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Diferenciais Mater Dei
Agregação de Valor

Estrutura de Governança Clínica (Indicadores
Assistenciais) e Economia da Saúde para tangibilizar

resultados para nossos parceiros
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FOCO EM QUALIDADE E SEGURANÇA
Gerenciamento de Risco ISO 31000:2009 + Gestão do

Ambiente Físico e Segurança (GAS) - CSVA

FOCO EM QUALIDADE E SEGURANÇA
Gerenciamento de Risco ISO 31000:2009 + Gestão do

Ambiente Físico e Segurança (GAS) - CSVA



Dez objetivos essenciais para a
cirurgia segura
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OMS 2008. Aliança mundial para a segurança do paciente. Cirurgias Seguras salvam vidas.
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Imaginem uma operação que demanda uma série de requisitos, passos, etapas
e alinhamento de equipes.
Pensemos em 90 “peças” no quebra-cabeças.

Se cada uma das “peças” for executada com 99,5% de perfeição/exatidão,
individualmente, teremos um acerto “geral”

ACERTO = 90 X 0,995 = 89,55%

Ou seja, um ERRO = 10,45%

Listas de verificação em
sistemas complexos diminuem

os erros inerentes
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“A busca pela segurança …está relacionada a tornar o sistema
tão sólido quanto praticável frente às ameaças humanas e

operacionais”

Reason J. Human error: models and management. British Medical Journal, 2000;320:768-70



•Tais intervenções padronizam os processos e atuam como

lembretes, de maneira que os membros da equipe não precisem

depender apenas da memória.

•Em sistemas complexos, nos quais muitas pessoas e técnicas

avançadas estão envolvidas, são necessários procedimentos

adequados para abordar e impedir eventos adversos.

•Sem tais sistemas, os problemas são quase inevitáveis
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OMS 2008. Aliança mundial para a segurança do paciente. Cirurgias Seguras salvam vidas.



Uma questão de
barreiras…

EVENTOS e
DANO

Múltiplas Barreiras - tecnologia,
processos, e pessoas – destinada a barrar

erros ativos

Adaptado de James Reason,
Managing the Risks of Organizational Accidents (1997)

Erros Ativos
Feitos por indivíduos,

que disparam os
eventos Fraquezas nas barreiras

PREVINA
Os Erros

Detecte & Corrija
As Fraquezas Sistêmicas



Uma questão de automatismo



Uma questão de
“super” ego?

“A cultura da organização, a dinâmica interpessoal e as estruturas
hierárquicas acentuadas na sala de operações contribuem para erros

pela criação de um ambiente no qual as pessoas que poderiam impedir
um erro relutam em falar. “

Dyer C. Doctors go on trial for manslaughter after removing wrong kidney. British Medical Journal, 2002, 324:1476



Histórico
(aconteceu conosco...)

“A “fadiga por lista de verificações” pode ser resultado do uso de múltiplas listas de
verificações e o uso da listas de verificações pode realmente levar a erros se elas

forem vistas como supérfluos ou sem importância.

Se múltiplas verificações forem realizadas por vários trabalhadores, uma pessoa
pode declarar que um item já foi checado mesmo que não tenha sido,  perpetuando

os erros desta forma.

Listas de verificações exaustivas podem atrasar o processo de assistência e podem
alienar os que as usam.

Isto pode promover atitudes negativas e frustrar o objetivo de uma lista de
verificações, que é criar um ambiente de segurança. “
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alienar os que as usam.

Isto pode promover atitudes negativas e frustrar o objetivo de uma lista de
verificações, que é criar um ambiente de segurança. “

Hales BM, Pronovost PJ. The checklist — a tool for error management and performance
improvement. Journal of Critical Care, 2006;21:231-5



Histórico

27/02/2009 - Matéria do Jornal Estado de Minas e decisão da diretoria: implantação.

Abril- 2009 – Início da Implantação.

Dezembro 2009 – 1ª Revisão documento

Abril 2011 – Divisão do Check list em 02 partes – Identificação e Confirmação.
Reunião com corpo clínico – Auditório

Dezembro 2012 – coleta fluxo consentimentos

Fevereiro 2012 – 2ª Mudança conteúdo documento: foco consentimentos

Maio 2012 – Nova mudança conteúdo documento (3ª)

Julho 2012 – Versão final atual
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Desafios e Dificuldades
“Alinhamento Astral”

•Envolvimento das diversas equipes.

•Reunir a equipe simultâneamente no início do procedimento.

Ex: cirurgião escovando e anestesista pronto para iniciar sedação.

•Reunir Termos de Consentimento Cirúrgico e Anestésico



Desafios e Dificuldades

1- Resistência para preenchimento de mais um documento (Médicos e

Funcionários).

2- Falta de local adequado (área física) para realização do “Sign In”

(identificação) – um ponto de controle, sem estrutura dedicada; depois

colocado em três pontos de controle, o que resolveu o acesso.

3- Atraso para início do procedimento anestésico-cirúrgico – “fila de

anestesistas no ponto único”.

4- Falta de conhecimento prévio por parte do paciente (“está perguntando

meu nome duas vezes?”, e sensação de insegurança: “não sabem o que eu

vou fazer?”).
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Desafios e Dificuldades

- Grande autonomia das equipes de saúde, muitas vezes com visão míope

sobre segurança.

- Confusão com outras padronizações prévias, que aumentaram a burocracia

sem significar melhoria de cuidados.

- Comunicação inadequada: somente após a Reunião do Corpo Clínico (2011),

realmente  se iniciou, aliado à decisão do Presidente de não deixar paciente

entrar no Bloco sem checklist + cobrança na análise crítica dos médicos
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1 - Check list
Identificação

Requisito para
entrada no

centro cirúrgico

1- Check List Identificação

Enfermagem

Médico Assistente

Etapas Execução Participantes

Modelo Atual

2 - Check list-
Confirmação

Dentro da
Sala cirúrgica

Validação continua de todas
as etapas no registro de

transoperatório

FIM

Médico Assistente

Anestesiologista

2- Check List Confirmação

Enfermagem

Anestesiologista

Cirurgião

Enfermeiro - Indicador de
Validação
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SHEA & IDSA. ICHE 2008; 29:S12-S21



Transfusão
sanguínea

Antissepsia do
sítio cirúrgico

PFX
antibiótica

Paramentação da equipe
(luvas, gorro, capote etc.)

Técnica cirúrgica
e assepsia

Temperatura
corpórea

Controle de
glicemia

Fatores do paciente:
•Diabetes
•Desnutrição
•Tabagismo
•Uso de esteróides
•Internação pré-OP prolongada
•Colonização por MDR

Vigilância
epidemiológica

das ISC

Intra-operatorioPré-operatório Pós-operatório

Transfusão
sanguínea

Banho pré-OP

Tricotomia

Antissepsia das
mãos da equipe

Peri-operatório

Condições do ambiente:
•Ventilação
•Temperatura e URA

Limpeza das
superfícies

Processamento
de material

Cuidados
com a ferida
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O HOSPITAL MATER DEI

2.658 médicos cadastrados,

organizados em 49 especialidades

 812 médicos                respondem

por 97% dos atendimentos,

cirurgias e internações
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O HOSPITAL MATER DEI

2.658 médicos cadastrados,

organizados em 49 especialidades

 812 médicos                respondem

por 97% dos atendimentos,

cirurgias e internações



70,7% de metas alcançadas
259 em 366 metas mensuráveis)

70,7% de metas alcançadas
259 em 366 metas mensuráveis)



Avaliação de Desempenho do
Corpo Clínico

HOSPITAL MATER DEI
Evolução da participação e resultados da AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CORPO CLÍNICO

PARÂMETRO 2006 2011

Número de equipes envolvidas no planejamento 12 23

Número de médicos avaliados individualmente 0 1014

Taxa de pré-internações 60% 97%Taxa de pré-internações 60% 97%

Alta até 9 horas 36% 70%

Satisfação do cliente externo no PSO (excelente) 60% 70%

Adequação de antibioticoprofilaxia (gastroplastias) NM 98%

Adequação de antibioticoprofilaxia (artroplastias de quadril e joelho) NM 79%

Termos de consentimento informado CIRÚRGICO
(equipes do planejamento estratégico – 2007 X 2011)

62% 86%

Termos de consentimento informado ANESTÉSICO
(todos os procedimentos eletivos – 2007 X 2011)

33% 90%



1. Taxa % de ISC (Infecção de Sítio Cirúrgico);

2. Taxa % de óbitos;

3. Taxa % de TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido);

4. Queixas / atendimentos + internação;

5. NEAs / atendimentos + internação;

6. RNCs / atendimentos + internação;

7. Taxa % de atraso em cirurgia;

8. Hemoterapia: taxa % de reserva inadequada;

9. Hemoterapia: taxa % de não conformidade da solicitação;

10. Medicação não-padronizada: número de doses dispensadas no ano

Desempenho e Feedback Individual

Instrumentos de Gestão do Corpo
Clínico foco Qualidade
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Instrumentos de Gestão do Corpo
Clínico foco Qualidade
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MAIOR INCENTIVO PARA  A BUSCA DA BOA
GOVERNANÇA:

PERENIDADE
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OBRIGADO!

Hospital Mater Dei
www.materdei.com.br

(31)3339-9199

diretoria@materdei.com.br
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