare da marca no público-alvo.
“Queremos que as pessoas estabeleçam a confiança médica, saibam
que temos profissionais capacitados de diversas especialidades para
quando precisarem, ou seja, que
tenham o Samaritano como referência”, ressalta.
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“Queremos que
as pessoas
estabeleçam
a confiança
médica, saibam
que temos
profissionais
capacitados
de diversas
especialidades
para quando
precisarem, ou
seja, que tenham
o Samaritano
como referência.”
Viviane Vendemiatti,
gerente de Marketing
e Relacionamento

A publicação dos vídeos também
busca estabelecer um novo conceito
de divulgação da imagem do hospital. “As pessoas não querem mais
ver propaganda, não ligam mais para
o anúncio-padrão, tradicional. O que
elas querem hoje é reagir, seja com
serviços ou produtos, seja na troca
de conteúdos. Entendemos que nossos clientes se engajam bem com
os vídeos, e eles realmente veem
que é uma maneira de educação e
de informação”, avalia a gerente.
Para Vendemiatti, o MEDTalks é
uma forma de atingir um dos propósitos do capítulo Educação de Pacientes e Familiares, do Manual de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais, já que vai ao
encontro da recomendação para que
o hospital planeje a educação de acordo com sua missão, serviços e perfil
dos pacientes atendidos. “Podemos
perceber que muitos pacientes ficaram mais esclarecidos acerca do assunto e passam a sugerir novos temas
e também a divulgar os vídeos no
seu círculo social”, observa.
Com relação à escolha dos temas,
a gerente de marketing destaca que
é realizada uma consulta à equipe

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 33º 34º Vídeo

médica com o objetivo de eleger os
temas mais frequentes nos consultórios. “Fazemos uma curadoria dos
médicos do hospital, dos produtos
que temos aqui e dos temas que são
relevantes à população. Às vezes,
também consultamos no Google os
temas e assuntos que estão sendo
mais procurados pelas pessoas”, explica Vendemiatti.

Resultado
“Cinco milhões de pessoas impactadas é considerado um resultado bastante interessante, tendo em vista
que tivemos um investimento bem
baixo. Existe também o retorno direto aos médicos; na semana depois
que um determinado assunto é exposto no MEDTalks, os pacientes
procuram ajuda médica dizendo que
assistiram ao vídeo, a partir de pesquisa sobre a temática. Então, os
resultados são imediatos, o que permite mensurar o alcance da ação”,
avalia a gerente.
O programa também ajuda a
construir um novo conceito que o
Samaritano visa fortalecer: “Do ponto de vista da comunicação com o

mercado, o posicionamento do Samaritano hoje é levar mais conteúdo
à população. Estamos posicionados
no mercado como um hospital multiespecialista, e é isso que pretendemos ao levar os profissionais especializados para falar de assuntos
específicos, o que faz o mercado
compreender que temos múltiplos
especialistas. Essa é uma estratégia
totalmente alinhada com o novo posicionamento do Samaritano”.
De acordo com Mariana Vendemiatti, o programa do MEDTalks chegou a um patamar de engajamento
em que os próprios médicos solicitam
as palestras. “Estamos nesse momento de parceria. Não há mais necessidade de sensibilizar, porque a equipe
médica sabe que essa é uma plataforma muito boa de exposição”, avalia. Segundo a gerente, a ideia de
fazer o programa externo às dependências do hospital contribuiu para
que os vídeos adquirissem um conceito menos formalizado e mais
abrangente. “Poderíamos fazer no
hospital, mas entendemos que fazer
fora do ambiente hospitalar é mais
atraente, e as pessoas não acham que
é um evento interno”, comenta.

Foi dessa forma que surgiu a parceria com a Livraria Cultura, em São
Paulo. “Temos uma reputação de
mercado e procuramos um parceiro
que também fosse veiculador de
conhecimento, tendo em vista que
a Cultura tem diversos programas e
promove muitos encontros com a
população. Então, nosso objetivo casou com o interesse deles”, conta
Vendemiatti.
A gerente de Marketing e Relacionamento atribui ainda o sucesso
do projeto ao envolvimento da Alta
Liderança. “Quando a alta gerência
acredita em algo, geralmente o processo acontece melhor. O nosso diretor médico, Dario Fortes, participa
de todos os MEDTalks e, apesar de
ele não estar ativamente envolvido,
incentiva e participa bastante da
elaboração da programação com a
equipe da organização”, comemora.
“Não imaginávamos que o MEDTalks
tomaria essa proporção. Hoje temos
uma meta de que cada vídeo atinja
cerca de 40 mil visualizações, o que
significa 200 mil pessoas impactadas.
Tivemos quase 90 mil visualizações
em cinco dias, em apenas um vídeo”,
conclui com satisfação.
www.cbacred.org.br
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www.hospitalsiriolibanes.org.br

Programa transforma paciente
em agente do cuidado

I

nserir o paciente como agente
ativo do seu cuidado tem se mostrado uma ferramenta bastante
eficaz para a melhoria dos níveis
de qualidade e de segurança no processo de assistência. O Hospital Sírio-Libanês (SP) decidiu avançar nesse
campo, com um projeto de transformar o paciente nesse agente. Para
isso, a instituição passou a adotar um
nível de informação e transparência
inédito, fomentando o questionamento e a participação mais efetiva nos
pacientes e familiares, a fim de que
a equipe de assistência adote procedimentos capazes de garantir a segurança e a qualidade do atendimento
que está sendo prestado.
O objetivo é promover a melhoria contínua dos processos, ligados
aos padrões de qualidade institucional de Cultura da Segurança, Identificação do Paciente, Comunicação
Efetiva, Segurança de Medicamentos,
Cirurgia Segura, Prevenção e Controle da Infecção, Ambiente de Trabalho
e Avaliação de Risco. De acordo com
Sandra Cristine da Silva, gerente de
Qualidade e Segurança Assistencial
e do Serviço de Arquivo Médico e
Estatística do Sírio-Libanês, desde
2008 a instituição vem desenvolvendo um trabalho de fortalecimento da
cultura de cirurgia segura. “Hoje nos-
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so indicador de demarcação atinge
100% e o de timeout atinge 99%,
dentro da conformidade”, diz.
Para atingir o objetivo de inserir
o paciente como agente ativo de seu
cuidado, foram abertas frentes importantes e complementares: inserção
de indicadores e informações de qua-

Mudanças
para a promoção
da cultura
de segurança
Mudar a busca por erros
como falhas individuais, para
compreendê-los como falhas
no sistema
Mudar do sigilo
para a transparência
Mudar o modelo de cuidado
do desempenho individual
para o modelo multidisciplinar
Mudar de um ambiente
punitivo para uma cultura justa
O cuidado deve deixar de ser
centrado no médico para ser
centrado no paciente
Envolver todas as partes nas
discussões e nos relatos

lidade e segurança no site do hospital, seguindo os padrões de qualidade institucional, criação de materiais
específicos, como fôlderes e cartazes,
e a criação do portal do paciente.
Segundo a gerente, os indicadores de
qualidade são revistos permanentemente, a partir de processos internos
e em avaliações mensal e semestral,
o que representa uma importante
fonte de melhoria contínua, permitindo implantar um plano de ação
para evitar eventuais problemas.

Transparência
De acordo com Sandra Cristine, quando existe a ocorrência de um evento
adverso, todo o processo é revisto.
“É uma ação de desenvolvimento que
já vem sendo executada há algum
tempo, e começamos a trabalhar mais
fortemente com ela em 2009, quando lançamos o projeto dedicado ao
paciente”, ressalta. Dentro dessa proposta, focada no paciente, são adotadas algumas metodologias e colhidas informações. “Em 2014, lançamos
as metas do Dia do Cuidado à beira
do leito, com a implantação de um
quadro em que a equipe multidisciplinar que faz o plantão define e discute uma meta com o paciente e
orienta o envolvimento dele para o

“Em 2014, lançamos as metas do
Dia do Cuidado à beira do leito,
com a implantação de um quadro
em que a equipe multidisciplinar
que faz o plantão define e discute
uma meta com o paciente.”
Sandra Cristine da Silva, gerente de Qualidade e Segurança
Assistencial e do Serviço de Arquivo Médico e Estatística

cumprimento dessa meta. Além disso, temos outras ações, como diagnósticos em um tablet, em que o
paciente preenche os questionários
a fim de antecipar algumas informações”, afirma.
Paralelamente foi lançado o Portal do Paciente, em que o paciente
acessa, por meio de login e senha,
todas as informações do seu prontuário, como histórico de internações, atendimentos, exames e cirurgias realizadas dentro da instituição.
O sistema está disponível não apenas
na Internet, mas também por meio
de aplicativo nas plataformas Android
e iOS. Outra ação de suporte foi a
criação de materiais específicos,
contendo os cuidados e as ações
que devem ser cobrados da equipe
de assistência. Essas informações
estão disponíveis em folheteria e
no quadro instalado em todas as
unidades de internação.

Gerenciando
resultados
De acordo com Sandra, o hospital
adota o indicador de Notificação de
Ocorrência para gerenciar seus resultados de qualidade. “Temos os indicadores de processo; então, em qualidade já temos um background de

qualidade e segurança. Isso significa
que, dependendo do processo que se
quer monitorar, é adotado um indicador para monitorar aquele processo efetivo”, diz. Um exemplo é a
Notificação de Ocorrência por Processos Assistenciais, que alcançou uma
média de 637 notificações por mês.
A partir de cada resultado, o setor da
Qualidade faz uma análise junto com
o gestor de alguns indicadores mais
específicos, como, por exemplo, da
beira do leito. Todos os resultados são
discutidos mensalmente com os co-

mitês específicos, e todos os indicadores são acompanhados pela alta
direção. “O acompanhamento tem um
sistema de gerenciamento por meio
de uma ferramenta que também dá
apoio às auditorias. Isto é, tudo dá
insumo para a questão das melhorias”, enfatiza a gerente.
Como resultado, o Sírio-Libanês já
experimenta 96% de conformidade
em todos os padrões, dentro do que
recomenda o Manual de Padrões de
Acreditação da Joint Commission International (JCI) para Hospitais. “Tivemos 96% de conformidade em todos
os padrões, mas os 4% que ficaram
de fora, já estamos trabalhando para
melhorar até a auditoria de março de
2017, quando será feita nova avaliação para a reacreditação. Vamos ajustando todo o padrão, fazemos a leitura, interpretações, anotamos o que
o avaliador pontuou e estabelecemos
um plano de ação para fazer essa
melhoria”, comenta.

www.hospitalalemao.org.br

Protocolo para
identificar pacientes
com risco psiquiátrico

melhora resultados na assistência

E

m dezembro de 2014, um
evento sentinela ocorrido no
Hospital Alemão Oswaldo
Cruz (SP) levou a uma série
de reflexões e discussões sobre a
forma pela qual a instituição vinha
cuidando dos pacientes que apresentavam ao longo de sua internação
critérios de risco psiquiátrico. A partir desse episódio, a liderança decidiu implantar um protocolo específico para o paciente que necessita
de proteção e ações de segurança
dentro da unidade.
Denominado Protocolo de Assistência ao Paciente com Risco de
Agressão a Si ou a Terceiros, ele tem
como objetivo principal identificar, de
forma precoce, pacientes com esse
perfil por meio de uma avaliação de
risco psiquiátrico, a fim de promover
proteção e segurança do paciente e
da equipe assistencial no ambiente
de cuidado. “Percebemos que tínhamos uma rotina muito frágil, nem
sempre havia o cumprimento dela na
sua totalidade, e muitas vezes não
identificávamos os pacientes com esse
tipo de risco. Depois desse evento
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sentinela no hospital e durante a análise de diversas situações, percebemos
que o paciente que apresentava risco
psiquiátrico não era percebido”, ressalta Fernando Colombari, gerente
médico de pacientes graves e gerente médico da Qualidade e Segurança.
De acordo com Eliener de Souza
Fazio, analista de qualidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, já foi possível perceber que a taxa média de
adesão ao protocolo, no período de
setembro de 2015 a agosto de 2016,

foi de 73,4%. Nesse tempo, foram
identificados 104 pacientes com critérios de risco e adotadas medidas de
proteção e segurança pela equipe
assistencial. “Quando é identificado o
risco, é deflagrada a rotina, e todos
os profissionais, incluindo de Psicologia, Segurança Patrimonial, Assistência Social e Farmacêutica, têm um
papel importante. Todos os envolvidos
ficam mais alerta em relação às atitudes do paciente, além de auxiliar
na orientação da família”, comenta.

Percentual de adesão ao protocolo de risco de agressão e
número de pacientes com critérios de risco psiquiátrico
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A ideia é que todos os envolvidos
possam perceber os riscos e, a partir
daí, ter autonomia para executar determinadas ações que protejam tanto
esse paciente como toda a equipe.
“Tínhamos que aumentar a capacitação da equipe de enfermagem, principalmente para reconhecer o risco,
melhorar as rotinas, empoderar a
equipe de enfermeiros para executar
as ações que são preconizadas e valorizadas pela instituição, como as de
cuidados ambientais e de orientações
da família do paciente”, comenta Ana
Paula Borges Menes, enfermeira da
área de Qualidade e Segurança do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A partir desse reconhecimento, finalização
e implementação das primeiras medidas contempladas do protocolo, há
também uma intervenção diária do
enfermeiro e uma avaliação especializada, com o psicólogo e o psiquiatra,
culminando em monitoramento, avaliações e controle desse paciente.

Monitoramento
Além da função para a qual foi criado, o Protocolo de Assistência ao
Paciente com Risco de Agressão a
Si ou a Terceiros também serve como
base para melhorar outros protocolos que já estão em prática na instituição. “Elencamos outros protocolos que existem na instituição e
fazemos uma referência àqueles que
já existem, principalmente no Protocolo de Agitação. Então, acabamos
utilizando o Protocolo de Risco de
Agressão para melhorar outros protocolos e acabamos implementando
melhorias e outras ações que já vinham sendo desenvolvidas no hospital”, comenta o médico.

“Quando é
identificado o
risco, é deflagrada
a rotina e todos
os profissionais...
ficam mais alerta
em relação
às atitudes do
paciente, além
de auxiliar na
orientação
da família.”
Eliener de Souza Fazio,
analista da Qualidade

Fernando Colombari conta ainda
que, desde a implantação do protocolo, o número de eventos adversos
reduziu-se a zero e o de notificações
aumentou: “Desde a adoção do protocolo, não houve nenhuma situação
de risco ou evento adverso mais
grave. Já a adesão e notificação do
protocolo ficaram entre 60% e 80%”.

Causa-raiz
Desde 2009, quando foi acreditado
pela Joint Commission International
(JCI), o hospital passou a realizar a
análise de causa-raiz para avaliar os
eventos sentinela, como determina o
capítulo 7 do Manual de Padrões de
Acreditação para Hospitais da JCI, que
versa sobre melhoria da qualidade e
segurança do paciente. Esse método
permite fazer uma análise completa
até descobrir a causa ou o fator contribuinte para a ocorrência de um
evento adverso. “A partir daí, adotamos processos para obter as melhorias
desejadas. Notamos que a equipe
assistencial, mesmo quando percebia
o problema, não deflagrava o processo, porque não tinha empoderamento
nem um protocolo mais sistêmico
dentro da instituição”, comenta Eliener
de Souza Fazio. De acordo com o gestor médico, à medida que o protocolo
foi revisado e reescrito, esses problemas foram sanados. Ainda segundo
ele, o processo de acreditação faz a
instituição caminhar para a melhoria
da qualidade e da assistência, com
transparência. O gerente médico assegura que a melhoria obtida na instituição deu-se devido à adesão ao
processo de notificação, que mantém
o sigilo pessoal e permite o empoderamento do profissional.

www.cbacred.org.br
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Treinamento
de conscientização
www.hospitalpaulistano.com.br

Model canvas
Questionário ou D.I.L.O.

Ampliação do

(Day in the life of)

Programa Lean

sipoc

aumenta a satisfação do cliente

C

om o objetivo de promover
uma assistência cada vez
mais eficaz, segura e sustentável aos clientes, o Hospital
Paulistano (SP) iniciou, no segundo
semestre deste ano, o processo de
implantação do Programa Lean, que
deve ser ampliado para toda a instituição. O ambulatório de Oncologia
foi o primeiro setor a utilizar a ferramenta, cuja proposta é eliminar
desperdícios por meio de um gerenciamento mais eficaz de pessoas e
processos. “O primeiro passo foi a
conscientização de toda a equipe.
Como o ambulatório funciona de segunda a sexta, decidimos fazer um
grande encontro no fim de semana.
Foi um sucesso, pois todos perceberam que havia uma necessidade de
aprimorar fluxos e reduzir o retrabalho”, explica a gerente de Atendimento e Hotelaria, Juliana Bagali.
O passo seguinte foi dividir o
ambulatório em cinco áreas: atendimento, enfermagem, farmácia, faturamento e equipe médica. A partir daí, foi desenvolvido um modelo Canvas — ferramenta de planejamento estratégico que permite
desenvolver e esboçar modelos de
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negócio novos ou existentes —, com
o mapeamento dos principais problemas e das primeiras sugestões
de melhoria. “Cada um desses departamentos passou a ter um líder
Lean, que é responsável por manter
a mobilização contínua de cada
equipe, contribuindo para o desenvolvimento das mudanças necessárias”, lembra a gestora.

“Uma das
fases mais
importantes do
programa é o
envolvimento do
cliente, para que
ele realmente
perceba que
é parte desse
processo. Temos
um formulário
específico,
uma maneira
de mensurar
como está a
experiência do
paciente. ”
Juliana Bagali,
gerente de Atendimento
e Hotelaria

Mapeamento do Fluxo
de Valor (VSM)
Detalhamento
dos processos
Análise de Relevância

Identificação do que agrega
e não agrega valor ao processo

avaliação de desperdícios
nas atividades

Metodologia 5S

Ganhos rápidos

VSM futuro

FMEA — análise de risco

Implantação-piloto

Implantação

Acompanhamento

Além disso, foram realizados
módulos de treinamento para todos
os colaboradores envolvidos. A seleção de novos profissionais para o
ambulatório de Oncologia também
passou por mudanças. A intenção
é que mesmo os recém-contratados
estejam alinhados aos critérios do
programa, o que pode ajudar na sua
manutenção a longo prazo. “O engajamento de todos é fundamental.
Por isso, sempre oriento as lideranças a chamarem suas equipes e
mostrarem o impacto de cada atitude, sempre ajudando cada um a
superar suas dificuldades. Também
é importante fazer com que eles
percebam que são parte dessas
mudanças. Engajar os colaboradores
deve ser uma preocupação diária”,
enfatiza Bagali.
A conclusão da implantação do
programa no ambulatório de Oncologia está prevista para janeiro
de 2017. No término dessa fase,
o Lean deve chegar à Unidade
Diagnóstica e, depois, à Internação,
ao Pronto-Socorro e à Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI), entre
outros serviços.

Menor tempo
de espera
Embora os resultados finais das mudanças promovidas pelo Programa
Lean ainda estejam em fase de mensuração, um dos aspectos que, segundo Juliana Bagali, já pode ser
percebido é a redução do tempo de
espera dos pacientes em tratamento. “O paciente que chega para fazer
a infusão de quimioterapia precisa,
primeiro, fazer um exame de sangue

e passar por uma consulta médica.
Só após a liberação do médico, ele
é autorizado a realizar a sessão de
tratamento. Às vezes, esse fluxo demandava um tempo acima do esperado. Com o Lean, houve uma redução significativa nesse tempo para
o cliente”, destaca a gerente de
Atendimento e Hotelaria.
Os padrões de qualidade da
Joint Commission International
(JCI) também foram importantes
para a implantação do programa,
lembra Bagali. “Nesses seis anos
de acreditação JCI, reforçamos a
cultura de segurança do paciente
entre nossos colaboradores. Isso
facilitou, em diversos momentos,
a implantação de uma filosofia
Lean”. Em setembro de 2016, o
Hospital Paulistano conquistou sua
segunda reacreditação.

Formulários
de satisfação
A percepção do cliente em relação
à assistência no ambulatório de Oncologia é medida por meio de entrevistas e formulários. “Uma das
fases mais importantes do programa
é o envolvimento do cliente, para
que ele realmente perceba que é
parte desse processo. Temos um
formulário específico, uma maneira
de mensurar como está a experiência do paciente. Além disso, entrevistamos alguns deles. Isso aumenta nosso campo de visão e nos ajuda a nos colocar no lugar do paciente na hora de redesenhar os fluxos.
Os clientes são o centro de todo esse
trabalho que estamos desenvolvendo”, reforça a gestora.
www.cbacred.org.br
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www.totalcor.com.br

Cultura de segurança
exige trabalho contínuo

U

ma pesquisa realizada pelo
Hospital TotalCor (SP) entre
julho e agosto de 2016 mostrou que cerca de 90% dos
colaboradores avaliam como excelente ou muito boa a segurança do
paciente na instituição. Para elevar
essa percepção entre os profissionais
– e também entre os clientes, é claro –, promovendo impactos positivos
na assistência, o hospital tem apostado, nos últimos oito anos, na disseminação de uma cultura de segurança do paciente. “No começo, foi
muito difícil. Hoje, já percebemos um
grande avanço na consolidação dessa cultura, mas é preciso continuar
monitorando e criando soluções contínuas de sensibilização”, afirma a
gerente de Enfermagem do TotalCor,
Sonia Aparecida Batista.
Uma das soluções adotadas pela
instituição são as estações dinâmicas. A cada edição – a periodicidade
varia de acordo com as necessidades de treinamento identificadas
pela equipe de Qualidade –, a iniciativa aborda, como eixo, um capítulo do Manual de Padrões de
Acreditação da Joint Commission
International (JCI) para Hospitais,
que é apresentado aos colaboradores com foco na prática assistencial.
“Trabalhamos também com ativida-

18

Acreditação em Saúde

des lúdicas, realizadas por um grupo de atores. Eles encenam, com
humor, o que não deve ser feito e,
em seguida, mostram a prática correta. Por meio do riso, conseguimos
fazer com que o profissional fique
mais engajado naquela atividade”,
pontua Sonia Batista.
Outra ação desenvolvida com
foco na cultura de segurança do paciente são os quizzes incluídos regularmente no Gerenciador de Documentos (GED) da instituição. Trata-se
de uma ferramenta que reúne nor-

“Percebemos um
grande avanço
na consolidação
dessa cultura,
mas é preciso
continuar
monitorando e
criando soluções
contínuas de
sensibilização.”
Sonia Batista, gerente de
Enfermagem do TotalCor

mas, políticas e outras informações
sobre acreditação internacional.
“Quando o colaborador entra no GED
para pesquisar algum tema, ele pode
ser convidado a responder a uma
pergunta. Conforme ele acerta, vai
ganhando pontos. Quem pontua mais
pode levar um pequeno prêmio no
final”, conta a gerente.

Liderança de
portas abertas
A relação de proximidade e confiança entre gestores e colaboradores
também ajuda a alinhar os processos
e procedimentos, sempre focados no
cliente. “Nossa política é de 'liderança de portas abertas'. E isso vale para
todos os níveis: supervisores, gerentes e diretores. O colaborador deve
ter acesso a todos os líderes de maneira fácil, ágil, sem burocracia”, diz
a gerente de Enfermagem.
Para quem não se sente à vontade para fazer críticas ou sugestões
diretamente aos gestores, há também uma área no GED onde o contato pode ser feito por escrito, sem
identificação do profissional. Todos
os comentários são apreciados e podem resultar em mudanças na rotina
das equipes. De acordo com Batista,
uma pesquisa realizada pelo hospital

indica que 82% dos colaboradores
afirmaram perceber que suas sugestões são consideradas para melhorar
a segurança do paciente.

Padrões de
qualidade
Sonia Batista aponta, ainda, que a
acreditação JCI foi a base para a construção da cultura de segurança do
paciente. Em 2010, o TotalCor conquistou o selo dourado e, desde então, já foi reacreditado duas vezes.
“Antes da acreditação JCI, nós tínhamos alguns indicadores, mas era algo
menos concreto, menos consistente.
Foi com a acreditação que começamos a sistematizar as ações, com o
envolvimento das equipes nas soluções”, lembra a gerente.
Um exemplo de adequação promovida a partir das normas e dos
padrões da JCI envolve a notificação
de eventos adversos. “Desde o início
do nosso Programa de Qualidade,
sempre estimulamos a notificação,
mas havia uma resistência por parte

dos profissionais. Percebendo essa
dificuldade, modificamos a abordagem e adotamos uma forma de notificação totalmente anônima”, destaca Sonia Batista.
A partir das notificações, a instituição consegue identificar possíveis fragilidades em determinados
processos que, então, passam a
receber maior atenção. Dependendo da gravidade e da frequência dos
avisos, podem ser desenvolvidas ou
aprimoradas barreiras de segurança.
“Para cada tipo de ocorrência, temos
um gestor responsável, que fica
encarregado de desenvolver um
plano de melhorias a partir dos casos notificados. Mensalmente, esses
gestores se reúnem para uma avaliação e apresentação de seus indicadores”, afirma.

Satisfação
do paciente
Mensurar a percepção do paciente e
de seus acompanhantes é uma atividade de avaliação fundamental no

Hospital TotalCor. A satisfação do usuário é medida por meio do Net Promoter Score (NPS), através do qual o
cliente responde se indicaria ou não
o hospital, em uma escala de 1 a 10.
“Temos também demandas que chegam por e-mail ou telefone do SAC.
Elas são encaminhadas diretamente
para as lideranças envolvidas, que
têm que dar retorno imediato”, explica Sonia Batista. Os elogios são
direcionados para as equipes e colocados nos murais, como uma forma
de reconhecimento.
Segundo a gerente de Enfermagem, o hospital lançou este ano, um
modelo de visita para saber a opinião do cliente: “Antes, nossos assistentes passavam nos quartos, a
fim de saber se podiam contribuir
para resolver alguma eventual demanda. Agora, as lideranças se revezam para acompanhar esses colaboradores. Tem sido uma experiência muito interessante para reforçar a cultura de segurança e criar
maior proximidade entre a instituição e o cliente”.
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Programa de cuidado
reduz reinternação hospitalar

C

ada vez mais, as instituições
de saúde estão buscando
manter os pacientes internados por menos tempo, a fim
de minimizar eventuais riscos à saúde. Nesse contexto, é fundamental
que a transição da alta hospitalar
para o tratamento ambulatorial seja
feita de forma segura, sempre garantindo a assistência à saúde. Para
isso, o Total Care (SP) e o Hospital
TotalCor — ambos localizados na capital paulista — criaram um processo no qual um profissional é designado para acompanhar todas as altas
hospitalares, auxiliando a coordenação do cuidado do paciente, direcionando os que ainda não tiveram
acesso ao médico ambulatorial e
providenciando o agendamento de
consultas para os que já passaram
por esse atendimento.
A marcação de retornos é feita
com os médicos especialistas em
até sete dias após a alta do paciente. Durante a internação, são levantadas outras necessidades de acompanhamento ambulatorial, como
Psicologia, Nutrição, Cessação do
Tabagismo e Reabilitação Cardíaca.
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Desde a implantação, em 2014, a
taxa de adesão e de retorno dos
pacientes para a consulta médica
tem aumentado. “Observamos que
esse índice varia entre 80% e 85%.
Já a participação do paciente dos
que vêm de uma internação hospitalar é grande: contamos com uma
adesão de aproximadamente 93%”,
ressalta Viviane Fernandes, gerente

administrativa do Total Care. “Isso
significa que existe uma sensibilização dentro do hospital acerca da
importância de dar continuidade ao
cuidado”, acrescenta.
De acordo com ela, outro dado
que comprova a eficiência do programa é a redução na taxa de reinternação. “Foi de 26%, em 2014,
para 17%, em 2016, em uma população portadora de insuficiência cardíaca, cujos casos são considerados
graves”, ressalta. O resultado positivo é uma resposta também à integração da equipe multidisciplinar no
programa, observa.
“Muitas vezes, as reinternações
acontecem porque os pacientes não
tomam a medicação de forma adequada ou as instruções transmitidas
no hospital não foram bem compreendidas. Porém, com uma permanência menor na instituição, a
chance de o quadro de saúde desse paciente piorar também diminui”,
diz. Fernandes cita como exemplo
o agendamento de consultas de
retorno do programa de insuficiência cardíaca: “De janeiro a abril deste ano, marcávamos a consulta de

retorno de 25% dos pacientes em
até 7 dias. De agosto a outubro,
esse índice passou para 78%. Nossa meta é chegar a 100%”.

Integração
Segundo Viviane Fernandes, todos os
profissionais envolvidos nessa transição do cuidado do paciente recebem um resumo de alta e, dependendo da gravidade do quadro, o
médico do hospital também entra
em contato para tratar as necessidades mais relevantes de cada caso.
“Por exemplo, em situações mais
complexas, o médico do ambulatório
e o do hospital, já com o resumo em
mãos, alinham o que precisa ser
priorizado naquele momento”, explica a gerente administrativa.
O objetivo dessa interação entre
profissionais e equipe médica é que,
ao receber esse resumo, o atendimento seja facilitado, tendo em vista que é possível antecipar alguns
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“Muitas vezes, as reinternações
acontecem porque os pacientes não
tomam a medicação de forma
adequada ou as instruções
transmitidas no hospital não foram
bem compreendidas. Porém, com uma
permanência menor na instituição,
a chance de o quadro de saúde desse
paciente piorar também diminui.”
Viviane Fernandes, gerente administrativa

problemas que possam vir a ocorrer.
“Nesse contato, são enviados os exames, o que foi feito na cirurgia, o
que foi tratado e o motivo da internação. Existe um contato prévio com
o caso do paciente antes de conhecê-lo, o que, com certeza, facilita muito esse primeiro atendimento dentro
do ambulatório. Isso proporciona ao
médico hospitalista maior segurança
para dar alta, já que ele sabe que
esse paciente será assistido em poucos dias”, comenta Fernandes.
Para ela, além do paciente, a família também deve ser envolvida no
processo da transição do cuidado.
“Quando identificamos algumas falhas
importantes, como o não entendimento do paciente no uso da insulina, por exemplo, já consideramos que
essa é uma oportunidade de aproximação com os familiares”, afirma.
Esse envolvimento da família, do
cuidador, da intervenção, da transição do cuidado e da comunicação
interdisciplinar, que faz parte do

processo do programa de transição
hospitalar do Total Care, foi um dos
itens mais pontuados nas duas últimas avaliações da Joint Commission International (JCI), segundo
Viviane Fernandes. “Buscamos atender a todos os padrões da acreditadora, garantindo a segurança do
paciente”, salienta.
Segundo a gerente administrativa,
foram criados formulários dentro do
prontuário eletrônico para garantir a
comunicação entre os profissionais e
a confiabilidade da informação. “Temos também uma comunicação no
sistema integrado, para facilitar e
agilizar o atendimento do paciente.
Fazemos acompanhamento dos profissionais de gestão, avaliamos a
questão da comunicação dentro do
prontuário eletrônico, a comunicação
entre as disciplinas e os profissionais.
Tudo isso também para atender as
necessidades e os elementos de mensuração do manual da JCI”, conclui
Viviane Fernandes.
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a uma recertificação para continuar
na equipe”, afirma.
Ela ressalta que a liderança tem
a preocupação de estar próxima do
colaborador, pois isso influencia diretamente em seu atendimento aos
pacientes. “Temos a postura de incentivar as demais lideranças a estarem próximas das equipes. Todos
os colaboradores têm fácil acesso a
qualquer líder, quer pessoalmente,
via e-mail ou por meio do gerenciador de documentos, no qual é possível fazer uma notificação anônima,
direcionada à diretoria.”

que faz a diferença no atendimento.
Todo cuidado é percebido pelo cliente, até mesmo na forma de dirigir o
veículo, e esse relato é importante
para a melhoria contínua de nossa
atuação”, acredita.
Há, ainda, outros canais de comunicação com o paciente que envolvem o SAC e a própria pesquisa
de satisfação, que tem registrado
índice positivo. Além disso, a análise dos depoimentos indica que o
cliente valoriza e diferencia a acreditação e a visão humanizada do
atendimento. Já em casos de queixa,
o feedback é dado em até 48 horas.
“As questões têm um tratamento de
mediação, por meio de reuniões
mensais de avaliação dos indicadores
e de ferramentas da qualidade para
identificar o problema, que é sanado
com um plano de ação”, afirma Simone Contre. De acordo com a gestora, toda pesquisa de satisfação
recebe uma análise crítica dos gestores, sendo direcionada ao setor
responsável, para tratamento adequado. “O retorno dos clientes influencia todo o planejamento e as
ações”, assegura.

Ouvindo o cliente

Tecnologia

Já o aprimoramento do processo é
feito por meio de indicador, com um
plano de ação e um instrumento para
medir a satisfação, baseado em parâmetros da acreditação. A gerente
de enfermagem explica que é frequente o cliente utilizar o Fale Conosco e que todo e-mail enviado à
instituição é devidamente respondido com agradecimento e o relato,
compartilhado com a equipe. “É importante que o colaborador perceba

O Amil Resgate Saúde pretende, ainda, incrementar a tecnologia embarcada. Atualmente, a empresa trabalha com tablets nas ambulâncias e
planeja oferecer informações que
agreguem valor, como, por exemplo,
vídeos educativos, que seriam exibidos tanto no transporte de crianças
quanto no de adultos, abordando
temas como a importância da higienização das mãos e o combate e
controle de infecções.

Informações fornecidas por

pacientes contribuem para
aprimorar a qualidade e segurança
no transporte médico

P

rocessos padronizados e qualificados e uma equipe bem
treinada e humanizada são os
ingredientes essenciais para
proporcionar uma boa experiência ao
paciente. Para a direção do Amil
Resgate Saúde (SP), esses passos são
os responsáveis pela alta satisfação
de seus clientes, sendo que os padrões de acreditação da Joint Commission International – o serviço é
acreditado desde 2012 – acrescentaram ferramentas, planos e orientações ao conceito da própria empresa, que sempre trabalhou com o
foco em qualidade.
Segundo a gerente de Enfermagem do Amil Resgate Saúde, Simone Lucia Contre, o índice de satisfação é resultado da combinação de
várias ações para garantir que o
cuidado seja feito com excelência.
Os treinamentos oferecidos à equipe, por exemplo, passam não apenas pela qualificação técnica, mas
também pelo cuidado com a saúde
física e emocional dos colaboradores. A capacitação desenvolvida pela
Universidade Corporativa da Amil
trabalha a humanização, a empatia
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e o gerenciamento emocional, aprimorando, inclusive, a comunicação
entre as equipes. Quanto ao treinamento técnico, Contre ressalta que
são oferecidos vários cursos, sem
os quais o colaborador não pode
atuar. “Há muitos anos, realizamos
um curso de transporte terrestre que
vem sendo aperfeiçoado periodicamente, no qual o colaborador, a
cada dois anos, deve se submeter

Pesquisa de Satisfação
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Amil Resgate Saúde (%)
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“O retorno
dos clientes
influencia todo
o planejamento
e as ações.”
Simone Lucia Contre,
gerente de Enfermagem

A gerente de enfermagem garante que o paciente e a família
percebem o cuidado que estão recebendo. A maneira como é feita a
acomodação na unidade móvel; a
limpeza e conservação dos veículos
e das aeronaves; as informações
disponíveis; o uso do cinto de segurança; e a autorização fornecida

por um familiar ou acompanhante,
por exemplo, demonstram a preocupação da equipe com a experiência do paciente. “O paciente está
sempre orientado sobre todos os
processos que acontecerão durante
o transporte. Ele participa ativamente dessa transferência, fazendo da
informação um elemento de segurança. Outro aspecto importante é
o olhar técnico de toda a equipe
para que tudo ocorra conforme a
programação, assegurando o bem-estar do paciente”, ressalta.
Apesar de já ter superado a
meta de satisfação do cliente, que
atualmente é de 98%, o Amil Resgate Saúde busca a melhoria contínua. “Nosso objetivo é atingir
100% de satisfação”, assegura a
gerente de Enfermagem.
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Protocolo de
atendimento ao paciente

com vulnerabilidade
emocional diminui
risco de evento sentinela

P

restar uma assistência com qualidade e segurança a pacientes
que apresentam situação de
vulnerabilidade emocional (VE)
é um desafio para os hospitais, uma
vez que a identificação desse quadro
é de difícil realização. A adoção de um
protocolo de atendimento dessa população, evitando a ocorrência de
eventos sentinela, como o suicídio, foi
a estratégia adotada pelo Hospital 9
de Julho (SP). Acreditado pela Joint
Commission International (JCI) desde
2012, a instituição trabalha com um
protocolo de identificação dos riscos
associados a transtornos mentais e
ideação suicida há quatro anos. De
acordo com a gerente de Enfermagem
do Bloco Não Crítico da instituição,
Rosana Pellicia Pires, os padrões de
acreditação, especialmente no tocante à avaliação eficaz do paciente, contribuíram para o desenvolvimento do
protocolo, balizando o que é fundamental para a segurança do paciente.
“A individualização dos cuidados se
realiza desde o momento da internação, por meio do levantamento das
necessidades desse paciente especí-
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fico. Nosso papel é fazer uma avaliação abrangente e, em seguida, uma
parceria para definir o ponto de partida que faz mais sentido para o paciente e a família. Assim, fornecemos
as ferramentas para todo o processo
do cuidar”, ressalta.
Os problemas mentais mais comumente associados a suicídio, como
depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool e drogas psicoativas,
foram contemplados pelo protocolo
de atendimento ao paciente com vulnerabilidade emocional, desenvolvido
por uma equipe multidisciplinar, formada por psiquiatras, psicólogos,
enfermeiras, nutricionistas, farmacêuticos e fisioterapeutas dos setores
assistenciais do hospital, bem como
pela coordenação da governança, da
hotelaria, do serviço de segurança,
da manutenção e da engenharia. “O
objetivo é direcionar o atendimento
seguro ao paciente emocionalmente
vulnerável através da identificação
dos riscos associados a transtornos
mentais e ideação suicida e da implementação de rotinas conforme a
criticidade de cada paciente”, diz Ro-

sana Pires. Ela explica que a equipe
utiliza a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), dividindo
a população emocionalmente vulnerável em dois grupos: Grupo 1 — denota risco iminente de suicídio; e
Grupo 2 — sinaliza um alerta relacionado às questões emocionais do paciente que, se não forem identificadas, podem comprometer o enfrentamento da hospitalização e desencadear um risco à integridade do
paciente. Esses grupos foram elaborados para nortear o atendimento
com mais rapidez e assertividade.
Além disso, várias ações foram
implementadas, como um alerta no
sistema eletrônico; pulseira e filipeta
de VE no painel de riscos e de gestão
assistencial; travamento de todas as
janelas do quarto e andar; ronda a cada
20 minutos; câmera posicionada para
visualização da porta do quarto; comunicação eficaz nas transferências internas; adaptação do quarto com ausência de fios e cabos, recipientes sem
saco plástico, talheres, materiais de
higiene, quartos próximos ao posto de
enfermagem e andar baixo, bem como

acompanhante por 24 horas, além do
desenvolvimento de um Plano Educacional, que verifica o grau de entendimento após orientação, considerando
as barreiras de aprendizado de cada
paciente, durante a internação.

Protocolo
de segurança
Por questão de segurança, o protocolo é aplicado a todos os pacientes
para verificar se estão enquadrados
em algum dos grupos de vulnerabilidade, evitando a ocorrência de um
evento sentinela. Segundo a gerente
de Práticas Assistenciais do hospital,
Gilcelli Girotto, a equipe assistencial
classifica o paciente vulnerável já na
triagem do Pronto-Socorro, conforme
a história coletada e queixa principal:
“A triagem é feita por meio da anam-nese inicial do paciente, do motivo
da internação e do preenchimento da
escala de HADS, caso seja aplicável”.
Essa escala objetiva avaliar o nível
de depressão e de ansiedade que o
paciente apresenta. Se o escore de
ansiedade e depressão for elevado,

indica que o paciente tem risco de
suicídio. “Monitoramos o número de
pacientes classificados nos Grupos 1
e 2, por mês. Não temos um indicador, pois, como suicídio é um evento
sentinela, caso ocorra, é feita notificação do evento. A nossa política de
vulnerabilidade já sofreu duas revisões desde sua publicação, mas pode
sofrer alteração sempre que for detectada uma oportunidade de melhoria. Temos tido um resultado positivo,
conscientizando os colaboradores do
hospital sobre a importância da segurança a esse paciente rapidamente”, diz Rosana Pires. A partir disso,
a forma de acesso e a continuidade
do cuidado vão depender da situação
clínica e psiquiátrica do paciente.
A participação da família, por sua
vez, é essencial. A gerente de Enfermagem explica que a equipe fornece todas as orientações, pois a
família precisa estar ciente dos riscos
e ajudar na prevenção. “As decisões
precisam ser compartilhadas e a família começa a receber as orientações para o cuidado continuado em
casa desde a internação”, relata.

Também há uma preocupação
com o cuidado da saúde da equipe.
“A Medicina do Trabalho do Hospital
possui um programa de orientação
psicoafetiva para todos os colaboradores e apoio de uma equipe de
saúde mental, caso seja necessário”,
garante Gilcelli Girotto. Quanto à integridade física, a equipe de segurança patrimonial faz ronda frequente e pode permanecer de guarda
próximo ao quarto, para atuar em
necessidade de contenção.
A comunicação com a equipe é
feita por meio de e-mail institucional,
informando a presença e gravidade
do paciente. Mas o enfermeiro é o
elo de comunicação entre os membros da equipe e para a integração
das ações decididas e executadas por
cada profissional. Todo esse processo, segundo o H9J, é baseado nas
orientações do Manual da JCI, a fim
de garantir que a comunicação tenha
um impacto positivo na satisfação
do paciente e na confiança estabelecida pela instituição.

Aplicação do questionário BC/BNC
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Programa de humanização
dá voz a paciente e melhora
qualidade assistencial

T

ornar um ambiente mais humano, mais confortável e mais
próximo do paciente e dos colaboradores. Esse é o intuito do
Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre (RS), que há três anos deu início
ao programa de humanização por
meio da metodologia Planetree, criando um diferencial competitivo que vai
além de tecnologia, conhecimento e
habilidades técnicas. Evoluiu para um
cenário em que o diferencial competitivo é a forma pela qual se relaciona
com as pessoas, sejam clientes, familiares ou funcionários.
Segundo Márcia Fernanda Barreto
Sampaio, diretora de Marketing e
Clientes do hospital, o principal objetivo é se colocar no lugar do paciente
e entender o que realmente importa
para que ele se sinta bem dentro do
hospital. “A qualidade da segurança
assistencial vem acima de qualquer
coisa, mas por que não fazer do hospital um lugar menos hostil, menos
autoritário, onde o paciente tenha liberdade de escolher, por exemplo, o
que deseja comer? No Mãe de Deus,
se o paciente não tiver restrição alimentar, por exemplo, ele escolhe o
que vai almoçar e jantar”, ressalta.
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O Planetree estabelece que dez
subcomitês sejam criados para investigar, desenvolver, implementar
e avaliar iniciativas centradas no
paciente e relacionadas aos componentes do modelo da certificação.
“A metodologia Planetree tem como
essência o reconhecimento da importância de as instituições desenvolverem ambientes saudáveis para
funcionários, clientes, comunidade
e empresa”, afirma Sampaio. Esse
processo de designação leva, em
média, três anos para ser finalizado,
segundo ela.
Os subcomitês englobam Arquitetura e Design; Comunidades; Espiritualidade e Diversidade; Aspectos

Nutricionais; Toque Humano; Arte,
Música e Entretenimento; Educação
de Pacientes, Familiares e Colaboradores; Interações entre Pessoas; Suporte à Família e Acompanhantes.
De acordo com a diretora de Marketing e Clientes, todos os dez comitês
estão em funcionamento atualmente no Mãe de Deus e, desde o início
da implementação do processo de
humanização, o relacionamento entre os colaboradores do hospital
também mudou. “O próprio Planetree
preconiza que precisamos cuidar
também de quem cuida. Dessa forma, o funcionário também é alvo da
metodologia, recebendo um tratamento diferenciado e humanizado.

Canais de relacionamento com a
diretoria sempre abertos, área de
descanso confortável e alimentação
adequada fazem parte das ações
voltadas ao time interno. Por exemplo, quem não come glúten ou não
pode consumir lactose ou tem colesterol alto tem direito a uma comida especial”, cita.
Outra etapa importante que auxiliou no sucesso da implementação
da cultura de humanização no Mãe
de Deus foi a integração e a estrutura do atendimento administrativo
– Recepções, Hospitalidade, Hotelaria, Nutrição, Governança e SAC – ,
área de fundamental importância no
relacionamento com os clientes e até
então dispersa na instituição. “O desafio era dar significado para a atuação dos funcionários que compõem
essas equipes, implementando o
padrão de atendimento institucional
e tendo como metas a consolidação
da vivência da humanização no hospital e consequentes melhorias na
satisfação do cliente, percepção de
valor, entre outros resultados institucionais”, explica Márcia Sampaio.
Após, para dar início à jornada
Planetree, os 3 mil funcionários foram envolvidos através dos canais
de endomarketing e com a abrangência da própria diretoria, que, por
sua vez, se preocupou em promover
encontros pessoais com os funcionários para explicar o que era método e como cada um poderia se
envolver no processo.

Satisfação
do paciente
Os resultados apurados nas pesquisas
de satisfação do hospital apontam

que, nos últimos três anos, o grau
de satisfação do paciente saiu de
74% para 91%. E o índice de rejeição
baixou de 5% para 1%. A diretora
de Marketing e Clientes conta ainda
que a preocupação com a percepção
é tamanha que incluiu nas buscas
ativas internas uma pesquisa específica sobre o tema humanização e
acolhimento. “Os dados indicam que
95% das pessoas que estão internadas no Mãe de Deus sentem que
estão em um lugar humanizado e
acolhedor. Na nossa pesquisa de clima interno, cerca de 73% dos funcionários consideram positivo o clima
organizacional”, completa ela.
Outra ação foi a criação do Conselho Consultivo de Pacientes, formado por, no mínimo, 12 pessoas
e integrado por pacientes e familiares, que se reúne uma vez por mês
com a diretoria do hospital. Atualmente, o Mãe de Deus tem três
Conselhos. A ideia é ‘dar voz ao
paciente’ e acolher suas sugestões,
além de oportunidades de melhoria.
“Esses pacientes e familiares receberam um crachá especial que dá
acesso e trânsito livre a todo o hos-

pital, observando o que deve ser
aprimorado”, ressalta Sampaio, complementando que os membros do
Conselho são renovados a cada ano.
De acordo com a diretora, outras
três ações foram importantes para
que a metodologia fosse implementada com sucesso: treinar, no mínimo, 85% dos colaboradores, ter uma
política de visita flexível, extinguindo os horários fixos, e dar incentivo
para que o paciente tenha acesso
ao seu prontuário, um dos padrões
também descritos no manual de
acreditação da Joint Commission
International (JCI). “O acesso ao
prontuário é incentivado pelas equipes assistenciais, pois é um direito
do paciente. As equipes perguntam
ao paciente se ele gostaria de olhar
o documento, esclarecendo suas
dúvidas”, assinala.
Para Márcia Fernanda Sampaio,
o Planetree está alinhado com as
melhores práticas de segurança assistencial, nas quais o paciente é
protagonista do seu cuidado. Para
isso é acolhido, ouvido e integrado
ao plano de cuidado através de informações claras e educativas.

www.cbacred.org.br
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Altas por ICSAP contrarreferenciadas para a rede básica
www.hgis.org.br
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Equipe multidisciplinar
e participação familiar
garantem cuidado continuado

V

isando aperfeiçoar o cuidado
centrado no paciente, o Hospital Geral Itapecerica da
Serra (HGIS), em São Paulo,
desde o início de 2011, vem desenvolvendo um processo de planejamento da assistência do paciente
desde a internação. O objetivo é
garantir a continuidade do cuidado
e da assistência, aprimorando a relação entre profissionais e usuários,
a promoção da relação de confiança
entre paciente e instituição, o fortalecimento da abordagem multiprofissional e o alinhamento do processo assistencial com as políticas do
Sistema Único de Saúde.
De acordo com a gerente médico
assistencial do HGIS, Najara Maria
Procópio Andrade, esse processo de
continuidade do cuidado tem resultado em uma taxa decrescente de
média de permanência e o próprio
indicador de internações por condições sensíveis à atenção primária
(ICSAP) aponta que 97% das doenças
coronarianas e dos acidentes vasculares cerebrais foram contrarreferenciados para a rede básica de atenção.
“Esse resultado é reflexo dessa continuidade. Com isso, o paciente rece-
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be alta com a próxima consulta agendada na Unidade Básica de Saúde em
até 30 dias”, explica Najara Andrade.
Com mais de 10 mil atendimentos
diários no pronto-socorro, o acolhimento do paciente é feito logo assim
que ele dá entrada no Hospital, quando é realizada a classificação de risco,
no pronto atendimento, por um enfermeiro, conforme a gravidade de
cada paciente: vermelho (emergência/alta gravidade), amarelo (urgência/gravidade moderada), verde e
azul (passível de atenção primária).
“Se esse paciente não precisar ser
internado em serviço de atenção secundária, ele deverá ser contrarreferenciado para a rede básica de atenção”, indica a gerente.
Consideradas as particularidades
de cada um, o passo seguinte é o
paciente ser acompanhado por uma
equipe multiprofissional, que já começa a atuar ainda no pronto-socorro.
Constituída por médico, enfermeiro,
fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, fonoaudiólogo e psicólogo,
essa equipe é capaz de delinear as
reais necessidades do paciente, traçando um perfil até mesmo da terapia que será recebida no pós-alta.

“Esse paciente é tratado também
para que seja garantida a continuidade do cuidado nas transferências
de unidades. Por exemplo, se ele está
no pronto-socorro e será transferido
para o centro cirúrgico, ou enfermaria, ou para a UTI, há diversos mecanismos para garantir esse cuidado
continuado”, afirma Andrade.

Mais segurança
Najara Andrade explica ainda que,
entre turnos e durante a transferência
de unidade, o hospital lança mão de
uma ferramenta específica para fazer
o acompanhamento. “Usamos a metodologia SBAR, que é uma ferramenta validada internacionalmente. Consiste em um formulário no qual são
considerados alguns aspectos do
paciente, como situação atual, breve
histórico, avaliação e recomendações.
Essas informações ficam disponíveis
tanto para médicos quanto para enfermeiros ou fisioterapeutas que trabalham em regime de plantão”, descreve. Entre as unidades de cuidado,
tanto pronto-socorro quanto centro
cirúrgico, ou unidades de internação,
o hospital utiliza formulários especí-

89,71
81,11

80
60
40

24,19
20
0

2º semestre

1º semestre

2014

ficos para transferências de unidades
de internação, como check list de
pacientes cirúrgicos, entre outros instrumentos para garantir a segurança
na assistência. As informações registradas nesses formulários específicos
são também transferidas para outro
profissional presencialmente. Outra
importante ferramenta para o acompanhamento e a garantia do cuidado
ao paciente é o registro em prontuário. “Hoje o prontuário é eletrônico
e digitalizado, é único e acessível a
todos os profissionais por senha de
acessos específicos. Existe um grande
esforço para que se tenha o registro
fiel da assistência prestada, de forma
que essas informações sejam relevantes para garantir a continuidade
do cuidado”, afirma. Além dessas
ações, são realizadas visitas multiprofissionais sistemáticas em todas as
unidades do hospital, cuja equipe é
composta por médicos, enfermeiros,
psicólogos, nutricionistas, membros
da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar, entre outros. Todas essas
informações também ficam documentadas no prontuário do paciente, a
fim de também garantir o alinhamento desses cuidados.
De acordo com Andrade, o compromisso com a continuidade do cui-
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dado sempre foi uma preocupação da
instituição, que foi reforçada com a
acreditação da Joint Commission International. “A acreditação, por meio dos
padrões exigidos, nos trouxe direcionamento para sistematização e instrumentalização dos processos”, garante.

Participação
no cuidado
Durante o tempo de internação, o
paciente e a família participam ainda
de diversas atividades. São grupos de
apoio, como o grupo de cuidadores,
que envolvem também a integração
da família, peça fundamental para
garantir a continuidade do cuidado.
“Os familiares são educados para o
planejamento da transferência e posterior cuidado nos casos daqueles
pacientes que têm algum tipo de
dependência, como sonda vesical ou
nasoenteral, ou dietas específicas”,
comenta a gerente. “Na pediatria, por
exemplo, utilizamos o brinquedo terapêutico em que tanto as crianças
como as mães são educadas no manuseio e na compreensão dos tratamentos utilizados, dos dispositivos
que são necessários no cuidado a esse
paciente”, completa. Outro resultado
positivo na continuidade do cuidado

do paciente, medido por indicadores
específicos, é a diminuição da média
de permanência, sem impacto em
reinternação não programada e melhor satisfação do paciente e da família. Vale ressaltar que, no HGIS, o
paciente internado, incluindo aquele
de unidade de terapia intensiva, tem
direito a acompanhante 24 horas.
Outro aspecto levado em consideração no programa de cuidados
continuados do HGIS é a política específica em três situações: licença
temporária, desistência do tratamento ou evasão. Segundo a médica Najara Andrade, quando o paciente
manifesta a intenção de desistir do
tratamento, por exemplo, é feita uma
abordagem junto à família quanto à
necessidade da internação. “Na desistência do tratamento, o paciente
é orientado sobre os riscos e potenciais consequências e responsabilidades dessa decisão. Caso ele mantenha
essa decisão, e isso não represente
risco iminente de morte, ele assina
um termo de desistência do tratamento que é anexado ao processo e
registrado em prontuário. Só então,
recebe alta com todas as orientações,
receitas e encaminhamento necessário para continuidade do cuidado”,
esclarece a gerente. Nesses três casos, a unidade básica de saúde e a
unidade de saúde da família são comunicadas para que esse paciente
desistente ou que tenha evadido
possa ter garantida a continuidade do
cuidado na unidade mais próxima da
casa dele. “Buscamos fortalecer a
relação com a rede básica de saúde
para garantir a continuidade dos cuidados, o que inclui esses casos de
desistência do tratamento ou os caso
de evasão”, enfatiza.
www.cbacred.org.br
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Tempo senha médico
(h:min:seg)

Relatos de paciente
levam a implantação
de processos para melhoria
da eficiência assistencial

C

om prática assistencial focada
na experiência do paciente e
de seus familiares, o Hospital
Alvorada (SP) desenvolveu
uma metodologia de eficiência voltada para atender as demandas geradas por seu público-alvo. Aplicado
no pronto-socorro, o processo já resultou em uma redução de 50% no
tempo de atendimento – desde a
chegada do paciente até sua internação, impactando também a sinergia
da equipe, uma vez que as reclamações diminuíram. “O modelo gerencia
o ciclo de atravessamento do paciente no pronto-socorro. Ele foca o tempo utilizado para cada etapa do atendimento, seja por meio de algum
protocolo específico desenvolvido
para isso ou do atendimento convencional, colaborando para deixá-lo mais
rápido e eficaz, tanto do ponto de
vista da experiência do cliente quanto do da equipe multiprofissional”,
afirma a gerente de Atendimento da
instituição, Claudia Quirino.
Para trabalhar a experiência do
paciente, o Hospital Alvorada, que foi
acreditado pela Joint Commission In-
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ternational (JCI) em 2013, recorreu à
pesquisa de satisfação. Em 2014, foi
criado o Comitê do Cliente, que deu
início ao levantamento das solicitações relacionadas ao tempo para o
atendimento, à informação aos pacientes e familiares e à atitude e
cortesia da equipe. A partir disso,
foram desenvolvidos protocolos para
melhorar o atendimento ao paciente.
“Entendemos que, ao ser atendido no
hospital, o paciente espera ter acesso ao seu plano de cuidado, informação sobre sua condição, agilidade,
uma equipe sensível às suas necessidades e, sobretudo, a coordenação
e comunicação de todo o time do
cuidado”, diz Quirino.
O Comitê do Cliente faz parte da
diretoria e analisa as demandas dos
clientes, como cases com a participação dos líderes do hospital. O case
pode gerar um protocolo, uma melhoria ou fazer parte de um projeto, como
ocorre no pronto-socorro, que é um
setor estratégico para a instituição. O
cliente, por sua vez, tem várias ferramentas para registrar seu feedback: o
Fale Conosco do site, a equipe de
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como base os padrões de qualidade
definidos pelo manual de padrões
da JCI, especialmente no tocante à
comunicação da equipe e à informação ao cliente, bem como o tempo
de atendimento no qual ele será
atendido, contando com a participação de toda a equipe. Esse tempo
começa a ser contado a partir do
momento em que o paciente retira
a senha no totem, até sua internação, se for o caso.

agosto

5:18:28
setembro

5:08:27
outubro

4:59:17
novembro

4:28:31

atendimento — com as assistentes do
cliente, que acompanham o atendimento durante a sua internação — ou
qualquer profissional, que pode registrar a reclamação no gerenciador.
O processo de eficiência do pronto-socorro, com foco na experiência
do paciente, foi desenvolvido tendo

Percepção do
paciente
A atenção com a satisfação do cliente, no entanto, não se baseia apenas
no processo. De acordo com Claudia
Quirino, a equipe multiprofissional
observa e percebe sinais relevantes
que podem gerar insatisfação. “Ficar
atento à ansiedade apresentada pelo
cliente pode evitar uma queixa que,
se não for bem coordenada, pode
gerar uma reclamação. Para nós, a
pesquisa de satisfação foi norteadora, mas aproveitar o momento do
atendimento nos aproximou mais do
cliente e da própria equipe multiprofissional”, explica.
Dessa forma, o Alvorada conseguiu ultrapassar sua meta de satis-
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fação em 2015, quando consolidou
a atuação do Comitê do Cliente, reformulando a avaliação da experiência do paciente em tempo real.
“Passamos a definir protocolos, determinando, por exemplo, que o
paciente não pode aguardar mais de
30 minutos para ser atendido por
um médico e que, caso esse tempo
seja ultrapassado, ele deve ser informado sobre o motivo, facilitando
a compreensão”, relata a gerente.
De acordo com ela, também foi criada uma espécie de tabela de tempo
de procedimento para cada área, o
que permitiu uma informação mais
efetiva ao paciente sobre o tempo
de espera para a próxima etapa.
A medida contribuiu, ainda, para o
entrosamento e a comunicação da
equipe, que passou a gerenciar melhor o atendimento do paciente por
meio de sistema eletrônico online.

Eficiência no
atendimento
Para a gerente de Atendimento,
o ganho em eficiência é fruto do
atendimento padronizado, que
se traduz em boa qualidade
assistencial e maior segurança do paciente. “À medida

que o paciente tem seu tempo controlado e utiliza os serviços de um
hospital que garante sua segurança
e que o orienta, é criado um vínculo de confiança, que melhora a
experiência”, afirma Claudia Quirino.
Em 2016, o hospital investiu ainda mais na satisfação do cliente,
adotando o Net Promoter Score
(NPS), que é uma ferramenta para
mensurar o grau de satisfação e fidelidade dos consumidores. A ideia
é desenvolver os processos de eficiência, a fim de ampliar o atendimento a pacientes de alta complexidade.
“Entendemos que, para atingir nosso
objetivo, precisávamos nos transformar em um serviço ainda mais eficiente, que tivesse impacto na satisfação do cliente. Queremos oferecer
uma boa experiência ao cliente, aliada à performance da operação hospitalar”, ressalta a gerente de Atendimento do Hospital Alvorada.

www.hospitalsjose.org.br

Cuidado que vai além
do alívio da dor física

P

romover a qualidade de vida
aos pacientes e seus familiares que enfrentam problemas associados a uma doença
ameaçadora da vida é a principal
função da equipe de cuidados paliativos em uma instituição hospitalar.
Foi com base na necessidade de
fazer uma identificação precoce, prevenção, alívio da dor e outros sofrimentos de natureza física, psicos
social e espiritual que o Hospital São
José (SP) implementou, em março
de 2016, uma equipe de cuidados
paliativos na instituição.
“O foco não é só a doença e seu
tratamento, e sim o paciente como
um todo. Por exemplo, se ele precisa
de controle da dor, algumas técnicas
da fisioterapia podem ajudar a controlar essa dor ou até mesmo minimizá-la”, ressalta Andrea Malta Ferrian, médica do grupo de Cuidados
Paliativos, que é composto por médicos, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e assistente social. Ela ressalta que o programa implantado no
São José atende a uma série de orientações e condutas disponíveis na instituição em relação a como fazer o
controle de determinados sintomas,
como dispneia e cefaleia.
De acordo com Andrea Ferrian, o
paciente só entra no programa de

32

Acreditação em Saúde

cuidados paliativos quando o médico titular identifica uma série de
necessidades, com base em alguns
critérios. “O cuidado paliativo acaba
não tendo um protocolo fechado,
mas temos alguns critérios para que
os pacientes possam ser acompanhados. Então, a partir da solicitação do
próprio médico, buscamos atender
esse paciente e, com base nos critérios que foram elencados, é possível saber como vamos acompanhá-

-lo”, assegura. Entre os critérios de
inclusão do paciente para acompanhamento pela equipe de cuidados
paliativos estão portadores de doença oncológica inoperável ou metastática em franca evolução, internados
com indicação de suporte clínico
exclusivo, paciente com sobrevida
estimada menor que seis meses e
com prescrição de sedação paliativa.
Conforme a médica, a concepção
nesse atendimento não é somente

aliviar a dor física. “Geralmente,
quando avaliamos um paciente com
dor, não levamos em consideração
somente a parte física, porque essa
é a ideia do cuidado paliativo. Temos
que fazer uma abordagem geral desse paciente”, avalia. “Na maioria das
vezes, o paciente tem um bom motivo para sentir dor física, que é tratada com medicações, mas também
tem o componente emocional, que
pode ser influenciado pelos fatores
sociais e espirituais”, ressalta.
A partir dessa avaliação, é elaborado um plano de cuidados em
que constam os objetivos do tratamento, levando em conta a visão e
expectativa da família. Essa demanda é registrada no sistema, juntamente com as condições do paciente,
como, por exemplo, se é um paciente proveniente de casa ou tratamento ambulatorial, ou se a família tem
dificuldade de fazer o acompanhamento dele. “Estabelecemos alguns
critérios até mesmo para focar nos
indicadores: quantos pacientes foram
de alta, quantos faleceram, se utilizam morfina...”, explica a médica.
De acordo com alguns indicadores,
segundo ela, é possível perceber o
número de pacientes acompanhados
por mês, bem como aqueles que
utilizaram sedação.

Treinamento
Apesar dos profissionais que integram o grupo terem formação em
cuidados paliativos, treinamentos em
conjunto são realizados pelo setor
de Educação Continuada do hospital.
“Temos uma programação em que
todos os profissionais que trabalham
na Oncologia – enfermeiros, técnicos

Princípios
das diretrizes
assistenciais
em cuidados
paliativos
Promover o alívio da dor
e de outros sintomas;
Afirmar a vida e considerar
a morte como um processo
natural;
Não acelerar nem adiar
a morte;
Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado
ao paciente;
Oferecer um sistema de
suporte que possibilite ao
paciente viver tão ativamente
quanto possível até o
momento de sua morte;
Oferecer sistema de suporte
para auxiliar familiares
durante a doença do paciente
e no momento de luto;
Abordagem multiprofissional
para focar as necessidades do
paciente e de seus familiares;
Promover qualidade de vida
e influenciar positivamente
o curso da doença;
Deve ser iniciado o mais
precocemente possível e incluir
investigações necessárias para
melhor compreensão de
situações clínicas estressantes.

de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas – e no hospital assistem
a aulas teóricas com apresentação
de casos clínicos reais para melhor
elucidação. Esse treinamento é feito,
pelo menos, uma vez por ano”, afirma a médica. A primeira etapa é a
capacitação geral, quando médicos
e colaboradores recebem uma noção
geral em cuidados paliativos, e a
segunda etapa é relacionada ao controle de sintomas.
“Tivemos muitas mudanças de
cultura em relação à própria equipe.
Os médicos vão conhecendo o trabalho e percebem o quanto podem
ajudar no cuidado com o paciente
clínico. Acho que esse foi o maior
ganho”, comenta, acrescentando que
o fato de o hospital ser acreditado
ajudou na implantação do Programa
de Cuidados Paliativos. “Estar em conformidade com os padrões de acreditação relativos ao cuidado ajudou
na implantação do programa, já que
nos organizamos melhor, e a instituição já tinha uma visão da importância dos cuidados”, diz.
Andrea Ferrian também atribui o
sucesso da implantação do Programa
de Cuidados Paliativos ao comprometimento da liderança do hospital.
“Se a gestão não tiver um interesse
em implementar a qualidade no
atendimento dos seus pacientes, não
consegue fazer cuidados paliativos,
que não agrega um valor monetário,
mas qualidade. E esse tipo de mensuração é mais difícil. Nesses oito
meses da implantação do programa,
elevamos os indicadores de satisfação em mais de 90%. E temos um
projeto para melhoria no próximo
ano. Por isso, o diálogo com a alta
gestão é fundamental”, finaliza.

www.cbacred.org.br
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Plano de cuidado
permite transição segura

na desospitalização

O

Hospital Pró-Cardíaco (RJ)
adotou uma estratégia baseada em um processo de avaliação do paciente para desospitalização. Trata-se do Projeto
Cuidador, um plano de cuidado desenhado pela equipe multidisciplinar,
que conta com a participação de
família e cuidadores. Esses fatores
promovem a alta segura e adequada
para o tempo de permanência do
paciente no hospital, o que representa uma importante mudança de
paradigma nesse processo.
O coordenador médico da Unidade Semi-Intensiva II da instituição,
Jorge Sabino, explica que o processo
organizacional trazido pela metodologia de acreditação hospitalar da
Joint Commission International (JCI),
no ano de 2015, resultou em um
amadurecimento para o corpo clínico do hospital, sendo um facilitador
e um instrumento para a mensuração
da linha do cuidado, desde a internação até o momento da alta, devido à padronização dos processos de
todos os setores. O desenvolvimento de um protocolo para a alta segura, por exemplo, envolveu toda a
equipe multidisciplinar e a liderança
do Pró-Cardíaco, estabelecendo di-

34

Acreditação em Saúde

retrizes para a desospitalização. “Há
uma sistematização para a alta segura, que envolve um check list das
necessidades do paciente. Cada especialidade assume um papel no
reforço educacional, de forma que
conseguimos perceber o nível de
compreensão e adequação de todo
o processo de cuidado. Isso cria um

modelo mais seguro e uma transferência planejada para essa alta”,
explica o médico.

Desospitalização
orientada
O processo da desospitalização começa precocemente, ao longo da

internação, dentro de um plano educacional estabelecido de acordo com
o reconhecimento das necessidades
e com a identificação das comorbidades de cada paciente. Nesse sentido, é importante que ocorra o envolvimento dos familiares e cuidadores no tratamento. Um exemplo
desse plano é o Projeto Cuidador,
estruturado para intensificar a área
de educação e treinamento do cuidado. “Esse planejamento visa ao
treinamento e à educação continuada da linha do cuidado, para que
os processos sejam seguidos e atualizados quando o paciente estiver
fora do hospital. O cuidador é treinado para que ocorra a extensão do
tratamento em casa”, explica a psicóloga Isaura Rocha.
Ela afirma ainda que o retorno à
rotina contribui para a diminuição dos
sintomas depressivos e da ansiedade. “O paciente e sua família são
partes fundamentais do processo
educacional. Temos a preocupação
de garantir que as informações repassadas pelas equipes estão sendo
compreendidas corretamente, pois
entendemos que isso pode facilitar
o processo de enfrentamento do
adoecimento. Além disso, cabe à
Psicologia avaliar possíveis medos,
fantasias e questões pessoais ou sociofamiliares que possam interferir
nesse momento”, ressalta.
Enfermeira coordenadora das unidades Semi-Intensiva II e de Cardio-Oncologia do Pró-Cardíaco, Beatrice
Lima diz que todo o desenvolvimento do tratamento é explicado aos
familiares, que participam da formulação do plano de cuidado, preparando-os para uma possível realocação
em casa ou em uma instituição de

“Há um protocolo para a alta
segura, que envolve um check list
das condições de necessidades
individualizadas do paciente.”
Jorge Sabino, coordenador médico da Unidade Semi-intensiva II

suporte e seguindo as normas estabelecidas pelo Manual de Padrões de
Acreditação da JCI para Hospitais.
Conforme Jorge Sabino, a lógica
adotada é a de que o paciente tem
que estar no lugar certo, com a equipe necessária, recebendo o melhor
cuidado, de acordo com seu perfil
clínico e com o custo adequado. “Isso
sela uma condição que favorece o
paciente, a instituição e o sistema
todo de saúde. Assim, ele passa a
ter um entendimento racional de sua
permanência no hospital, justificando seu retorno mais cedo para casa,
com segurança, para terminar seu
tratamento. Isso cria um mecanismo
de segurança para o paciente, porque
os riscos inerentes a uma permanência intra-hospitalar serão mitigados.
Há melhora nos processos internos
dos fluxos, giro de leito e, naturalmente, tem impacto nos custos.”

Comunicação eficaz
A transferência de cuidados depende,
ainda, de uma comunicação eficaz
entre a equipe médica e os cuidadores. Nesse sentido, o prontuário é um
elemento essencial porque é o documento do paciente e tem o registro completo e objetivo de todo o
seu trajeto dentro do hospital. Essas

informações são importantes, inclusive, para a transição entre unidades
hospitalares diferentes ou para o
momento de ida para a residência.
O coordenador médico observa que
a transferência depende da clareza
das informações para que seja mantida a cultura do cuidado, representando um comprometimento com a
qualidade e a segurança do paciente.
Já a decisão da alta é conjunta,
mas o médico assistente e sua equipe vão interagir dinamicamente por
meio dos rounds diários. “Nesse momento, estruturamos as condições
do paciente com as metas e os planejamentos terapêuticos, devidamente alinhados com o médico assistente”, explica Sabino.
O resultado do cuidado é registrado pela satisfação do paciente,
pelo Centro de Apoio à Família (CAF)
ou pelo site institucional. O Pró-Cardíaco também utiliza a ferramenta Net
Promoter Score (NPS), que mensura
o nível de desempenho da da instituição. “Baseados nesses dados, realizamos um feedback para a equipe,
explorando os aspectos positivos e as
oportunidades de melhoria. Observamos um alto índice de satisfação do
paciente, o que denota a melhora na
qualidade da assistência”, ressalta a
enfermeira Beatrice Lima.
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Capacitação
e cuidado integrado

melhoram modelo assistencial

I

naugurado há dois anos e acreditado pela Joint Commission International (JCI) desde maio de 2016,
o Hospital Mater Dei Contorno, em
Belo Horizonte (MG), adotou o cuidado centrado no paciente como modelo assistencial. O objetivo, segundo a
liderança, é focar as necessidades do
paciente e sua família, em um processo dinâmico, individualizado, uma
vez que identifica as diferenças e estabelece planos de cuidado personalizados. Segundo a vice-presidente
assistencial, operacional e diretora
clínica da Rede Mater Dei de Saúde,
Márcia Salvador, o importante nesse
processo é a comunicação, a educação
e o envolvimento ativo de pacientes
e familiares no plano terapêutico.
“Envolvemos todo o corpo clínico
nos processos de gestão da assistência em resultados clínicos e de efetividade de diagnósticos e tratamentos para os pacientes”, conta a vice-presidente. Segundo ela, o Mater
Dei inovou em governança clínica,
sendo o médico parceiro da gestão
e comprometido com os objetivos da
instituição. “Isso se dá não só com os
treinamentos, mas também por meio
de análises de resultados. Atualmente, 38 clínicas participam de análises
de indicadores com a alta direção,
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quando são avaliados 1.681 indicadores assistenciais em seis perspectivas: sustentabilidade, prevenção de
riscos assistenciais, desenvolvimento profissional, satisfação do cliente
externo e interno, controle de eventos e desempenho de protocolos
gerenciados”, afirma.
Para envolver a equipe multidisciplinar, o paciente e a família no
cuidado, foi desenvolvido o quadro
Cuidando com o Paciente. “Um exemplo do nosso jeito de fazer é o quadro presente próximo ao leito, com
informações diárias para o acompanhamento do paciente e da família
quanto ao gerenciamento de risco
individual, meta diária do cuidado

e agendamentos do dia. O painel
conta também com um espaço para
que família e paciente possam escrever mensagens para a equipe.
Perguntamos sempre: qual a coisa
mais importante que podemos fazer
por você hoje?; qual oportunidade
para melhorarmos?”, conta Marília
Corrêa, gerente de Qualidade da
Rede Mater Dei de Saúde.

Capacitação
Uma estratégia adotada pela instituição foram treinamentos e capacitações contínuos da equipe. Márcia
Salvador explica que, ao ser admitido
no hospital, o colaborador recebe

Código azul — Tempo de resposta da equipe de suporte
avançado de vida (em 2016)
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Voz ao paciente
A gerente de Qualidade do Mater Dei
Contorno explica que a experiência do
paciente é levada em conta na tomada de decisão diária. “Em termos de
resultado, percebemos que, com a
acreditação da Joint Commission International, fortalecemos os nossos processos e melhoramos a segurança e
a qualidade assistencial. Um exemplo
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disso é a nossa resposta aos códigos
de emergência”, diz Marília Corrêa.
Segundo ela, os processos e protocolos de qualidade e de segurança
assistencial são monitorados por indicadores que, após analisados mensalmente, assim como as melhorias
implantadas, são apresentados pelos
seus respectivos responsáveis em reunião para presidência, vice-presidências, diretorias e superintendências.
De acordo com a vice-presidente,
a metodologia de acreditação adotada fortaleceu o trabalho multidisciplinar, tendo como orientação principal
o cliente e as suas necessidades físicas e emocionais. “Temos o compromisso de fazer seguro e bem-feito,
na complexidade de processos que
envolvem a assistência em um hospital quaternário. Isso só é possível
se contarmos com uma gestão baseada em requisitos de normas de acreditação internacional, como a JCI. Não
há dúvida de que seguindo esses
requisitos e mantendo uma auditoria
externa independente, de alto nível,
o hospital cresce e o maior beneficiário de todo o esforço é o paciente",
assegura Márcia Salvador.
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Fev

capacitações introdutórias sobre qualidade e segurança. “No dia a dia, a
equipe técnica da rede recebe treinamento no serviço, visando aprimorar
habilidades, conhecimentos e desenvolvimento pessoal, e assim, vão surgindo profissionais que se identificam
com o processo do cuidar seguro”,
enfatiza Márcia Salvador, acrescentando que, no final de 2014, a Rede Mater Dei fez uma revisão de seus propósitos, negócio, missão, visão e valores, optando por manter sua missão
de ‘compromisso com a qualidade pela
vida’. Nessa revisão foram considerados dados históricos, cenários, perspectivas e também resultados das
pesquisas de satisfação dos clientes.

Código amarelo — Tempo de resposta do Time de
Resposta Rápida (em 2016)
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treinamento institucional sobre segurança e qualidade em saúde. Depois,
há uma meta mensal de capacitação
de quatro horas a cumprir, que é direcionada de acordo com as necessidades de cada setor. “A eficácia das
capacitações é avaliada e mensurada,
e esse indicador é mensalmente analisado e apresentado à alta direção
em reunião de análise crítica. Afinal,
não basta apenas treinar, tem que
ter resultado”, afirma.
A instituição investiu ainda no Centro de Formação Institucional (CFI).
“Todos os técnicos de Enfermagem
admitidos passam por uma capacitação
de sete meses, com o objetivo de serem formados na cultura Mater Dei.
Desde a construção do CFI, aproximadamente 650 pessoas foram capacitadas antes de iniciar suas atividades.
Dessas, 85% permanecem no hospital
até hoje, representando baixa rotatividade”, destaca o presidente da Rede
Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador. Já para médicos e demais profissionais do corpo clínico,
o início dos trabalhos
é condicionado a
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Manutenção dos
equipamentos garante

segurança do paciente

E

quipamentos de diagnóstico
e cirúrgicos, em particular,
são cruciais em prevenção,
diagnóstico e tratamento de
doenças, bem como em reabilitação
e qualidade de vida de pacientes.
Vidas humanas dependem diretamente da precisão dessas tecnologias; por isso, é imprescindível desenvolver programas que garantam
a confiabilidade dos equipamentos
nas instituições de saúde, assegurando segurança na prestação do
cuidado em saúde.
Com foco na qualidade assistencial, o Hospital de Cascais Dr. José
Almeida – acreditado pela Joint Commission International (JCI) – teve, em
2013, sua área de gestão e manutenção de equipamentos reorganizada e centralizada no grupo Lusíadas Saúde, que administra nove
hospitais e clínicas em Portugal, dando origem a uma direção central
dedicada à Manutenção e Engenharia Clínica. “A aquisição representa
elevado percentual dos custos de
uma unidade hospitalar e, muitas
vezes, está associada à constante
inovação e complexidade dos equipamentos, fazendo com que as tecnologias tenham um tempo de vida
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útil reduzido. Há que se considerar
também os custos de conservação e
reparação desses equipamentos, que
giram em torno de 2% em nossa
instituição”, ressalta Cristina Quadrat,
administradora do Lusíadas Saúde.
Foi essa central que também estabeleceu o programa de gestão de
tecnologia médica, que abrangeu
todas as fases do ciclo de vida de um
equipamento – desde a sua aquisição
até a substituição –, dando especial
enfoque à importância de sua correta manutenção. “Um programa eficaz
baseia-se principalmente em um adequado planejamento, que considera

as necessidades financeiras, físicas e
humanas para implementar adequadamente as atividades de manutenção”, comenta Quadrat. Dessa forma,
segundo ela, foram definidas novas
políticas de manutenção, mais agregadoras, uniformes e abrangentes,
para os equipamentos instalados nas
nossas unidades.
Com a implementação desse
programa, a revisão dos equipamentos passou a ser feita anualmente,
e, mensalmente, são analisados os
dados. A base para análise é a extração de todas as ordens de trabalho (preventivas e corretivas) de um
software de gestão de manutenção
com base em número total de pedidos corretivos, número de pedidos
que se mantiveram abertos após
término de mês, taxa de cumprimento do plano de manutenção
preventiva previsto para o mês em
questão, análise de causas dos pedidos e número de incidentes notificados. “Com base nesses indicadores, conseguimos avaliar se os
dados obtidos estão dentro do objetivo previsto para cada um e otimizar algum processo que possa ser
melhorado”, diz a engenheira Filipa
Pinheiro Marques.

“Adicionalmente, em áreas onde
atuam pontualmente, diminui
significativamente o número
de avarias. Por exemplo, fizemos
uma análise das avarias dos
equipamentos de urologia e, após
reunião com o coordenador da área,
praticamente deixou de haver danos
nesses equipamentos.”
Filipa Marques,
responsável pela manutenção e engenheira clínica

De acordo com ela, nas revisões
mensais, motivadas por vários pedidos de manutenção e alterações feitos pelos serviços utilizadores, são
identificadas áreas por melhorar,
avarias reincidentes ou avarias causadas por má utilização. “Os indicadores mais utilizados na ótica da
manutenção são o Mean Time Between Failure (MTBF) e o Downtime”,
explica a engenheira. Com base nessa análise, são definidas áreas por
intervir, formação dos utilizadores e
orçamento de equipamentos ou sistemas para substituição dos existentes. “Esse levantamento é comunicado à Alta Gestão, uma vez por ano,
para que essas alterações e melhorias
já fiquem contempladas no orçamento do ano seguinte”, completa.

Segurança
Os resultados mais expressivos vêm
sendo percebidos na utilização dos
equipamentos. Segundo Filipa Marques, o fato de existir manutenção
preventiva, bem como uma resposta rápida em caso de avaria, dá ao

corpo clínico e de enfermagem maior
confiança na utilização dos equipamentos. “Adicionalmente, em áreas
onde atuam pontualmente, diminui
significativamente o número de avarias. Por exemplo, fizemos uma análise dos danos dos equipamentos de
urologia e, após reunião com o coordenador da área, praticamente
deixou de haver problemas nesses
equipamentos”, relata.
Concomitantemente, o programa
permite a notificação de avarias
nos equipamentos entre as áreas que
não possuem participação direta nas
atividades de manutenção e segurança dos equipamentos. “A gestão
dessa área é abrangente em todo o
hospital e os setores comunicam
deterioração pelo mesmo programa
de gestão de manutenção – sejam
equipamentos médicos ou infraestruturas, garantindo, assim, que nenhum equipamento fique fora do
sistema de controle estabelecido”,
comenta a engenheira.
Outro cuidado para o sucesso na
implementação do programa foi no
que tange às métricas adotadas para

seleção de fornecedores de produtos
e serviços. “Os fornecedores que trabalham com o grupo Lusíadas têm
que cumprir todos os requisitos de
compliance; e são sempre consultados e analisados mais de um fornecedor para qualquer processo de
compra, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico”, diz Marques.
Da mesma maneira, os fornecedores
são avaliados anualmente em parâmetros como tempo de resposta,
envio de documentação comprovativa dos trabalhos, cumprimento dos
planos contratados – no caso de serviços. “Essa avaliação operacional é
mais um elemento para a escolha do
fornecedor”, complementa.
Entre as medidas de proteção
adotadas no programa de manutenção e segurança dos equipamentos,
Filipa Marques explica que, a fim
de cumprir o que exige o Manual
de Acreditação da JCI para Hospitais,
foram implementadas também as
de acesso às áreas críticas, como
forma de garantir a segurança do
paciente, como, por exemplo, bloco
cirúrgico, UCI, neonatologia; e áreas importantes para a operação
técnica, como grupo gerador, equipamentos de AVAC e reservatórios
de água. “A segurança passa também pela formação de o staff saber
trabalhar com os equipamentos.
Sempre que entra um equipamento
novo no hospital, é dada formação.
Isso acontece quando entra um elemento novo para a equipe”, diz.
Adicionalmente, existe ainda um
sistema de recall implementado, no
qual são recebidas notificações de
entidades independentes ou do próprio fabricante para revisão regular
do equipamento.
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