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Conhecimento Científico:
Visão e Direção

Conheça os benefícios da cirurgia robótica. Hospital Santa Isabel, sempre
mantendo o pioneirismo e vanguarda quando o assunto é saúde.
Crianças de 0 a 12 anos submetidas à exame com radiação ionizante,
recebem atendimento personalizado.
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Artigo
CONHECIMENTO É SABER
SOBRE O “NOVO” E TER
PODER SOBRE ELE!

Enfª Juciane Rosa Gaio Fratini
Coord. de Contas Médicas Convênio
do Hospital Santa Isabel
Mestre em Saúde e Gestão do Trabalho

Caro leitor,
Qualquer conhecimento adquirido, vivenciado com a
prática ou com um método científico, é uma experiência! O saber
disciplinado é alcançado com experiências comprovadas, fatos
estudados e explorados, que possibilitam transformar o modo de
pensar, de assimilar a percepção e de ampliar a capacidade de
compreender o que está no mundo exterior.
“Poder” é dominar o conhecimento, ser autoconfiante com
habilidades que possam ultrapassar o perfil técnico e avançar até
mesmo sobre a esfera comportamental.
Todo conhecimento científico e tecnológico na prática
da gestão é um processo que ajuda a identificar os problemas,
procurar soluções e direciona a inovações.
Contribuindo com o desenvolvimento e disseminação
de novos conhecimentos, é com alegria que compartilhamos,
nestas páginas, a comemoração da 10ª edição da revista
“Enfermagem pela Excelência” e estudos que norteiam o
Conhecimento Científico: Visão e Direção. Os artigos de opiniões
e científicos sobre a temática corroboram com os dirigentes da
instituição e profissionais no aperfeiçoamento e no desempenho
da organização, uma vez que a divulgação do conhecimento
oportuniza e potencializa o crescimento intelectual.
No âmbito da saúde, fomentar e oportunizar o
aperfeiçoamento de habilidades técnicas é uma forma de motivar
o crescimento profissional, pois o conhecimento e aprendizado
contínuo proporcionam a satisfação pessoal e aos clientes, e
deve ser “visto como um investimento e não como um gasto.”
“Vivemos em um mundo que está em constante mudança.
Prova disso são os avanços da medicina, tecnologia e a própria
revolução digital”. Este cenário mostra que devemos aprender
continuamente e “saber com poder” para acompanhar esta
evolução!
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CIRURGIA ROBÓTICA - TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO EM BENEFÍCIO DO CUIDADO
RESUMO

Clóvis Fernando Darolt*
*Graduado em Enfermagem. Especialista
Enfermagem em Emergência. Mestre em
Saúde e Gestão do Trabalho

A cirurgia robótica, considerada uma técnica minimamente invasiva, tem apresentado
crescente evolução e participação no campo da medicina. A tecnologia apresenta vários
benefícios ao cirurgião: melhor campo de visão (3D, Full HD), melhor ergonomia, segurança
e precisão. Ao paciente: menos invasiva, menos dor no pós-operatório e melhor recuperação
com retorno precoce às atividades. Com histórico de pioneirismo e visão empreendedora
em saúde, o Hospital Santa Isabel começou a realizar cirurgias deste âmbito em junho de
2019. Este artigo tem caráter descritivo, com objetivo de apresentar dados conquistados
até o momento. Até junho de 2020 foram realizados 78 procedimentos nas especialidades
de urologia, cirurgia geral, cirurgia torácica e ginecologia. A urologia é a especialidade que
mais tem se beneficiado desta tecnologia, principalmente para realização de prostatectomia
radical. A cirurgia geral é a segunda especialidade com maior atuação da robótica,
beneficiando pacientes para tratamentos de hérnia inguinal e incisional, apendicite,
ressecção de tumor de reto, entre outros. A formação dos profissionais requer dedicação e
comprometimento devido aos detalhes envolvidos em cada procedimento. Desmistificando
a visão de parte da população, salientamos que o robô não opera sozinho - quem comanda
os movimentos dos braços robóticos é o cirurgião, através de dois comandos semelhantes
à um Joystick.
Palavras-chave: Tecnologia. Cirurgia. Robótica.

INTRODUÇÃO
Inicialmente, os robôs foram desenvolvidos para atender uma demanda no campo da
ficção científica. Entretanto, vêm sendo cada vez mais empregados no auxílio de atividades
humanas. Dentre alguns benefícios desta tecnologia, podemos relatar o fim da execução de
movimentos repetitivos e cansativos, e ganho em movimentos de alta precisão12.
Na área da saúde, gradativamente os robôs são inseridos em tarefas consideradas
básicas, como no transporte de medicamentos ou alimentos, ou no preparo de
medicamentos para administração em diferentes vias de acesso10. A realização de cirurgias
com a participação de robôs vem sendo incorporada em diversas realidades em todo o
mundo. Movimentos precisos, melhor campo de visão para o médico e maior segurança no
procedimento, podem ser considerados benefícios desta tecnologia.
Historicamente, a cirurgia robótica tem seu marco nos Estados Unidos por volta do
ano 2000. Na época, o evento marcante foi a realização da cirurgia de um militar, em que
o cirurgião estava em Nova York e o paciente, com a segunda equipe médica, estava na
França, de modo que o procedimento foi realizado à distância. Por este motivo, fala-se que
o objetivo inicial da técnica robótica era realizar e tratar, à distância, militares em linha de
guerra12.
Em 1995 a Intuitive Surgical® foi fundada e, até hoje, mantém o monopólio do mercado
robótico com a plataforma Da Vinci® em duas versões, Xi® e Si®. Este sistema é composto por
três conjuntos: robô - o robô é constituído por quatro braços que se movimentam de acordo
com os comandos do cirurgião; console - estrutura na qual o médico cirurgião, através de
dois controles semelhantes à um joystick e um visor que permite enxergar o campo de
atuação de forma ampliada, realiza o procedimento. É através dos dois comandos que o
médico movimenta os quatro braços do robô, sendo três com pinças cirúrgicas e um com
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câmera de alta definição; torre de imagem - estrutura onde ficam instalados equipamentos
que recebem e processam as imagens geradas pela câmera do robô. Nesta estrutura
também se encontra um monitor de vídeo para que o médico assistente possa acompanhar,
em tempo real, o campo cirúrgico e auxiliar o cirurgião. Todo este complexo tecnológico traz
diversas vantagens quando comparado à outras técnicas. Dentre elas, podemos citar:
- imagens Full HD - 3D, com aumento do campo de visão em até 10 vezes;
- movimentos das pinças em 360°, permitindo acesso a estruturas nunca alcançadas
em outra técnica;
- filtro que absorve tremores ou movimentos bruscos, evitando acidentes;
- procedimento menos invasivo, pois as pinças do robô são inseridas através de
trocater no local da cirurgia;
- menor risco de infecção;
- redução de sangramento e tempo de cirurgia;
- recuperação mais rápida;
De acordo com dados da Intuitive Surgical®6, ao final de 2019 havia 5582 sistemas
robóticos distribuídos no mundo, abrangendo os mais diversos continentes. O Brasil possui
70 robôs inseridos em 63 Programas de Cirurgia Robótica, sendo 59 unidades na versão
Si® e 19 unidades na versão Xi®. Estes dados mostram que a tecnologia vem se tornando
comum e algumas barreiras que dificultam o acesso e a sua utilização vem sendo superadas.
Entre estes fatores limitantes, citamos o não pagamento por parte das operadoras de saúde,
tendo em vista que o procedimento não faz parte do Roll da ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar). A tecnologia ainda está distante de algumas realidades, pois poucas
cidades não capitais possuem robô e ainda há poucos centros habilitados a oferecer acesso
pelo Sistema Único de Saúde.
Blumenau é uma das poucas cidades fora de uma capital nacional, e a primeira do
Estado de Santa Catarina, a implementar um Programa de Cirurgia Robótica. Mantendo
seu pioneirismo e vanguarda quando o assunto é saúde, o Hospital Santa Isabel avança na
prestação de serviços desta área. Acompanhando as inovações tecnológicas, a instituição
realizou a primeira cirurgia robótica do estado em 22 de junho de 2019, consagrando-se
uma Instituição centenária, mas atualizada e comprometida com o futuro da medicina e
assistência de qualidade aos clientes.
A implementação do serviço exigiu adequações de infraestrutura física, incorporação
de novos equipamentos e estruturação de recursos humanos em setores como Centro
Cirúrgico e Central de Material Esterilizado - CME.
No que se refere a recursos humanos, o Programa de Cirurgia Robótica do Hospital
Santa Isabel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para atender as
especialidades que mais beneficiam pacientes por meio desta tecnologia. A capacitação de
profissionais passa por um treinamento complexo. Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem
são direcionados ao processo de formação que começa com estudo teórico, seguido de uma
avaliação on-line. Quando aprovado neste teste, o profissional realiza treinamento prático,
como: montar todo o sistema, movimentar e posicionar o robô, instalar capas (proteção
estéril) nos braços do robô, entre outras atividades. Os médicos passam por um processo
semelhante, porém realizam um treinamento prático específico, além de cumprirem uma
quantidade de horas de treinamento em simulador virtual para posteriormente realizarem
sua Certificação em Cirurgia Robótica em centros habilitados. Além da enfermagem e
médicos, profissionais da engenharia clínica, farmácia, setor de agendamento e internação
são envolvidos neste processo.
Até o momento, foram realizadas 78 cirurgias nas especialidades de urologia,
cirurgia geral, cirurgia torácica e ginecologia. O presente artigo tem por objetivo apresentar
a estatística de cirurgias robóticas realizadas até este período.
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MÉTODO
Os dados foram coletados através de consulta ao sistema Tasy e planilhas de
Excel. A apresentação destes dados segue uma abordagem descritiva e qualitativa.

ANÁLISE DOS DADOS
Na figura 01 apresentamos o número de procedimentos por especialidade.
Observamos que a urologia é a especialidade que mais tem beneficiado pacientes.
No total, foram 56 cirurgias. Destas, 47 foram prostatectomias radical, 3 nefrectomias
radical, 5 nefrectomias parcial e 1 ressecção de cisto de úraco. A cirurgia geral realizou
17 procedimentos, onde foram realizados tratamento de apendicectomia, herniorrafia,
gastrectomia, esofagectomia, retossigmoidectomia, entre outros. Na área da ginecologia
foram realizadas 4 cirurgias, todas para tratamento de endometriose. A cirurgia torácica,
especialidade recentemente incorporada à robótica, realizou 1 procedimento de lobectomia
pulmonar.

Figura 01 – Distribuição das cirurgias por especialidade. Período: junho de 2019 a junho de 2020.
Fonte: Clóvis F. Darolt, 2020.

A Figura 02 apresenta o número de procedimentos realizados.

Conforme figura apresentada, há prevalência de prostatectomia radical robótica
com 47 procedimentos realizados (60,25%), seguindo com 5 cirurgias para tratamento
de endometriose (6,41%) e 5 cirurgias de nefrectomia parcial (6,41%) respectivamente.
Demais procedimentos tiveram menor demanda que os citados.
Na prostatectomia radical robótica, os pacientes apresentam idade média de
63,7 anos, sendo o paciente de menor idade com 45 anos e de maior idade com 78
anos.
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo que mais afeta os homens,
ficando atrás apenas do câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer
- INCA, a estimativa é que em 2020 sejam identificados 65.840 novos casos no Brasil.
No mundo, aproximadamente 75% dos casos ocorrem a partir dos 65 anos, sendo
considerado um câncer da terceira idade.
O número de casos de câncer de próstata vem aumentando. Fatores que podem
contribuir para a elevação desses dados são: a melhora no diagnóstico em decorrência
do acesso às informações, exames preventivos, avanço na qualidade dos sistemas de
informação e aumento da expectativa de vida5.
Em estudo publicado por Menon e colaboradores, os autores apresentam uma
análise baseada em coleta de dados prospectiva sob acompanhamento de 4 anos de
pacientes submetidos à prostatectomia radical. Foram analisados critérios de função
sexual e urinária com emprego de critérios padronizados e questionário no pré e no 1º,
3º, 6º, 12º e 18º mês após o procedimento. Os resultados obtidos foram comparados,
tendo como referência padrão a técnica de prostatectomia radical aberta. A análise
contou com prostatectomia radical laparoscópica (50 homens), com a convencional
aberta (100 homens) e técnica robótica (500 homens). As razões de chances para
tempos operatórios, perda de sangue, dor pós-operatória, complicações e tempo
mediano para continência urinária e retomada da atividade sexual foram menores para
prostatectomia radical robótica. Ainda sinalizam que a laparoscopia parece ser uma
alternativa razoável ao tratamento de próstata com câncer localizado, se comparado à
cirurgia radical aberta. A incorporação da cirurgia robótica pode demonstrar resultados
superiores quando comparados à laparoscopia convencional8.
Ainda, em artigo publicado em 2019, Eduardo Café analisa vários estudos e
sinaliza aspectos positivos da prostatectomia radical robótica quando comparada à
cirurgia aberta ou laparoscopia convencional. Estimativas apontam que cerca de 90%
dos procedimentos tipo, realizadas atualmente nos EUA, são por técnica robótica2.
Seguindo a análise da figura 2, verifica-se que a endometriose com ou sem
retossigmoidectomia é o segundo maior volume de procedimentos robóticos realizados
no Hospital Santa Isabel, onde a idade média das mulheres é 36,8 anos.
“Endometriose é uma doença caracterizada pela presença de
endométrio fora do útero. O endométrio é a camada que reveste
internamente a cavidade uterina e é renovado mensalmente por
meio da descamação durante o fluxo menstrual. Em algumas
situações, este tecido, além de ser eliminado em forma de
menstruação, volta pelas trompas, alcança e se deposita na
cavidade pélvica e abdominal, formando a doença que, por
vezes é de caráter crônico e progressivo”11.

Figura 02 - Distribuição das cirurgias realizadas no período de junho de 2019 a junho de 2020.
Fonte: Clóvis F. Darolt, 2020.
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A endometriose se apresenta quase que exclusivamente nas mulheres em idade
reprodutiva, entre 25 e 29 anos1. Observa-se também uma tendência de endometriose
em mulheres que tenham histórico familiar (mãe, irmã), sugerindo relação genética com
a patologia. Todavia, estudos têm correlacionado problemas imunológicos e que afetam
o sistema de defesa do organismo predispondo o crescimento de tecido endometrial em
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outros órgãos. Um novo perfil, definido “Mulheres Modernas”, também se caracteriza
por apresentar endometriose. Algumas considerações desta população são: perfil de
vida ativa, atuação profissional intensa, ansiedade e que, mesmo sentindo desconforto
ou dor, continuam sua jornada de trabalho9.
Os sinais e sintomas da endometriose incluem: dismenorreia (cólica menstrual),
dores nas relações sexuais, dor ao evacuar ou urinar (principalmente durante o ciclo
menstrual), infertilidade, fadiga e diarreia. O tratamento da doença é individualizado,
podendo ocorrer com medicamentos, realização de cirurgia e reprodução assistida11.
Quanto ao tratamento cirúrgico, neste caso as possibilidades envolvem a laparoscopia
e cirurgia robótica. Quando a endometriose é diagnosticada, porém assintomática
- ou seja, a paciente não apresenta dor ou infertilidade -, não se realiza tratamento
medicamentoso nem cirúrgico13.
A cirurgia laparoscópica assistida por robô, como também pode ser chamada
a cirurgia robótica, é uma inovação tecnológica que vislumbrou novas possibilidades
para tratamento de endometriose, principalmente no caso da endometriose profunda.
Entre as vantagens, ressalta-se a visualização em 3D, filtro de tremores fisiológicos,
melhor desempenho sem elevar o tempo de cirurgia, menos sangramento e menores
complicações no trans ou pós-operatório. Outras vantagens podem ser citadas: redução
de conversão de cirurgia robótica em laparotomia e da curva de aprendizado do
profissional quando comparada à técnica de laparotomia. A possibilidade para novos
estudos randomizados, comparando diferentes técnicas cirúrgicas incluindo a robótica,
necessita ser realizada para aprimorar e elucidar seus benefícios3.
A Figura 03 apresenta os municípios de procedência dos pacientes. A maioria
provenientes de Blumenau - 31 deles.

Esta procura está atrelada a alguns fatores: a) O Hospital Santa Isabel ser
a única unidade hospitalar de Santa Catarina a realizar cirurgias robóticas. Com
história de pioneirismo e inovação em tecnologia, se destaca na área de assistência
à saúde. Trazer a cirurgia robótica foi mais uma das ações visando acompanhar
o desenvolvimento tecnológico em benefício da vida. Aliado a este perfil inovador,
correlaciona-se a direção e visão estratégia de mercado. b) Programa aberto a médicos
de outros municípios. Inicialmente, a equipe gestora do Programa de Cirurgia Robótica
realizou 4 encontros regionais no Estado, com objetivo de apresentar o Programa à
médicos de outros municípios, oportunizando profissionais habilitados a operarem seus
pacientes em Blumenau ou através de parceria com médicos do Corpo Clínico também
habilitados em cirurgia robótica. c) Diferencial no atendimento. O Serviço conta com
uma equipe gestora que se reúne periodicamente para discutir estratégias de melhoria
e direcionamento do programa. O paciente recebe atendimento personalizado, que vai
desde a realização de orçamento, admissão hospitalar, orientações pré, trans e pósoperatório, internação em quartos especiais sob cuidados de equipe de enfermagem
dedicada e acompanhamento pós-alta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cirurgia laparoscópica assistida por robô é uma tendência crescente na área da
saúde. Os benefícios apresentados, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, dão
conta de confirmar esta informação. Embora a cirurgia robótica não esteja cadastrada no
Roll de procedimentos da ANS, determinadas operadoras de planos de saúde autorizam
o procedimento em algumas regiões do país, uma vez que consideram uma oportunidade
de negócio no relacionamento com o cliente. O Programa de Cirurgia Robótica do Hospital
Santa Isabel já realizou 78 procedimentos, sendo a prostatectomia radical a cirurgia de
maior volume, seguindo a tendência nacional. Estudos na área já foram apresentados
e estão disponíveis para consulta. Outros estão em andamento, com a finalidade de
apresentar as vantagens e desvantagens da cirurgia robótica quando comparadas à
outras técnicas. Não podemos negar a evolução da tecnologia, pois vivemos na era
digital e a área da saúde se insere neste contexto. A visão empreendedora e o objetivo
de proporcionar aos pacientes acesso a um dos mais modernos recursos na área da
medicina, consolida o Hospital Santa Isabel como prestador de serviços em saúde de
excelência, disponibilizando a cirurgia robótica em benefício da sociedade.
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HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO
EM CRIANÇAS SUBMETIDAS À
RADIAÇÃO IONIZANTE
RESUMO
A radiação ionizante tem energia suficiente para provocar ionização em átomos e
moléculas, tornando eletricamente carregado o meio físico em que penetra. Um exemplo de
radiação ionizante são os raios-x, usados para o diagnóstico por imagem. No entanto, nas
últimas décadas, o número de exames em crianças e adolescentes com o uso da radiação
ionizante aumentou. Preocupados com a situação, a Sociedade Brasileira de Pediatria lança
a campanha Image Gently Brasil. Este artigo busca relatar a experiência de um projeto de
melhorias implantado no setor de radiologia relacionadas ao atendimento a crianças de 0
a 12 anos, submetidas a exames de raios-x e tomografia. Os dados serão apresentados
através de análise descritiva e pesquisa com equipe multiprofissional, com autorização
por meio de termo de consentimento. Entre as ações realizadas, houve adequação das
salas de raios-x, padronização das doses de radiação ionizante de acordo com a faixa
etária e decoração com temática infantil nas salas através da aplicação de papel de parede,
instalação de lâmpadas coloridas, confecção de adesivos e certificados de coragem. Em
janeiro de 2020, iniciou-se um acompanhamento com uma empresa de física médica para a
implantação da carteirinha de radioproteção, em que serão registradas as doses aplicadas
no paciente. A carteirinha de radioproteção será distribuída para todas as crianças de 0 a
12 anos após a padronização dos parâmetros técnicos. A equipe multiprofissional relata
de forma positiva a qualidade no atendimento que o projeto trouxe diante das ações já
tomadas.
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INTRODUÇÃO
Os raios-x são radiações eletromagnéticas que se formam fora do núcleo atômico,
têm comprimento pequeno, características físicas e alto poder de penetração. São
amplamente usados na área da saúde para a realização de exames médicos de diagnóstico
por imagem5.
Nas últimas décadas, o avanço tecnológico e a facilidade na execução de exames
radiológicos têm propiciado o aumento progressivo da solicitação e execução desses
exames. Embora os procedimentos radiológicos possam auxiliar no diagnóstico e trazer
conforto e segurança aos assistentes e aos pais, o excesso deles tem causado preocupação
no meio médico e científico por causa do efeito cumulativo da radiação ionizante1.
O aumento destes exames, bem como o avanço da tecnologia, criou certa
comodidade e facilidade na realização dos exames de imagens. Pouco se preocupa com
a colimação (limitação do campo de radiação), pois o software do equipamento de raios-x
permite delimitar a imagem antes de enviá-la para o sistema de armazenamento de imagens.
Também não há muita preocupação em diminuir doses, pois o software permite ajustar os
tons de cinza e, como consequência, além do aumento de dose no paciente pediátrico, há
um aumento de doses ocupacionais.
Conforme a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP:
“É preciso muita cautela para não expor as crianças e os
adolescentes a riscos desnecessários. Essa população, devido ao
fato de seus tecidos e órgãos ainda estarem em desenvolvimento,
possui maior sensibilidade aos efeitos da radiação ionizante.
Quanto mais jovem for o paciente, maiores são as chances de
desdobramentos adversos” 5”.
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Para ela, em primeiro lugar, durante a consulta, os especialistas devem fazer uma
investigação atenta e solicitar o exame quando os sinais e sintomas exigirem. Por outro
lado, os pediatras devem orientar outros médicos e também os pais e responsáveis sobre
os riscos, pois, “não são raros os casos em que os procedimentos decorrem de um pedido
da própria família”4.
Cabe ao profissional solicitante e técnicos em radiologia colocar em prática os
princípios básicos da proteção radiológica pediátrica: justificação, limitação e otimização de
dose, para que juntos - teoria e prática - quando executados de maneira correta, minimizem
os danos ao paciente e os mantém como o foco do cuidado.
A SBP, também preocupada com a situação, lançou a campanha Image Gently
Brasil em outubro de 2018, que tem como objetivo evitar riscos de superexposição e uso
racional de exames de diagnóstico por imagem em crianças e adolescentes.
Fundamentados nesta campanha, a equipe de profissionais do Setor de Imagens do
Hospital Santa Isabel acredita e implanta o Projeto de Radioproteção Infantil, padronizando
doses de radiação pediátrica, dando conhecimento ao médico solicitante dos exames
já realizados, condições físicas aos técnicos para atender com carinho e humanização
ao paciente pediátrico, com a visão de que as crianças são o nosso futuro, com olhar
preventivo, de promoção à saúde.

MÉTODO
A proposta de implantação deste projeto no setor de imagem surgiu no decorrer do
processo de acreditação pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) nível 1, no ano
de 2018.
Em reuniões com a equipe de liderança do setor de imagem, surgiram as seguintes
propostas:
- decoração temática da sala de raio-x;
- disponibilização de brinquedos lúdicos às crianças;
- fornecimento de adesivos e certificados de coragem;

ANÁLISE DOS DADOS
A partir do levantamento do número de exames representados no quadro 1, foi
verificada que a quantidade de exames de raios-x é consideravelmente maior do que os
exames de tomografia computadorizada. Por este motivo, opta-se por fazer acompanhamento
com a empresa de física médica somente com os raios-x.
Quadro 1 – Levantamento do nº de exames pediátricos com radiação ionizante 2019
Ano 2019

Tomografia
Computadorizada

Raios-X

Total

Janeiro

4

100

104

Fevereiro

6

119

125

Março

2

138

140

Abril

7

146

153

Maio

3

181

184

Junho

4

138

142

Julho

5

178

183

Agosto

6

182

188

Setembro

3

179

182

Outubro

5

154

159

Novembro

2

127

129

Dezembro

7

141

148

Fonte: pesquisa, 2019.

Primeiramente, na sala 1 de exames de raios-x: foi aplicado papel de parede infantil
com o tema Safári e instalada uma lâmpada de Led colorida giratória para interagir com as
crianças durante os exames de raios-x convencionais (figura 01).

Nas reuniões do comitê de radioproteção foram demandadas outras sugestões:
- padronização das doses na execução da técnica de raio-x;
- confecção da carteirinha de radioproteção.
As ações de decoração temática, disponibilidade de brinquedos, fornecimento dos
adesivos e certificados de coragem com nossos mascotes (Figura 2 e 3) começaram a ser
implantadas em outubro de 2019 e estão em execução.
Quanto à padronização das doses na execução dos exames radiológicos, envolveu
estudos mais aprofundados e, por este motivo, será implantada em setembro de 2020.
Foi realizado uma assessoria em radioproteção, com a presença de físico especialista
em análise e ajuste de doses radiológicas nos equipamentos de raios-x. Criou-se uma tabela
de valores de doses de entrada da pele, com base em cálculos de espessura do paciente
coletadas durante os exames, fundamentados em portarias, diretrizes e resoluções em
proteção radiológica do Ministério da Saúde.
Com objetivo de avaliar as ações realizadas, foi aplicado um questionário com duas
perguntas abertas à equipe multidisciplinar do setor: a) Como se sentem diante das ações
já implantadas? b) Quais os benefícios que este projeto pode trazer para o paciente e a sua
percepção diante do projeto?
Todos os entrevistados receberam o termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
sendo previamente entregue, com devida leitura e esclarecimentos, e posterior assinatura.
Como identificação, foram colocadas as iniciais dos nomes em cada resposta dos
profissionais.
Foi levantada a quantidade de exames de raios-x e tomografia computadorizada
realizadas no ano de 2019, através do sistema de informação da instituição, para traçar e
definir o número de carteirinhas, adesivos e certificados de coragem a serem impressos.
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Figura 01 – Decoração temática sala 1 do RX.
Fonte: Pesquisa, 2019.
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Na sala 3 de exames: foi colocada uma lâmpada de Led colorida giratória
e uma caixa com brinquedos doados pelos funcionários, para interagir e entreter as
crianças durante os procedimentos e exames radiológicos contrastados.
Com o intuito de incentivar e encorajar as crianças durante os exames, foram
criados adesivos e certificados de coragem (figuras 02 e 03) para divertir e tornar o
momento do exame menos estressante possível, evitando traumas e tornando o
ambiente mais tranquilo e acolhedor para as crianças e familiares.

filme (100 cm), na quantidade de radiação (mA), e no tempo de exposição, conforme
estabelecem as diretrizes básicas de radioproteção em portaria do Ministério da Saúde.
A construção da Carteira de Radioproteção (figura 04) ocorreu com a coordenação
do setor de imagem juntamente com o setor de comunicação. A implantação ocorreu
em março de 2020 após a padronização das doses nos exames radiodiagnósticos.
Toda criança com idade dentro da faixa etária de 0 a 12 anos receberá esta carteirinha.
O profissional técnico será o responsável em explicar que, assim como a carteira de
vacina, essa carteirinha deverá ser apresentada durante as consultas ao pediatra ou
realização de exames por imagens em outras clínicas.

Figura 02 – Adesivos de Coragem.
Criação: Phillipe Roberto de Oliveira, 2019.
Figura 04 – Imagem frente e verso da carteirinha.
Criação: Phillipe Roberto de Oliveira, 2019.

Diante da implantação destas ações, realizamos o seguinte questionamento aos
profissionais: houve melhora no atendimento pediátrico após a implantação da primeira
parte do projeto, lâmpadas de Led nas salas de exames, papel de parede na sala 1 de
exames de raio-x, adesivos e certificados entregues ao final do atendimento? Obteve-se
o seguinte retorno:
“A sala ficou completamente linda! Com isso, houve melhora no atendimento
pediátrico. As crianças entram na sala e, quando olham o papel de parede e as luzes
no teto, ficam encantadas. Ao final do exame, ganham um Certificado de Coragem e um
adesivo de Super Corajoso (a). Nosso atendimento pediátrico está cada dia melhor.”
(L.R.P. Técnico de Radiologia)

Figura 03 – Certificado de coragem.
Criação: Phillipe Roberto de Oliveira, 2019.

No mês de janeiro de 2020, iniciou-se o acompanhamento e treinamento de
radioproteção infantil com a empresa de física médica contratada pela instituição, com o
objetivo de analisar e padronizar os protocolos (kV, mA e mAs), com qualidade técnica,
de acordo com a idade (0 a 12 anos), através de consultoria de físicos médicos com os
profissionais técnicos e tecnólogos nos exames de raios-x convencional e contrastado,
durante o período de no mínimo cinco encontros. Os protocolos obtidos em forma de
tabelas de valores de doses na entrada da pele (DEP) em miligray (mGy), foram baseados
na espessura média de pacientes de acordo com suas faixas etárias, na distância foco-

16

“Houve melhora no atendimento pediátrico depois da colocação do papel de
parede, adesivos e Certificado de Coragem, pois incentivam e entretém a criança na
hora de realizar o exame, dando mais tempo para realizar o exame com qualidade.”
(F.G. Técnico de Radiologia)
“A sala ficou mais animada e isso traz um ar diferente ao ambiente. As crianças
se sentem mais confortáveis e confiantes, facilitando muito a realização do exame.” (J.F.
Técnico de Radiologia)
“As crianças ficam encantadas quando entram na sala e veem o papel de parede
e a luz no teto.” (C.I.S.B.J. Técnico de Radiologia)
“Houve grande melhora no atendimento aos pacientes pediátricos. Com
um humanizado, conseguimos realizar o exame com maior eficiência e tornamos o
procedimento menos traumático para as crianças” (G.V. Técnico de Radiologia)
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“As mudanças nas salas de exames foram benéficas no cotidiano, pois motiva
o técnico a realizar um atendimento especial para a criança e, consequentemente,
não traumatiza o pequeno paciente nem atrasa a agenda de exames com excessivas
repetições devido à falta de colaboração da criança.” (D.V. Técnico de Radiologia)
Diante dos retornos acima, podemos observar que o entusiasmo com que o projeto
foi acolhido nessa instituição e o comprometimento em sua condução proporcionaram o
sucesso e devem garantir a permanência.
O registro das doses nas carteirinhas fornecerá aos profissionais, pais e
pacientes, conhecimento da exposição à radiação e controle da quantidade de exames já
realizados. Perante isso, aplicamos um novo questionamento à equipe multiprofissional
do setor de imagem e a terceiros, para relatarem o seu ponto de vista em relação à
criação deste instrumento: quais benefícios a carteirinha de radioproteção pode trazer
às crianças e adolescentes e qual é a percepção do profissional?
Obteve-se as seguintes respostas:
“Os pais vão se sentir mais seguros e confiantes para a realização do exame,
podendo acompanhar o quanto de radiação seu filho está recebendo ao longo da infância.
É importante o profissional ter o acompanhamento antes de realizar um procedimento
e ter a certeza que tal exame não vai causar dano ao paciente.” (A.N.H. Técnico de
Enfermagem)
“Cabe ao profissional solicitante ponderar a real necessidade e pesar o risco
X benefício da realização dos exames. Alguns casos e doenças específicas podem
necessitar exames seriados e doses repetidas, mas desde que essa seja a opção
que melhor preserve a integridade/saúde do paciente, o exame estará bem indicado
e justificará cada dose de radiação utilizada. Eventualmente, nos casos de paciente
assistidos por diferentes profissionais, a carteirinha de radioproteção pode servir como
guia para a tomada de decisão em realizar ou não determinado exame de diagnóstico.”
(A.P.P.B. médico radiologista)
“A carteirinha irá iniciar uma conscientização de radioproteção por parte do
médico solicitante, dos técnicos durante a realização do exame e do responsável
pela criança. Uma vez que você possui dados em mãos de quantos exames já foram
realizados, quais doses foram aplicadas e qual intervalo de tempo, leva o médico
solicitante a ter mais cautela na solicitação, explicando e evidenciando aos pais e/ou
responsáveis durante a consulta. O técnico de radiologia passa a ter cuidado redobrado
quanto a exposição de dose a ser usada na aquisição. A carteirinha vem como um
lembrete de que radioproteção precisa ser aplicada em todas as solicitações de exames
de imagens.” (K.N.P. Técnico de Radiologia)
“Evitar o excesso de radiação e seus efeitos nocivos à saúde da criança. O
profissional deve estar atualizado quanto a frequência, dose e método de uso de
radiação para obter os melhores resultados com o mínimo de dano ao paciente.” (C.A.B.
Pediatra)

lúdica quanto no âmbito de radioproteção, é uma estratégia de empatia. Desta forma,
encoraja as crianças no momento dos exames, trazendo benefícios, tais como: conforto,
amor, otimização de tempo, segurança, entre outros.
A importância da carteirinha de radioproteção infantil, que mensura a quantidade
da dose realizada no exame, faz os familiares se sentirem mais seguros e acolhidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inspirado no Image Gently, o Setor de Imagens adota o movimento “ser gentil com
nossas crianças e adolescentes” através da padronização das técnicas radiológicas, e
investe ainda mais na humanização dos profissionais, pois nenhuma máquina jamais
substituirá o Human Touch.
Apesar da limitação - pois o projeto ainda está em andamento, a parte já
introduzida facilitou o atendimento às crianças e incentivou o profissional a atender de
forma mais humanizada o paciente pediátrico.
Com a carteirinha de radioproteção, que será distribuída para todas as crianças
após a padronização das técnicas radiológicas, haverá diminuição na dose recebida
pelo paciente, diminuição da dose ocupacional e possibilitará ao pediatra e aos demais
médicos terem conhecimento e, consequentemente, avaliarem exames anteriores e,
então, decidirem pela prescrição de novos exames radiológicos.
Após a implantação do projeto, estima-se uma redução da solicitação de exames
em duplicidade para a mesma criança e de exames com duas ou mais incidências. A
melhora da informação e do conhecimento de profissionais de saúde e, principalmente,
dos pais, minimizará possíveis danos futuros decorrentes da radiação ionizante.
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De acordo com o questionário aplicado com a equipe multiprofissional do setor
de imagem, fica evidenciado que o estudo alcançou seus objetivos conforme as falas
dos participantes da pesquisa acima.
O ambiente hospitalar representa, para a maioria das pessoas, dúvidas,
incertezas, tristeza e medo. Trazer humanização para esse ambiente, tanto na forma
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Juliano Petters
Diretor Executivo do Hospital Santa Isabel
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Em um dos significados de ciência, lemos que se trata de “conhecimento atento
e aprofundado em algum assunto”. Este conceito não especifica ou limita assuntos,
nem mesmo gradua em escalas o nível de conhecimento, a atenção dispensada ou
aprofundada.
Refletindo sobre esta definição, penso que não podemos estabelecer que: fazer
ciência se remota aos renomados cientistas e compenetrados que realizaram grandes
feitos à humanidade embora, graças a estes, vivenciamos esta maravilha de mundo
tecnológico e de transformação constante.
Com esta pequena reflexão inicial, me permitam levar o tema ciência para o
nosso dia a dia, quando não utilizamos incríveis equipamentos e roupas especiais, mas
de forma individual ou em grupo, aprofundamos o nosso conhecimento. Atentos a todas
as circunstâncias que envolvem o assunto, chega-se a um resultado que eleva o nível de
compreensão, tornando-o benéfico para algum fim.
Adentrando ao ambiente hospitalar, verificamos que somos providos de alta
ciência já evidenciada, testada, consolidada e protocolada a exemplo de medicamentos,
procedimentos, equipamentos biomédicos, tecnologia da informação e outros tantos
feitos que vêm revolucionando a área da saúde. Nos apropriando desta sabedoria,
criamos a nossa própria ciência no tratamento ao paciente nas áreas em que atuamos.
Aliado a todas essas ciências que tanto já nos auxiliaram no tratamento de
problemas de saúde, voltando ao pensamento conceitual de nos aprofundarmos
em determinado assunto, dando atenção a ponto de se tornar um conhecimento que
possa melhorar algo importante, atribuo que para fazer ciência dentro de um hospital
precisamos ter um olhar cientifico voltado ao desenvolvimento humano. Este olhar passa
pela relação paciente, médico, colaboradores e todos aqueles que de alguma forma
possam atender a pessoa e suas expectativas durante sua passagem pelo hospital.
Denomino aqui a ciência de tecer relações.
Esse tipo de ciência não é construído com base em experimentos com materiais
e nem com testes de alto valor e risco. Estou falando da construção de relacionamentos,
aprofundando o contato focado no bem estar do paciente. Isto poderá surtir mais efeito
benéfico do que a ciência de protocolos.
Um hospital que quer ser diferenciado em seu espaço de mercado deverá construir
a sua ciência maior, que será a conciliação da ciência oferecida ou até constituída em seu
ambiente com a ciência da construção de relacionamentos. Ou melhor: tecer relações.
As pessoas que optarem pelo atendimento neste hospital, terão a segurança de receber
a melhor aplicação da ciência, em que o paciente é o centro da atenção.
O slogan do Hospital Santa Isabel é “ciência e carinho dedicados a vida”.
Colocar isto em prática não é apenas projetar e investir em tecnologia, mas projetar e
cuidar das relações para que o paciente possa sentir a experiência do carinho.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA:
um relato de experiência
RESUMO
A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP), trata-se
neste contexto como uma importante ferramenta para minimização de riscos e diminuição
do estresse do paciente e família, além de estabelecer interação e vínculo. Observar esse
crescimento tecnológico nos fez analisar a importância do enfermeiro da área cirúrgica na
aplicação da SAEP, pois ele tem como foco o paciente e a família. O objetivo desse estudo é
relatar a experiência da implantação da SAEP como ferramenta de gestão do cuidado para
pacientes que irão submeter-se aos procedimentos cirúrgicos, promovendo atendimento
diferenciado com o intuito de oferecer uma assistência especializada, personalizada e
humanizada. Trata-se de uma pesquisa descritiva, narrativa, do tipo relato de experiência,
cuja finalidade é descrever a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem
nos pacientes que irão realizar procedimentos cirúrgico no Hospital Santa Isabel, instituição
de grande porte, com 251 leitos e 9 salas cirúrgicas. Os resultados obtidos com a aplicação
da SAEP foram positivos, pois houve a diminuição do estresse com a participação da família
no processo do cuidar.
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INTRODUÇÃO
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) organiza o trabalho
profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização
do Processo de Enfermagem (PE). A Sistematização da Assistência de Enfermagem no
Perioperatório (SAEP) caracteriza-se como uma meto-dologia organizacional fundamentada
em princípios científicos, que permite a identificação das prioridades de cada paciente
quanto às suas necessidades, fornecendo, assim, referência para as possíveis intervenções
e promovendo ações que modifiquem o estado do processo de vida e de saúde/doença dos
pacientes3.
Com o intuito de auxiliar na segurança cirúrgica do paciente, desde 1990 foi
proposto que a Assistência de Enfermagem fosse realizada de forma sistematizada, através
do Processo de Enfermagem (PE), no cuidado de pacientes cirúrgicos nos períodos pré,
trans e pós-operatório.
O pré-operatório de enfermagem inicia-se na véspera da cirurgia até o momento em
que o paciente é recebido no Centro Cirúrgico, geralmente 24 horas antes do procedimento
anestésico. Para isso, é necessário avaliar as informações sobre o paciente desde o
prontuário até os exames realizados, objetivando a entrevista de enfermagem. A avaliação
deverá considerar o porte da cirurgia, o tipo de anestesia, o estado psíquico, nutricional e
social do paciente, pesquisa sobre possíveis alergias, doenças associadas, realização do
exame físico e solucionar as dúvidas impostas por paciente e familiares.
A fase transoperatória deve ser desenvolvida por toda a equipe de enfermagem,
respeitando o paciente de acordo com seus conceitos e preceitos. Ao receber o paciente
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no Centro Cirúrgico deverá ocorrer a apresentação, checagem e encaminhamento à
cirurgia. Em seguida, monitorizar durante o processo cirúrgico e auxiliar nas intervenções
realizadas juntamente a outros profissionais, buscando priorizar a segurança e eficácia do
procedimento.
Quanto ao pós-operatório, esta fase compreende o período desde a chegada do
paciente na recuperação anestésica até sua alta para a unidade de origem. Ocorrerá a
continuidade à prescrição pós-operatória e à evolução. Para isso, deverá ocorrer uma
comunicação entre membros da equipe para saber as informações do que aconteceu no
transoperatório.
A cirurgia é um processo que causa muitos transtornos emocionais ao cliente e à
família, pois está ligada ao conhecimento da técnica e ao surgimento de dúvidas. Por isso,
deve ser enfatizado o trabalho do enfermeiro no período perioperatório, onde o paciente
tem dúvidas, anseios e medos, e torna-se vulnerável nas outras fases da cirurgia¹.
Para atender as demandas da prática profissional, o enfermeiro busca executar
as atividades de forma humanizada, contemplando as necessidades assistenciais e de
gerenciamento. Isso levou a enfermeira Wanda de Aguiar Horta, a partir do ano de 1979,
iniciar os estudos relacionados ao Processo de Enfermagem (PE), que na atualidade é o
instrumento utilizado para operacionalizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem
Perioperatória (SAEP)10.
Em 1990, no Brasil, foi proposta a aplicação do Processo de Enfermagem
(PE) no cuidado de pacientes cirúrgicos nos períodos pré, trans e pós-operatório imediato
(POI). O período pré-operatório divide-se em mediato e imediato, sendo o pré-operatório
mediato desde o momento em que se decide pela cirurgia até um dia antes do procedimento.
O pré-operatório imediato acontece nas 24 horas anteriores ao ato anestésico-cirúrgico
- momento de preparação física e emocional do paciente e família. O transoperatório
compreende desde a entrada do paciente no Centro Cirúrgico até a saída da sala de
cirurgia, após o término do procedimento anestésico-cirúrgico9.
O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, através da Resolução nº 358 de 15
de outubro de 2009, determina que a implementação da SAE deva ocorrer em toda instituição
de saúde pública e privada, sendo que cabe privativamente ao enfermeiro realizar todas
as etapas da assistência. A presente resolução organiza o trabalho profissional quanto ao
método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de
Enfermagem (PE) descrito em cinco etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem,
planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem9.
Com o intuito de auxiliar na segurança cirúrgica do paciente, desde 1990 foi proposto
que a Assistência de Enfermagem fosse realizada de forma sistematizada, através do PE.
As autoras propuseram um instrumento de coleta de informações do paciente cirúrgico,
denominado Sistematização de Assistência de Enfermagem Perioperatória, o instrumento
deveria conter informações individuais do paciente, com dados de identificação, anamnese,
exame físico e necessidades de cuidados de Enfermagem (diagnósticos), além de
intervenções e avaliação dos cuidados oferecidos³.
A SAEP tem como objetivo garantir uma assistência planejada, com foco
em todos os períodos operatórios (perioperatório), ou seja, desde o pré-operatório (quando
o paciente é informado que precisará realizar um procedimento cirúrgico e é hospitalizado
em um leito), o intraoperatório (cirurgia propriamente dita) e o pós-operatório, em que o
paciente já realizou a cirurgia, mas mantém-se em período de monitorização, pois pode
apresentar complicações. Devido à sua importância, no ano de 2002 a Sistematização da
Assistência de Enfermagem nesse contexto tornou-se uma exigência do Conselho Federal
de Enfermagem7.
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A SAEP é um processo disciplinado, organizado e planejado de assistência ao
paciente cirúrgico que integra fases com finalidade de levantar e analisar as necessidades
individuais do paciente. Ela está diretamente ligada à implementação da enfermagem integral
e contínua, diminuindo os riscos para o paciente, promovendo a segurança, determinando
um serviço de qualidade, além de prevenir e reduzir a incidência de acontecimentos
impróprios pertinentes nos serviços de saúde. Através da Sistematização da Assistência
de Enfermagem Perioperatória, ocorre o direcionamento da atuação do enfermeiro no
exercício de suas atividades profissionais e simplifica o desenvolvimento da assistência3,
prevenindo eventos adversos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem, desde 2004, mobilizando
ações para a segurança do paciente durante os processos assistenciais. Destaca-se o
desafio global Cirurgias Seguras Salvam Vidas, lançado em 2008. A campanha consiste em
uma proposta de checagem para a cirurgia segura, realizada por meio de um instrumento
de checklist, desenvolvido mediante revisões das práticas baseadas em evidências que
identificaram as causas mais comuns de danos a pacientes no período Perioperatório.
Mesmo reconhecendo a efetividade do checklist de segurança da sala de cirurgia,
entende-se que também é de suma importância para a segurança do paciente! Sendo
assim, faz-se necessário que os pacientes cirúrgicos recebam os cuidados durante todo
esse processo, para o restabelecimento do equilíbrio fisiológico, o alívio da dor e dos
desconfortos causados pela cirurgia, além da prevenção e da detecção de possíveis
complicações.
Entende-se que um instrumento para a segurança em cirurgia utilizado
sistematicamente na unidade cirúrgica, na fase pré-operatória, no Centro Cirúrgico e
indução anestésica, durante a cirurgia, na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA)
e na unidade cirúrgica nas primeiras 24 horas do pós-operatório, contribui para a maior
segurança dos pacientes submetidos ao processo cirúrgico. Ainda, valoriza o trabalho da
equipe de enfermagem de forma organizada e sequencial.
O Centro Cirúrgico é uma unidade fechada, na qual são realizados procedimentos
anestésico-cirúrgicos. A complexidade da unidade requer que o enfermeiro possua
conhecimento científico, responsabilidade, habilidade técnica, estabilidade emocional e
compreensão das relações humanas, a fim de que a dinâmica de trabalho do serviço de
enfermagem, aliada ao relacionamento entre os profissionais que atuam na referida unidade,
possa acontecer de forma harmoniosa, visando a segurança e bem-estar do paciente.
A qualidade da Assistência de Enfermagem prestada, tanto no período que antecede a
cirurgia como após a realização dela, interfere nos resultados do procedimento realizado.
Cabe destacar que o cenário do estudo não adotava em suas práticas os registros das
etapas dos diagnósticos de enfermagem do Centro Cirúrgico.
Neste contexto, este artigo se propõe a descrever a experiência dos autores em
relação ao planejamento e implementação da SAEP do Hospital Santa Isabel.
A complexidade das ações e a inter-relação das três fases da experiência cirúrgica
do paciente justificam a importância da utilização da SAEP e seu embasamento científico,
cujos planos de cuidados estão de acordo com a necessidade do paciente e avanços
tecnológicos.
Dessa forma, faz-se necessário enfatizar o caráter assistencial e clínico do
enfermeiro, para que es-se profissional possa executar atividades próximas ao paciente,
reconhecendo as necessidades pertinen-tes à ele e promovendo um cuidado individualizado
e integral ao paciente cirúrgico, o que interfere também no reconhecimento e na valorização
da profissão.
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MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, do tipo
relato de experiência, sobre a construção de um protocolo de implantação da SAEP do
Serviço de Enfermagem do Hospital Santa Isabel - instituição de grande porte, referência
em alta, média e baixa complexidade, com 251 leitos e 9 salas cirúrgicas. Com base na
complexidade dos atendimentos e confronto com a literatura, construiu-se o protocolo de
SAEP para pacientes submetidos à cirurgia.
O relato de experiência é um instrumento da pesquisa descritiva, que apresenta uma
reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que abordam uma situação vivenciada
na esfera profissional de interesse científico. Compreende uma perspectiva qualitativa, que
aborda a problemática a partir de métodos descritivos e observacionais10.
Para a construção das intervenções de Enfermagem, realizou-se a revisão da
literatura sobre os cuidados de Enfermagem dispensados ao cliente que se submete à
cirurgia. Inicialmente, foi descrito o protocolo no período de 06 a 17 de janeiro de 2020, em
que foi construído o instrumento de visita pré-operatória aplicada em pacientes cirúrgicos
oriundos de duas unidades de internação, submetidos à cirurgia cardíaca e neurológica.
Após o teste piloto, realizou-se adequações no instrumento de visita pré-operatória e
protocolo.
ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente, elaboramos um instrumento para a visita pré-operatória, para coletar
dados relevantes que auxiliem na identificação dos Diagnósticos de Enfermagem, conforme
demonstra a figura 01.

Figura 01 - Instrumento Visita pré-operatória.
Fonte: Pesquisa, 2020.
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A terminologia diagnóstica adotada foi a North American Nursing Diagnosis
Association International (NANDA – I)1, uma vez que já existe ampla literatura
relacionada a esta taxonomia voltada para a Enfermagem Perioperatória, abrangendo
os Diagnósticos de Enfermagem frequentemente encontrados nos sujeitos submetidos
à experiência cirúrgica.
A validação do protocolo foi desenvolvida por 2 enfermeiros do plantão noturno,
no qual foram feitas as adequações necessárias ao instrumento, sendo, posteriormente,
encaminhado para a Gerente de Enfermagem analisá-lo e validá-lo.
Diante da complexidade dos procedimentos realizados na instituição, identificouse a necessidade de implantar a SAEP na unidade de Centro Cirúrgico do referido
hospital e da implantação de um instrumento para a prática perioperatória desse
serviço, desenvolvendo, de forma cientifica, o cuidado seguro ao paciente, desde a
admissão no transoperatório até o pós-operatório imediato, visualizando a possibilidade
de agregar qualidade à assistência já oferecida pela instituição. Para tanto, foi elaborado
e implantado o protocolo mediante a nomeação de dois enfermeiros para assumir a
responsabilidade técnica pela assistência de Enfermagem, tendo em vista a demanda
crescente por procedimentos cirúrgicos de pequena, média e alta complexidades.
O Centro Cirúrgico é uma unidade fechada, onde são realizados procedimentos
anestésico-cirúrgicos. A complexidade da unidade requer do enfermeiro: conhecimento
científico, responsabilidade, habilidade técnica e compreensão das relações humanas, a
fim de que a dinâmica de trabalho do serviço de enfermagem, aliada ao relacionamento
entre os profissionais que atuam na referida unidade, possa acontecer de forma
harmoniosa, visando a segurança e bem-estar do paciente. A qualidade da Assistência
de Enfermagem prestada, tanto no período que antecede a cirurgia como após a
realização dela, interfere nos resultados do procedimento.
Após serem realizadas as devidas correções, o protocolo está sendo utilizado
na realização da consulta de Enfermagem, respeitando a Resolução n.º 358/2009 do
Conselho Federal de Enfermagem.
O trabalho realizado foi fundamentado na Sistematização da Assistência de
Enfermagem Periopera-tória. Nessa perspectiva, torna-se necessário compreender
o significado do cuidado de enfermagem, con-templando o que cada cliente em sua
individualidade necessita, para que este atendimento prestado não seja apenas técnico,
mas integral, humanizado e reflexivo3.
O instrumento foi aplicado em 10 pacientes, cuja experiência vivenciada será
relatada. No primeiro momento da aplicação, notou-se que o paciente chega ao Centro
Cirúrgico sem orientação sobre o proce-dimento e sem o conhecimento da equipe
que presta cuidado, tornando o momento tenso, dificultando a operacionalização do
instrumento e a aproximação entre profissional-cliente. O tempo decorrido entre
a admissão do paciente no Centro Cirúrgico e sala de cirurgia foi muito curto, sem
comunicação e sem esta-belecimento de vínculo. As informações necessárias para o
ato cirúrgico seguro foram questionadas pela Enfermagem quando o paciente já estava
na sala de preparo, sendo feitos questionamentos sobre alergi-as, uso de medicação
e preparo cirúrgico. Outro ponto negativo percebido foi à ausência da verificação dos
sinais vitais, peso e altura no período pré-operatório, onde esses são indispensáveis
para continuidade do cuidado perioperatório.
Entre as dificuldades encontradas, no primeiro momento foi a falta de um
enfermeiro do Centro Ci-rúrgico para realizar a visita pré-operatória e dar continuidade na
sala de preparo, para desenvolver uma comunicação eficaz com os próximos pacientes
a serem submetidos aos procedimentos anestésico-cirúrgicos. Com isso, possibilitou-se
a tranquilização do paciente e conhecimento da equipe acerca do es-tado clínico, desde
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a admissão até o recebimento no Centro Cirúrgico. Foi possível realizar anamnese e
exame físico do paciente, assim como a verificação dos sinais vitais perioperatórios,
estabelecendo uma cultura de segurança no cuidado ao paciente que se submete ao
procedimento anestésico-cirúrgico, vi-sando à minimização dos riscos inerentes à vida
deste.
Na continuidade da aplicação do instrumento, quando os pacientes foram
admitidos na sala de re-cuperação pós-anestésica (SRPA), foi possível realizar a
monitorização eficaz do paciente na primeira hora, obtendo parâmetros clínicos
fidedignos e o estabelecimento do vínculo entre a Enfermagem e pacientes. Aplicaramse as escalas inseridas no instrumento, tais como: escala numérica para avaliação de
dor e esca-la de Aldrete. Percebeu-se na primeira escala que o paciente pode identificar
a intensidade da dor de uma forma fácil, contribuindo ao processo de trabalho na
continuidade do cuidado.
Realizou-se também, um acompanhamento criterioso dos pacientes e avaliação
do estado geral destes para a possível alta da SRPA, de acordo com a pontuação na
escala de Aldrete. Analisaram-se as-pectos importantes dos parâmetros clínicos pósanestésicos e direcionou-se a equipe de Enfermagem para um trabalho dinâmico,
flexível e holístico para os pacientes.
Apesar da intensidade de trabalho vivenciada com a aplicação do instrumento,
direcionado à cons-tante monitorização dos pacientes por parte da equipe de
Enfermagem, garantiu-se a melhor qualidade da assistência, no que se refere à
segurança dos pacientes, sabendo-se que é neste período que ocorrem as principais
complicações tanto referentes ao ato cirúrgico quanto à ação de drogas anestésicas.
vale ressal-tar a existência da aplicação dos diagnósticos de enfermagem com suas
respectivas intervenções, basea-da na taxonomia da NANDA, pois estes diagnósticos
foram identificados no período da aplicação do ins-trumento.
O cuidado seguro reflete direta e intimamente na qualidade da assistência
prestada à população; esta, por sua vez, tem adquirido mais ciência de seus direitos,
estabelecendo critérios que refletem suas escolhas e atitudes diante dos serviços de
saúde, visando, assim, evitar a ocorrência de eventos adversos, torná-los visíveis se
ocorrerem e minimizar seus efeitos com intervenções eficazes15.
A enfermagem perioperatória está diretamente relacionada ao cuidado seguro e
de qualidade, sen-do iniciada na fase pré-operatória seguindo-se até a alta hospitalar.
Nesse contexto, se faz necessário que todo o processo cirúrgico seja avaliado, com a
intenção de prever complicações e riscos no ato cirúrgico e no pós-operatório.
Desse modo, a enfermagem teve papel fundamental desde o momento que o
paciente toma ciên-cia e decide ou necessita realizar um procedimento cirúrgico. Assim,
a assistência de enfermagem periope-ratória torna-se imprescindível neste cuidado
especializado, já que contribui com as atividades assistenciais de modo integral,
contemplando os aspectos físicos, psicológicos, culturais e espirituais da condição humana com a finalidade de otimizar a qualidade de vida dos pacientes13.
Dessa forma, é necessário enfatizar o caráter assistencial e clínico do
enfermeiro, para que esse profissional possa executar atividades próximas ao paciente,
reconhecendo assim as necessidades perti-nentes a ele e promovendo um cuidado
individualizado e integral ao paciente cirúrgico, o que interfere também no reconhecimento
e na valorização da profissão16.
A experiência foi de grande relevância, uma vez que proporcionou aquisição de
conhecimentos re-lacionados à assistência ao paciente cirúrgico na sua integralidade,
possibilitando as experiências pré, trans e pós-operatórias, além da conexão entre teoria
e práticas.
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A divulgação das experiências auxilia no compartilhamento de conhecimentos para
a construção da Assistência de Enfermagem baseada em evidências. O aprimoramento
da prática científica da Enfermagem contribui para a qualidade da assistência e para o
reconhecimento social da Enfermagem3.
A atuação do enfermeiro, na prática vivenciada no transoperatório, é bastante
diferenciada, caben-do-lhe muitas vezes apenas questões burocráticas, sendo as
atividades mais assistenciais e relacionadas diretamente ao paciente, desenvolvidas
pela equipe de Enfermagem (Técnicos de Enfermagem). Neste sentido, observou-se
que nem sempre é possível implementar todas as noções teóricas na prática, uma vez
que não depende apenas da Enfermagem, e sim da dinâmica do setor, dos demais
profissionais da equipe de saúde e principalmente da gestão da instituição onde o
cuidado é prestado.
Cabe aos enfermeiros ter ciência da função dentro da equipe multidisciplinar
e desempenhar o pa-pel com excelência, pois proporcionará ao paciente cirúrgico
apoio emocional, possibilitando um planeja-mento e implementação da assistência de
acordo com as necessidades evidenciadas, assistindo o mesmo de forma individual,
assegurando a assistência humanizada ao paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo serviu para apresentar a implantação da Sistematização
da Assistência de Enfermagem Perioperatória, bem como nortear e otimizar o cuidado
de Enfermagem na instituição. Sabe-se que este processo é fundamental para garantir
a segurança e conforto do paciente, além de reestabelecer o equilíbrio fisiológico e
independência após o procedimento cirúrgico.
Após a implantação do instrumento e aplicação aos pacientes, é notória a importância
do conhecimento científico, organização e planejamento das ações por parte do enfermeiro,
aliado a visão do paciente como um todo. Estes aspectos são parte indispensável na
construção de um cuidado científico visando a recuperação e melhora do paciente, levando
em consideração a sistematização de Enfermagem como um instrumento de trabalho no
processo do cuidar.
Os resultados obtidos com a aplicação da SAEP foram positivos, pois houve a
diminuição do estresse dos envolvidos e participação do paciente e família no processo
do cuidar. Constata-se que a aplicação das etapas da SAEP, tendo o enfermeiro como
referência e gestão dos serviços que serão prestados, trouxe relevantes resultados quanto
ao envolvimento do paciente e família.
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ANÁLISE SWOT – DESENVOLVENDO
UM PLANO DE AÇÃO NO PROCESSO
MEDICAMENTOSO
RESUMO
As instituições de saúde vêm passando por diversas transformações ao longo dos
anos. Grandes desafios são impostos aos gestores e profissionais diariamente. Quando
falamos sobre instituições hospitalares o desafio se torna ainda maior, pois há variedade
de atendimento, setores de baixa, média e alta complexidade, repasses de recursos
insuficientes, grandes projetos, processos de acreditação, metas de segurança do paciente
e profissionais de diversas especialidades atuando em conjunto num único propósito.
Diante da grande competitividade do mercado, os gestores buscam conhecimento e
capacitação contínua, a fim de manter a excelência, qualidade e segurança nos seus
processos de atendimento à população. Uma das estratégias utilizadas para tal finalidade
é a Matriz SWOT. Este estudo teve como objetivo analisar a eficácia e aplicação da Matriz
SWOT por meio de um relato de experiência no Hospital Santa Isabel. O Projeto SWOT foi
desenvolvido englobando toda a cadeia medicamentosa, contando com a participação de
profissionais das mais diversas especialidades, visando reduzir em 30% o número de falhas
no processo medicamentoso dos pacientes internados em uma unidade de referência de
média e alta complexidade. Os resultados são monitorados através do instrumento Mini
Tab, analisados periodicamente pela equipe em reuniões, determinando as mudanças
cabíveis conforme os resultados apresentados, utilizando a ferramenta PDSA e seguindo
o diagrama direcionador para alcançar as metas estabelecidas. Os resultados já obtidos
foram: aumento no índice de erros relacionados à administração de medicamentos - esse
aumento está relacionado a adesão das notificações de eventos; redução do tempo médio
de reaprazamento e liberação da prescrição médica para média de 43 minutos, sendo que
o tempo anterior era de aproximadamente duas horas; reestruturação da dupla checagem
de medicamentos de alta vigilância.

Ana Alini da Silva Leandro*
Bianca Rafaela Henkels**
*Graduada em Enfermagem
**Graduada em Enfermagem

Palavras-chave: SWOT. Medicação. Análise.

INTRODUÇÃO
A análise SWOT foi desenvolvida entre 1960 e 1970 por Albert Humphrey, através de
um projeto de pesquisa pela Universidade de Stanford, cuja meta era identificar o motivo de
falha nos planejamentos industriais. Primeiramente a estratégia recebeu o nome de SOFT,
porém em 1964, durante uma conferência, este nome foi alterado para SWOT ou FOFA,
como é conhecida até hoje4. O termo SWOT é de língua inglesa e tem como significado:
Strengths – Pontos Fortes: vantagens internas da organização em
relação às empresas concorrentes.
Weaknesses – Pontos Fracos: desvantagens internas da
organização em relação às organizações concorrentes.
Opportunities – Oportunidades: aspectos positivos da envolvente
com o potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da
organização.
Threats – Ameaças: aspectos negativos da envolvente com o
potencial de comprometer a vantagem competitiva da organização4.
A Matriz SWOT auxilia na identificação das forças, fragilidades, oportunidades e
ameaças, contribuindo para melhor visualização dos gestores sobre o posicionamento da
instituição no mercado3.
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Conforme modelo esquemático da Matriz SWOT abaixo, quando falamos em
forças e fragilidades da organização, estamos nos referindo às situações relacionadas ao
ambiente interno da instituição. Ao identificarmos as oportunidades e ameaças, discutimos
sobre o ambiente externo, em que as situações não podem ser controladas pela instituição
ou organização, mas a análise e identificação podem gerar oportunidades de crescimento
e desenvolvimento, mantendo o equilibro4.

Figura 01 - Modelo Esquemático da Análise SWOT.
Fonte: Daychoum, 2012.

As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da organização e
se relacionam quase sempre aos fatores internos. Já as oportunidades e ameaças são
antecipações do futuro e estão relacionadas aos fatores externos. Quando falamos em
ambiente interno, sabemos que este é controlado pelos dirigentes da organização, uma
vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas pelos seus próprios membros.
Durante a Análise SWOT, quando percebido um ponto forte, deve-se ressaltá-lo para obter
o máximo de aproveitamento; e quando identificado um ponto fraco, a organização deve
agir para superar, controlar, ou minimizar seu efeito. Já o ambiente externo está totalmente
fora do controle da organização, apesar de não poder controlá-lo, a organização deve
conhecê-lo e monitorá-lo com frequência, de forma a aproveitar as oportunidades e evitar
as ameaças4.
O primeiro passo para iniciar uma análise em uma instituição é o reconhecimento
e a compreensão do que está acontecendo neste ambiente. Ter a perspectiva de todas as
fases e processos permite a mensuração do impacto dos problemas e demandas e aonde
elas iniciam2. Ao trabalharmos uma análise interna, devemos ter em mente que alguns
questionamentos devem ser respondidos, e o conhecimento por parte da equipe sobre
os processos da instituição, profissionais e condição econômica são essenciais para o
andamento da análise.
Esta forma de análise estratégica SWOT vem sendo utilizada com muito sucesso
por empresas privadas e públicas em todo o mundo e, sem dúvida, pode ser uma ferramenta
de grande utilidade para todas as instituições hospitalares.
Os ciclos de PDSA (Plan, Do, Study and Act), traduzidos (Planejar, Fazer, Estudar
e Atuar), são ferramentas para testar e implementar mudanças no ambiente de trabalho,
orientar os processos de uma mudança e estabelecer se ela realmente gerou uma melhoria.
É um método no qual é possível ter controle eficaz e confiável das atividades, principalmente
as que estão relacionadas às melhorias, viabilizando a padronização das informações para
o controle de qualidade e reduzir o índice de erros nas análises, por tornar as informações
mais compreensíveis7.
O planejamento consiste em determinar metas sobre os itens de controle, e planejar
o modo mais viável para se atingir os propósitos estabelecidos7.
A segunda etapa do PDSA é a execução do plano, que estão inseridos os
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treinamentos de todos os profissionais envolvidos no método a ser implantado7.
O terceiro passo é o estudo que consiste na verificação dos resultados alcançados
e correlacionar com os dados coletados. Nesta fase é possível detectar erros ou falhas
relacionados ao planejamento realizado7.
A última fase é a realização das ações corretivas, ajustar as falhas encontradas
na etapa anterior. Após a identificação das causas relacionadas às falhas ou desvio no
processo, deve -se repetir novo ciclo para correção com o propósito de melhorar cada vez
mais o método de trabalho7.
Na instituição, foi realizado uma dinâmica com a equipe multiprofissional com o
propósito de identificar os pontos fortes e as fragilidades nos mais diversos setores. Durante
este processo, respondemos aos principais questionamentos da equipe, analisamos a
situação atual institucional e desenvolvemos a Matriz SWOT, identificando as principais
fragilidades e priorizando o processo medicamentoso por ter o maior impacto humano e
financeiro.
O ministério da saúde iniciou uma campanha no ano de 2013 com a divulgação
da PORTARIA Nº 529 DE 1 DE ABRIL, instituindo o Programa Nacional de Segurança do
Paciente. O Comitê de implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente
tem por objetivo propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à segurança do
paciente6. A partir deste momento, diversos movimentos na área da saúde foram tomando
grandes proporções em prol de um único objetivo, disseminando as metas internacionais
de segurança do paciente, em que melhorar a segurança na prescrição e administração dos
medicamentos encontra-se elencado como a terceira meta.
O processo medicamentoso transcorre em etapas fracionadas, até a administração
no paciente. Cabe à instituição, através do Núcleo de Segurança do Paciente, promover
mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades relacionadas
à utilização de equipamentos, medicamentos e insumos, e estabelecer barreiras para a
prevenção dos eventos adversos1. Atualmente, não haviam instituído projetos de melhorias
na instituição para o acompanhamento, redução dos riscos e eventos relacionados a
prescrição, dispensação, preparo, administração e documentação relacionado à medicação.
A Ciência da Melhoria do Cuidado de Saúde ganhou identidade e projeção nos
últimos anos, sendo conceituada como área de estudos em desenvolvimento. Está voltada
para a avaliação de intervenções de melhoria da qualidade do cuidado, explicação de como
estas funcionam e produzem os resultados esperados, além da identificação de estratégias
para a disseminação5. Diante deste contexto, de acordo com a ciência da melhoria, nos
propomos à reduzir em 30% o número de falhas no processo medicamentoso dos pacientes
internados em uma unidade de referência de média e alta complexidade.

MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado através de
uma dinâmica de grupo multidisciplinar com o propósito de analisar a Matriz SWOT em uma
instituição hospitalar do vale do Itajaí, referência em atendimentos de alta complexidade.
Realizada uma revisão bibliográfica para contextualização e apresentar a Matriz
SWOT. O conhecimento da realidade possibilita definir o que é necessário conhecer no
determinado momento, o que pode ser trabalhado durante o período e o que necessita ser
aprofundado no período subsequente.
Durante diversos encontros junto à equipe multiprofissional e núcleo de segurança
do paciente, foram estruturados os mapas de processos da farmácia, mapas de processo
da assistência de enfermagem e diagrama direcionador.
As ações foram realizadas a partir das rampas de PDSA, cuja ferramenta possui a
finalidade de testar e implementar alterações no ambiente de trabalho, e orientar o processo
de mudança para determinar se ela produz uma melhoria.
As atividades foram desenvolvidas no período de agosto de 2019 com a participação
de enfermeiros e técnicos de enfermagem, farmacêuticos, profissionais de gestão da

31

Artigo

Artigo
qualidade, especialista em segurança do paciente, gerencia assistencial de enfermagem e
serviço de controle de infecção relacionada a assistência à saúde – SCIRAS. Sendo que o
projeto está em andamento até o presente momento.

PROJETO SWOT MEDICAMENTO – INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
O projeto iniciou em agosto de 2019 através da visita de duas enfermeiras
consultoras, responsáveis pelo desenvolvimento e disseminação do Modelo Assistencial
de Enfermagem – MAE. Este modelo reflete a filosofia da enfermagem, os princípios
orientadores, que comunica, integra e alinha à cultura organizacional, prestando uma
assistência integral, colocando o paciente e família no centro do cuidado.
Diversas atividades foram aplicadas na consultoria, dentre elas: rodas de conversa
para a análise situacional e a realização da Matriz SWOT, com o objetivo de obter
conhecimento sobre a atual situação da instituição, quais as referências para a população,
os pontos fortes, fracos, entre outros questionamentos.
Foram divididos grupos multidisciplinares e identificadas demandas relacionadas à
assistência à saúde da instituição. Uma das equipes ficou responsável pelas fragilidades,
selecionando demandas com maior relevância que comprometem a qualidade e a segurança
na assistência. Em comum acordo, ficou definido que o processo medicamentoso, que é a
terceira meta internacional de segurança do paciente, seria a prioridade para realizar um
plano de ação. A ferramenta 5W2H foi aplicada com o intuito de desmembrar o assunto em
elementos dimensionais que facilitaram a compreensão, identificando as etapas do plano
de ação através das perguntas: o que, quem, por que, onde, quando e como4. Após este
passo, foi formalizada a equipe responsável pelo projeto.
No primeiro encontro, foi definido o objetivo do projeto, sendo ele: reduzir em
30% o número de falha no processo medicamentoso dos pacientes internados em uma
unidade de referência, de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, com o propósito de expandir
bimestralmente para todas as unidades e setores da instituição hospitalar, atingindo 100%
dos setores até outubro de 2020.
Durante os demais encontros, foi desenhado o mapa de processo da medicação desde
a compra, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT, até o acompanhamento
após a administração da medicação, conforme figuras abaixo:

Figura 03 - Mapa de processo assistencial.
Fonte: Pesquisa, 2019.

Na figura 04, apresenta-se o diagrama direcionador, identificando as principais
etapas em que podem ocorrer as falhas durante o processo.
Devido ao projeto ser extenso e com grande demanda, ficou definido que abrangerá
somente os períodos: prescrição, dispensação, preparo, administração e documentação.
Sendo estratificado como objetivo do diagrama direcionador: reduzir as falhas no processo
medicamentoso (paciente certo, droga certa, dose certa, horário certo, prescrição certa, via
certa e forma certa).

Figura 04 – Diagrama Direcionador.
Fonte: Pesquisa, 2019.
Figura 02 - Mapa de processo farmácia.
Fonte: Pesquisa, 2019.
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A partir dos direcionadores, foram descritas as rampas de PDSA e definidas as
datas para a execução de cada atividade. Foram executadas 14 rampas de PDSA que
trouxeram melhorias para o processo, sendo elas:
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Quadro 1 – Rampas de PDSA

Nº da
rampa

Nome da rampa
de PDSA

Descrição da Rampa

Início da
rampa

Término da
rampa

Resultado
satisfatório

1.

Validar prescrição

Realizada validação da prescrição
médica pela farmacêutica antes do
aprazamento pela enfermagem.

16/10/2019

18/10/2019

Não

2.

Análise dos
eventos

Realizado levantamento das principais
falhas relacionadas ao processo
medicamentoso, classificação de
eventos.

21/10/2019

21/10/2019

Sim

3.

Sensibilização

Realizada sensibilização com a
equipe de enfermagem da unidade de
referência, sobre o projeto com todos
os colaboradores.

28/10/2019

31/10/2019

Sim

4.

Instrumento para
pacientes

Elaborado instrumento para
preenchimento manual dos pacientes
em relação aos horários de
administração dos medicamentos e
confrontar para lançamento de eventos.

28/10/2019

31/10/2019

Não

5.

Pesquisa com os
pacientes

Realizada pesquisa sobre a
administração dos medicamentos nos
horários prescritos, informando qual
medicamento, sua finalidade e tempo
entre a solicitação de medicamento
prescrito, se necessário, e sua
administração.

28/10/2019

13/11/2019

Sim

6.

Instrumento para
notificação

Elaborado um instrumento para realizar
o registro da notificação dos eventos
durante cada turno.

08/11/2019

08/11/2019

Não

7.

Relatório de
prescrições

Identificado o número de prescrições
médicas entregues após as 12h na
unidade de internação.

05/11/2019

08/11/2019

Sim

8.

Dupla conferência
na dispensação
dos medicamentos

Identificadas possíveis falhas durante a
dispensação de medicamentos, sendo
proposto realizar a dupla conferência
entre profissional da farmácia e
enfermagem

06/11/2019

08/11/2019 –
prorrogado até
18/11/2019

Sim

9.

Conferência das
medicações

Viabilizada a conferência de modo
seguro na entrega de medicamentos
pela farmácia e reduzir o tempo de
espera pela enfermagem.

18/11/2019

21/11/2019

Não

10.

Treinamento MAV
– Medicação de
Alta Vigilância

Realizado treinamento com todos os
colaboradores da instituição.

13/05/2020

15/05/2020

Sim

11.

Folder

Elaborado folder informativo
descrevendo todas as MAV’s utilizadas
na instituição, contendo a indicação,
evento adverso que pode ocorrer com o
paciente e o que se deve monitorar no
paciente. Distribuir para cada unidade
de internação fixar no mural do posto
de enfermagem.

01/12/2019

20/12/2019

Sim

12.

Revisão dos
cadastros

Realizada revisão dos cadastros de
MAV’s e posteriormente atualizado
protocolo de MAV da instituição.

06/11/2019

20/11/2019

Sim

13.

Dupla checagem

Revisado o processo de dupla
checagem da enfermagem.

19/12/2019

31/12/2019

Sim

14.

Armazenamento
de insulina

Ajustado rotina de farmácia, liberar
frascos de insulinas para ficarem
armazenados nas unidades de
internação.

19/12/2019

15/01/2020

Sim

Fonte: Pesquisa, 2020.
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ANÁLISE DOS DADOS
Diante das ações executadas a partir das rampas PDSA, pode-se observar que
durante a execução da rampa número 03, na sensibilização, foi evidenciada a falta de
adesão dos colaboradores em relação à notificação de eventos devido a insegurança
diante de punições. Após essa ação, teve maior compreensão e adesão às notificações de
eventos relacionados à prescrição, dispensação, preparo, administração e documentação
de medicamentos na unidade piloto. De acordo com os dados fornecidos pelo núcleo de
segurança do paciente, houve aumento no número de notificações comparado ao ano de
2019. De janeiro a março de 2019 foram notificados 2 eventos relacionados à medicação.
Já em 2020, no mesmo período, foram notificados 17 eventos relacionados à medicação,
se mantendo até o presente momento em uma média de 6 notificações/mês no setor piloto.
Todos os eventos são analisados pela Supervisora da unidade, acompanhada de um
colaborador, juntamente com o núcleo de segurança do paciente.
Determinadas rampas não se sustentaram, como a número 4, pois não foi identificado
o aumento do número de notificações de eventos conforme o esperado, sendo mantido o
meio de registro de eventos apenas via sistema Tasy.
A padronização da prescrição do paciente quanto à descrição dos medicamentos
de alta vigilância foi alterada, passando a ser o nome da medicação com fonte em negrito e
caixa alta, separadas com uma tarja preta das demais medicações, facilitando a identificação
da medicação na prescrição médica.
A farmacêutica responsável pelo setor piloto realiza a validação das prescrições
médicas após o reaprazamento pela equipe de enfermagem, como uma barreira de
segurança da prescrição, correlacionando com as metas internacionais de segurança do
paciente.
Devido à ausência de parâmetros do sistema Tasy para gerar relatórios específicos,
houve a necessidade de realizar ajustes que viabilizaram a conclusão da rampa 7 em março
de 2020.
A rampa 8 se refere à mudança que foi expandida para as demais unidades de
internação da instituição, por conta da efetividade apresentada durante o teste na unidade
piloto, reduzindo os eventos relacionados à dispensação de medicamentos por lote.
A rampa 9 refere-se à conferência das medicações. A ação não se sustentou por conta
da amostra insatisfatória de observações de dispensação e conferência de medicamentos
na farmácia satélite do 5º andar, que atende à unidade piloto do projeto, sendo necessário
estender o teste por mais um período para maior confiabilidade dos resultados. Esta ação
está em execução.
A rampa 10 é referente ao Treinamento MAV’s, realizado em maio de 2020,
ministrado pelas farmacêuticas e educação continuada. Com o propósito de ampliar a
abordagem aos profissionais, foi instituída a inclusão da farmácia clínica, assim como o
núcleo de segurança do paciente na integração dos novos colaboradores do departamento
de enfermagem que trazem informações essenciais relacionadas à segurança do paciente
e medicações. Encontra-se em planejamento a organização de um Workshop de MAV’s
com o propósito de ocorrer semestralmente na instituição visando reorientar todos os
colaboradores ativos.
Na rampa 13 foi revisado o processo de dupla checagem de MAV’s (medicações de
alta vigilância). Entre as ações, a forma de armazenamento passou a ser em embalagem
plástica vermelha separada dos demais medicamentos que são dispensados em embalagens
transparentes. Todos os medicamentos são identificados com etiqueta padronizada já
impressa na farmácia, otimizando a logística da assistência e assegurando a identificação
correta do medicamento. O processo de dupla checagem na farmácia ocorre com todos
os medicamentos, etapa onde o profissional de enfermagem, juntamente com o auxiliar de
farmácia, confere todos os itens dispensados. Nas unidades de internação, este processo
é realizado com a participação do segundo profissional de enfermagem durante o preparo
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dos medicamentos de alta vigilância, no qual ambos registram em prescrição médica a
garantia do preparo da medicação correta.
Dentre as alterações e adição de medicamentos de alta vigilância no protocolo
institucional, correspondendo à ação da rampa 14, padronizou-se o armazenamento dos
frascos de insulinas e frascos multidoses nos postos de enfermagem de cada unidade.
Sendo que, para retirar o novo frasco do medicamento na farmácia, é necessário devolver
o vazio.
Com o propósito de acompanhar os dados, foi realizada a definição operacional
estabelecendo como indicadores: Índice de falha na prescrição médica, Índice de falha
na administração de medicamentos, tempo médio de aprazamento após a liberação
e divergência entre medicamentos da prescrição (medicação prescrita X medicação
disponibilizada). Através dos indicadores, é possível mensurar as melhorias aplicadas
nas rampas de PDSA executadas. Diante da sensibilização dos colaboradores, houve o
aumento na adesão à notificação de eventos pela equipe assistencial.
O tempo de reaprazamento e liberação das prescrições médicas passaram a ser
em média 43 minutos, sendo que o tempo médio anterior era de aproximadamente duas
horas ou mais.
Os indicadores são alimentados semanalmente, com dados extraídos via sistema
Tasy e através do relatório disponibilizado pela segurança do paciente de eventos
relacionados à medicação.
A redução após a aplicação da ferramenta ainda está em análise através dos
indicadores, pois o projeto encontra-se em andamento, devido à necessidade de ajustes
em algumas das etapas durante a implantação, não possuindo resultados suficientes para
correlacionar e afirmar se foi possível atingir o objetivo ou não.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O SWOT é uma ferramenta de fácil utilização e interpretação. Através de dados,
direciona a equipe para as ações diante das demandas de maior prioridade, mostra resultados
importantes para a identificação das oportunidades, ameaças, forças e fragilidades, sendo
possível elaborar um plano de ação eficaz sem a necessidade de aplicação de ferramentas
complementares.
A análise da Matriz SWOT proporcionou o diagnóstico de algumas fragilidades que
levaram o desenvolvimento do projeto. Assim, passou-se a ter maior compreensão diante
da importância da notificação de eventos para o acompanhamento e oportunidades de
melhorias a serem aplicadas na instituição e assistência à saúde, com ênfase no processo
medicamentoso.
Algumas mudanças padronizadas foram realizadas desde o início do projeto,
garantindo a qualidade e segurança na assistência aos pacientes internados. Sendo eles:
reestruturação da dupla checagem de medicamentos de alta vigilância; dupla conferência
na dispensação dos medicamentos na farmácia; dispensado medicamentos por lotes com
uma hora de antecedência do horário a ser administrado - sendo que a liberação ocorre
somente com o crachá de identificação do profissional responsável pela assistência ao
paciente; diferenciação das embalagens destacando-as na cor vermelha para as medicações
de alta vigilância; disponibilizado bins nas unidades de internações para centralizar o
armazenamento de frascos de insulinas, Berotec e Atrovent.
Durante a implantação do projeto, foram identificadas algumas dificuldades
relacionadas à notificação dos eventos pela equipe assistencial, o que prejudicou a
coleta de dados para compilar e alimentar os indicadores. Diante da ausência de dados,
foram realizados treinamentos com a equipe assistencial junto à segurança do paciente,
sensibilização frente ao projeto e mudanças e coletas de dados a serem realizadas, onde
observou-se adesão às notificações de eventos que contribuíram para implantar novas ações
de melhorias ajustando os processos da prescrição, dispensação, preparo, administração e
documentação da medicação.
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O projeto encontra-se em andamento até o presente momento, mantendo as
reuniões semanais, onde foram elaboradas novas rampas de PDSA para iniciar sua
execução, como: revisão do protocolo institucional e prescrição do protocolo de dor;
prescrição de medicamentos se necessário e a critério médico; revisão das prescrições e
protocolos já existentes por especialidades.
As ações pautadas neste projeto visam: garantir a qualidade e segurança na
assistência ao paciente, de forma a reduzir em 30% o número de falhas no processo
medicamentoso dos pacientes internados em uma unidade de referência de média e alta
complexidade; promover e sustentar a qualidade e fidedignidade na mensuração dos
resultados através dos indicadores estabelecidos.
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As paradas cardíacas inesperadas em pacientes hospitalizados, com frequência,
são precedidas de sinais de deterioração clínica. Desta forma, este estudo visa identificar
as alterações clínicas de pacientes adultos das unidades de internação em código amarelo,
que evoluíram para o código azul. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, quanto
aos objetivos; documental, quanto aos procedimentos; e quantitativo, quanto à abordagem.
De corte transversal, o estudo utilizou dados referente ao período de outubro de 2018 e
outubro de 2019. Tem como objeto de estudo um hospital de grande porte da mesorregião
do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. De caráter censitário, a população estudada
compreende os pacientes que entraram em código azul durante o período de corte do estudo.
Identificou-se que os sinais de maior alteração foram a pressão arterial sistólica, frequência
respiratória e alteração de nível de consciência. Dentre os sinais vitais mensurados pelas
escalas de MEWS e NEWS, juntamente aos sinais clínicos registrados no prontuário,
observou-se uma incidência maior para alteração de leucócitos (55%), dispneia (43%),
dessaturação (42%) e rebaixamento do nível de consciência (32%).
Palavras-chave: Time de Resposta Rápida. Deterioração Clínica. Código Azul.

INTRODUÇÃO

O procedimento de coleta de dados se deu de forma documental, isto é, foram
consultados diferentes documentos capazes de fornecer os dados necessários para a
realização da pesquisa. De forma inicial, utilizou-se os seguintes documentos: planilha de
controle de atendimento do TRR e os prontuários dos pacientes atendidos pelo TRR. Os
dados coletados foram os sinais vitais alterados do paciente em conjunto aos sinais de
deterioração clínica das 12h que antecederam o código azul.
O procedimento de análise de dados foi realizado por meio do uso conjunto das
estatísticas descritiva e inferencial. A estatística descritiva tem como objetivo sumarizar e
descrever um conjunto de dados. A estatística inferencial tem como objetivo fazer afirmações
a partir de um conjunto de dados. Com base nos dados coletados e posteriormente
organizados, buscou-se realizar inferências a respeito dos valores encontrados para cada
dado, relacionando-os com a literatura para que seja possível atender o objetivo proposto.
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, que autorizou a coleta de
dados e cedeu acesso dos pesquisadores aos prontuários dos pacientes que se encaixam
nos critérios de inclusão.

ANÁLISE DOS DADOS
No período de coleta de dados, 71 pacientes entraram em parada cardiorrespiratória
(código azul), sendo que 18 pacientes foram excluídos devido à falta de informações
de variáveis clínicas necessárias para a análise deste estudo, no preenchimento dos
instrumentos de coleta de dados.
Em relação ao total de pacientes que estiveram internados nas unidades durante
o período do estudo, distribuindo o total de paradas cardiorrespiratórias ao longo dos doze
meses, verificou-se uma média de 0,40% de códigos azul no período.
Tabela 1: Variações clínicas

Quadros de deterioração clínica podem acontecer em pacientes internados nas
enfermarias de hospitais, onde as equipes podem não estar dimensionadas para o manejo de
situações de emergência. As paradas cardíacas inesperadas em pacientes hospitalizados,
com frequência, são precedidas de sinais de deterioração clínica11.
O time ou equipe de resposta rápida (TRR) é um grupo de profissionais da saúde
que levam expertise de cuidados críticos aos pacientes. O objetivo é a assistência médica
e multidisciplinar continua e prontamente disponível para o atendimento e a prevenção de
intercorrências clínicas graves e, finalmente, assistência à parada cardiorrespiratória nas
unidades de internação “não críticas”5.
Dentre as assistências prestadas pela equipe, encontra-se frequentemente dois
modos de atuação do time de resposta rápida: código amarelo e código azul - sendo o
código amarelo acionado quando um paciente apresenta sinais de alerta para uma parada
cardiorrespiratória e o código azul em casos em que a parada cardiorrespiratória está
instalada7.
Surgiram vários escores com o objetivo de identificar os pacientes em deterioração
clínica, que integram diferentes parâmetros, como o Escore de Alerta Precoce (Early Warning
Scores – EWS) e a suas versões como a modificada (Mews) e a nacional (News)13,9. A partir
da avaliação dos sinais vitais, estes escores atribuem pontos de acordo com as alterações
encontradas, proporcionando mensurar o risco de deterioração clínica do paciente e desta
forma servem como gatilhos de start dos times de resposta rápida14.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo será identificar as alterações clínicas de
pacientes adultos das unidades de internação de um hospital de grande porte do Vale do
Itajaí, que evoluíram do código amarelo para o azul.

MÉTODO
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e exploratório, quanto aos objetivos;
documental, quanto aos procedimentos; e quantitativo, quanto à abordagem. De corte
transversal, o estudo utilizou dados referente ao período de outubro de 2018 e outubro
de 2019. Tem como objeto de estudo um hospital de grande porte da mesorregião do
Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. De caráter censitário, a população estudada
compreende pacientes que entraram em código azul durante o período de corte do estudo.
Foram excluídos da população de pesquisa os pacientes que evoluíram para cuidados
paliativos.
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Fonte: Pesquisa, 2019.

Analisando cada parâmetro isolado dos escores de Mews e News, observou-se
que foi pontuado pelo menos um ponto alterado do escore total, com a seguinte frequência:
temperatura (26%), frequência cardíaca (35%), frequência respiratória (51%), pressão
arterial sistólica (56%), saturação (62%) e nível de consciência (47%).
A monitorização dos sinais vitais permite acompanhar deteriorações clínicas nos
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pacientes, que podem estar evoluindo para PCR. Um estudo realizado pela Universidade
de São Paulo e publicado pela Revista Latina Americana de Enfermagem analisou os sinais
de deterioração pelo Escore de Alerta Precoce, que apresentou resultados similares aos
encontrados neste estudo em relação as alterações de FR, FC e PAS, divergindo apenas
em relação ao nível de consciência que apresentou em 79% dos casos12.

Na sequência, apresentamos as características clínicas dos pacientes, conforme
exposto na tabela 4.
Tabela 4: Características clínicas dos pacientes incluídos no estudo

Tabela 2: Percentual de pacientes com alteração no Escore de Mews e News

Fonte: Pesquisa, 2019.

Quanto à sensibilidade de alerta de ambos escores, ilustrados na tabela 2, verificouse a alteração antes da PCR, sendo que o escore de MEWS alertou em 70% dos casos e
NEWS em 77% dos casos.
O escore de Mews avalia cinco parâmetros de sinais vitais, enquanto o News
avalia dois a mais, incluindo a saturação e a utilização de oxigênio. Ambos escores são
amplamente utilizados no Brasil e no mundo, e auxiliam na identificação de estados de
deterioração clínica. O Mews mensura adequadamente a ocorrência de eventos graves,
como óbito inesperado, parada cardiorrespiratória e transferência para UTI, e já é utilizado
em larga escala nas enfermarias de hospitais8. Artigos apresentam a utilização do NEWS,
ferramenta desenvolvida pelo Royal College of Physicians no Reino Unido, para avaliar o
risco de gravidade em pacientes com mal-estar agudo no ambiente hospitalar6,10, sendo
considerado eficiente para avaliar sinais de deterioração e intervir antecipadamente1.
Neste contexto, a tabela 3 ilustra a variação dos escores Mews/News dos pacientes
que entraram em PCR.
Tabela 3: Nº de dias antes da PCR que ocorreu a 1ª alteração dos escores Mews/News

Fonte: Pesquisa, 2019.

Fonte: Pesquisa, 2019.

Em relação a quantidade de dias em que houve o primeiro alerta de alteração dos
escores, observou-se que entre 8 e 14% dos casos os escores alertaram até 24 horas antes
da PCR, 18 a 26% alertaram de 24 a 36 horas antes da PCR, 6 a 18% alertaram de 36 a 48
horas antes da PCR, 10% alertaram de 48 a 72 horas antes, e 2 a 10% alertaram de 72 a
96 horas, reduzindo a incidência dos alertas até o nono dia que antecedeu a PCR.
O escore de News alterou com maior antecedência, chegando a alertar deterioração
clínica com até nove dias de antecedência. Já em comparação ao escore de MEWS, o
alerta ocorreu com até seis dias de antecedência à PCR.
No estudo de validação dos escores comparando a sobrevida entre Mews de
24 a 72 horas, a sobrevida foi maior para quem teve o escore alterado com 24 horas de
antecedência3.
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Em relação as alterações clínicas, observou-se que em média um paciente tem de
3 a 4 alterações antes da PCR. Dentre os fatores de maior incidência entre os pacientes,
destacam-se: alteração de leucócitos (55%), dispneia (43%), dessaturação (42%) e
rebaixamento do nível de consciência (32%). De forma conjunta às alterações clínicas,
verificou-se a ocorrência dos seguintes fatores contribuintes: pós-operatório imediato,
angioplastia coronariana e pós trombólise.
Em 1994, o Critical Care Med já afirmava que 66% dos pacientes apresentam sinais
e sintomas anormais em até 6 horas antes da parada, sendo o médico notificado somente
em 25% dos casos4. A deterioração respiratória foi evidenciada em 70% dos pacientes nas 8
horas que antecedem a parada1. Anormalidades clínicas mostraram-se independentemente
associadas ao aumento do risco de mortalidade: diminuição no nível de consciência,
inconsciência, hipóxia e taquipnéia. Dentro desses eventos, os mais comuns foram hipóxia
(51%) e hipotensão (17%)2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os escores Mews e News utilizados para identificar as deteriorações clínicas de
forma precoce se mostraram eficientes, sendo que ambos alertaram de 70 a 77% dos
casos em até seis horas antes da PCR. Observou-se que o escore de News apresentou
maior sensibilidade de escala chegando a alertar deterioração clínica com até nove dias
de antecedência, enquanto, no escore de MEWS, o alerta ocorreu com até seis dias de
antecedência à PCR.
Identificou-se que os sinais que alteraram mais frequentemente foram: pressão
arterial sistólica, frequência respiratória e alteração de nível de consciência. Juntamente às
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alterações clínicas, observou-se uma incidência maior para de leucócitos (55%), dispneia
(43%), dessaturação (42%) e rebaixamento do nível de consciência (32%). Desta forma,
o estudo possibilitou identificar os principais gatilhos de código amarelo na assistência ao
paciente internado e que devem ser monitorados para que não evoluam para código azul.
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CONHECIMENTO CIENTÍFICO:
VISÃO E DIREÇÃO
A prática baseada em evidências é uma abordagem que possibilita a melhoria da
qualidade da assistência à saúde. À frente da gestão de quaisquer serviços relacionados,
cotidianamente nos deparamos com questionamentos sobre qualidade da assistência,
recomendação de uso ou não de materiais, procedimentos e equipamentos hospitalares.
Esta realidade se agrava se estivermos vinculados às estruturas responsáveis pela tomada
de decisão. Somos, enfim, pressionados de várias formas e em várias direções a adquirirmos
produtos, definirmos políticas, alterarmos um procedimento, rotina ou mesmo protocolos,
com a finalidade de respondermos às questões relacionadas à prática assistencial. De
forma responsável, nos alinharmos às melhores evidências científicas disponíveis.
A terminologia “baseado em evidências” refere-se ao uso e aplicação de pesquisas
para dar suporte às decisões sobre a assistência à saúde. Parece óbvia a necessidade de
existir um processo ou fluxo de trabalho que garanta aos profissionais de saúde a execução
e a utilização das melhores práticas à beira leito, não é mesmo? É exatamente isso que
deveria guiar os profissionais de saúde! Mas, por vezes, a melhor evidência não é suportada
pela realidade vigente.
É muito romântico pensarmos que os profissionais de saúde aguardam ansiosamente
pareceres e opiniões de especialistas para transformarem suas atividades de cuidado aos
pacientes e famílias, o seu trabalho! No cotidiano das organizações de saúde, coexistem
questões que não são explícitas, mas estão intrinsicamente associadas ao comportamento
e às crenças dos profissionais: O que eu ganho com isso? De qual problema mesmo
estamos tratando? Esse novo processo melhora ou piora o dia-a-dia no meu trabalho?
A visão para implementação do melhor conhecimento científico requer
reconhecermos que a mudança não acontecerá sem a colaboração dos profissionais e das
pessoas envolvidas. Porque ao mudarmos, implementarmos e disseminarmos um processo
revisado, de acordo com as melhores evidências científicas disponíveis, precisamos nos
atentar para os “efeitos colaterais”, os efeitos sobre a rotina das pessoas, o lado humano
da mudança e indicadores de equilíbrio. Sem esta preocupação, as melhorias efetivamente
não acontecem e os efeitos podem ser nulos ou mesmo criar arranjos que podem trazer
retrocesso para a qualidade assistencial e expor pacientes e famílias a um conjunto de
riscos.
Muitos projetos de melhoria, tendo como pano de fundo a implementação das
melhores evidências científicas, são fadados ao fracasso pelo fato de não terem considerado
o envolvimento dos profissionais e a realidade da organização. A situação é mais comum
do que imaginamos: os profissionais (as pessoas) se tornam, muitas vezes, verdadeiras
barreiras na implementação de novos processos. Estes esforços de melhoria comumente
envolvem uma equipe, cujo líder precisa ter conhecimento sobre como conduzir uma
reunião, escuta ativa e solução de conflitos. Não é por acaso a demora com que evidências
cientificas consagradas são introduzidas na rotina de tratamento de pacientes. Crossing the
Quality Chasm, publicado em 2001 pelo Institute of Medicine (IOM) alerta as organizações
de saúde para a necessidade urgente de medidas que provoquem mudanças fundamentais
com a finalidade de diminuir as lacunas da qualidade: a esperada e a que efetivamente é
entregue à população, pelos serviços de saúde. Ressalta a necessidade de realinhamento
dos serviços e incentivos inerentes ao pagamento, com as melhorias de resultados.
A adesão dos profissionais pode ser modelada e um maior engajamento pode ocorrer
se questões relacionadas à condução de uma mudança forem consideradas relevantes, tais
como: discutir e explicar o motivo da mudança, coletar ideias das pessoas afetadas, escutar
e manter um canal de comunicação ativo sobre o progresso do que está sendo testado para
promover a mudança propriamente dita. Além disso, a transparência sobre todo o processo
e precisamente sobre o que poderá mudar no cotidiano do ambiente assistencial, de modo
mais específico possível, mostra-se um fator decisivo para maior comprometimento dos
profissionais envolvidos

Regiane Pereira
Gerente Corporativa de
Práticas Assistenciais
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COVID-19: OS BASTIDORES DE UMA
INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO
Por: Gabriel Elias da Silva
O paciente chega ao Serviço de Emergência com falta de ar. Esse é um dos
sintomas mais perigosos no Novo Coronavírus - a doença respiratória que parou o mundo
inteiro ataca os pulmões. O paciente, desesperado, passa pela triagem por uma equipe de
enfermagem paramentada, onde é possível ver apenas os olhos. O olhar, de compaixão,
quer tranquilizar o paciente. Mas, nem sempre isso é possível! Do lado de fora do Serviço
de Emergência, familiares estão assustados, pois sabem que a doença é mortal e que
os leitos de UTI estão acabando, pois o Governo Municipal alertou a população de que
os hospitais estão lotados. O paciente, que possui outras comorbidades, vai para o leito.
É impossível estabilizá-lo. Segue para a UTI! Lá, é intubado, sedado, “virado de cabeça”
para baixo. Não recebe visitas. A Equipe Multiprofissional da UTI corre contra o tempo para
salvar a vida desse paciente. Os profissionais não o conhecem direito: sabem o nome,
idade, peso, altura, comorbidades. Mas, não sabem quem ele ama, nem quem ama ele.
Não conhecem os netos ou filhos, nem os pais. Mesmo sem conhecer, os profissionais
da saúde arriscam as vidas para salvá-lo. Aquele paciente será medicado e tratado sem
julgamentos, sem preconceitos!
Diariamente, um profissional liga para os familiares passando o boletim médico. Em
alguns casos, o familiar é chamado ao hospital e recebe a notícia de que a doença, invisível,
venceu. O paciente veio à óbito. Desolados, choram a morte daquele que amam. O médico,
enfermeiro, psicólogo que dá a notícia, querem abraçar os entristecidos, como forma de
consolo, mas não podem. Querem dizer que vai ficar tudo bem, mas não vai ficar tudo bem!
Em seguida, o profissional volta ao setor de trabalho, onde encontra a equipe
abalada pela morte do paciente. Todos sofrem! Mas, precisam erguer a cabeça, porque há
mais leitos de UTI ocupados por pacientes entubados. Ao final do plantão, o colaborador
chega em casa. Não pode abraçar os pais, nem o cônjuge, nem os filhos. Vai direto para o
banho. O chuveiro ligado abafa o som do choro. Lágrimas que o filho não pode ver, nem o
esposo ou esposa, nem os pais. Um choro solitário, que ficou preso o dia inteiro.
Do hospital, o corpo é levado ao necrotério sob forte esquema de proteção. O caixão
é lacrado, sem velório – da funerária vai direto para a cova do cemitério, sem despedidas.
Permanece a dor, o luto, a ausência!
Enquanto uns choram a morte de seus entes queridos, outros acham que a doença
só ataca os idosos e, por isso, não seguem medidas protetivas, participam de aglomerações
e questionam se o número de mortes é verdadeiro. Para a tristeza de todos nós, a resposta
é: sim! O número de mortes por Covid-19 é real. A doença, que deu seus primeiros sinais
na China, passou pela Europa, chegou ao Brasil e vitimou a primeira paciente em Blumenau
no dia 5 de maio de 2020.
Apesar de o primeiro isolamento social ter sido em março, o Hospital Santa Isabel
começou a se preparar para a pandemia do Novo Coronavírus já no ano passado. “Quando
a mídia noticiou os primeiros casos na China, em dezembro, começamos a pensar que
isso poderia chegar ao nosso país”, revela Mirelli Alves, Enfermeira Coordenadora do
Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – SCIRAS – do
Hospital Santa Isabel. “Em fevereiro, estabelecemos os protocolos para atendimento de
pacientes suspeitos ou confirmados da doença. Ou seja: o fluxo de entrada de pacientes
com síndromes respiratórias pelo Serviço de Emergência, até o tratamento, cuidados com
o doente e com a equipe assistencial, até a alta hospitalar ou, no pior desfecho, o óbito”.
A equipe da SCIRAS e os profissionais do Grupo de Crise do Hospital Santa Isabel
iniciaram os protocolos para contenção da doença, seguindo diretrizes do Ministério da
Saúde, Governo Estadual e Municipal. “A gente está construindo uma história juntos”, afirma
Mirelli, ao lembrar que nunca tivemos um caso desses no mundo. “Dentre erros e acertos,
melhoramos os protocolos todos os dias”!
Desde então, o consumo de equipamentos de proteção individual aumentou.
Máscaras, luvas, toucas, aventais e protetores face shiel, além do uso constante do álcool
em gel, marcam presença nos setores de atendimento aos pacientes sintomáticos. Além
de cuidar para que estes EPIs não faltem, a Central de Abastecimento Farmacêutico –
CAF - se preocupa com o estoque de medicamentos, visto que o consumo dos remédios
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usados para tratamento da Covid-19 aumentou em todo o país: “não estamos em falta, mas
analisamos o estoque diariamente para que não falte”, afirma Gabriela Lixa, Farmacêutica
Coordenadora da CAF.

Não apenas o paciente
Um dos motes do Hospital Santa Isabel é cuidar de quem cuida, praticado
diariamente por meio de ações em prol das equipes assistenciais. “Quando o paciente está
internado com a doença, nós nos tornamos a família dele, pois passamos 24 horas por
dia com ele”, conta Marcia Regina Fidauza, Gerente Assistencial do Hospital Santa Isabel.
“Trabalhamos na conscientização dos nossos colaboradores sobre a importância de eles
se protegerem: com o uso dos EPIs, higienização constante das mãos e capacitação para
o cuidado centrado no paciente”, completa.
Diariamente, é feita análise da taxa de ocupação dos leitos UTI e enfermaria para
pacientes Covid. Com base nos resultados, são organizados os turnos de profissionais da
assistência. “Fazemos escala semanal, com ajuste diário, porque dependemos da demanda
hospitalar. A partir disso, remanejamos nossos colaboradores”, comenta. “Fazemos escala
12 x 36 e eles fazem plantão no contraturno para atender a alta demanda hospitalar. Os
coordenadores e supervisores também foram remanejados para a assistência. Nossos
colaboradores estão empenhados em atender os pacientes e, sem a equipe assistencial,
todo esse atendimento seria impossível”! Dentro da instituição, todas as atividades foram
reestruturadas.
Com aumento no número de equipamentos para atender aos pacientes graves, o
início de algumas contratações foi antecipado, novas vagas de contingência foram abertas
e setores agrupados para liberar profissionais da assistência médica para atendimento aos
pacientes com o Novo Coronavírus.
“Recebemos doações do Governo do Estado, empresas privadas de saúde,
empresários e da comunidade em geral”, explica Daiane Rachel Martini, Especialista em
Captação de Recursos do Hospital Santa Isabel. Desde o início da pandemia, a instituição
recebeu respiradores, monitores, álcool em gel, EPIs, produtos de hotelaria, alimentos e as
mais diversas doações para realizar o trabalho.
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O QUE IMPORTA PARA VOCÊ?
A pergunta que está revolucionando
a assistência em saúde
Por Marcia Regina Fidauza
A Associação Congregação de Santa Catarina – ACSC foi pioneira em aderir ao
movimento “O que Importa para Você?” no Brasil, em 2016. A ação teve início nos Estados
Unidos em 2010 quando Maureen Bisognano, CEO do Instituto Healthcare Improvement,
desafiou os profissionais da saúde a dialogarem mais com os pacientes e familiares,
estabelecendo um elo de compaixão e empatia, questionando os enfermos sobre o que mais
importava para eles naquele momento. A partir desse estímulo, a preocupação assistencial
começou a mudar de “qual é o problema?” para “o que importa para você?”, contribuindo
para o atendimento humanizado e aprimorar o cuidado de saúde, considerando o que
realmente importa para o paciente. O programa promove a empatia, associando assistência
segura com desfechos favoráveis na experiência do cliente.
A ideia central é atender às necessidades da pessoa, criando um vínculo de
aproximação com o paciente e familiar, contribuindo no enfrentamento da internação e
processo de reabilitação. Também garantimos que o profissional de saúde desenvolva a
compreensão destas ações. Quando presenciamos o cotidiano dos serviços de saúde,
não podemos negar que a impessoalidade e o atendimento automatizado dos processos
consomem as rotinas assistenciais. A implantação do Modelo Assistencial de Enfermagem
– MAE veio validar o cuidado centrado na pessoa e família.
No Hospital Santa Isabel, a humanização está inserida nos valores da ACSC e
reforçada nos princípios do MAE, expandida aos que se preocupam em ter conhecimento
também do que importa para eles enquanto cuidadores. Este movimento é tão expressivo
que até familiares de colaboradores são envolvidos nas ações. A prova disso foi quando a
família de uma colaboradora nos procurou para ajudar em uma estratégia para um pedido
de casamento. Assim, se estabelece um vínculo entre empresa e profissional! As histórias
são comoventes e de extremo aprendizado.
Mensalmente, pelo relatório de acompanhamento, observamos o aumento
significativo de ações, apesar de nem todas serem relatadas por se tornarem cotidianas.
O momento da execução do projeto em benefício do paciente é inspirador! É comovente
e encorajador ver a tristeza se transformar em alegria, as expressões de surpresa, o
sentimento de gratidão, além de aproximar familiares e amigos. O exercer da compaixão
nos favorece, possibilitando olhar de maneira diferenciada, sabendo que estamos cuidando
de uma pessoa que tem sentimentos e é o amor da vida de alguém! Observamos, na prática,
que transformamos um ambiente de extrema fragilidade em um ambiente acolhedor.

Os 65 anos de casados de Heinz Sasse, 88
anos, e sua esposa Elfrieda Sasse, foram
comemorados no Hospital Santa Isabel. Junto à
celebração das Bodas de Pérola Negra, Elfrieda
celebrou seu aniversário de 84 anos. Tudo foi uma
surpresa para ela! A ideia de realizar a pequena
celebração surgiu após o paciente expressar seu
desejo de ir para casa, passar o aniversário com a
esposa. Impossibilitado, por conta do tratamento
médico, o aniversário de casamento aconteceu
na unidade hospitalar.

Francisco de Souza é um paciente que completou
72 anos quando passava por um tratamento
médico na UTI do Hospital Santa Isabel. Como
presente de aniversário, ele ganhou uma
surpresa feita pela equipe multidisciplinar e
seus familiares. Com direito à bolo e velinhas,
Francisco disse: “está errado: é 27!”.
A surpresa contou com a participação do grupo
Musicagem, formado por colaboradores músicos
da instituição. Cantando a música Raridade, do
cantor evangélico Anderson Freire, Francisco e
os familiares se emocionaram ouvindo “você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir, se você
desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair”.
O paciente Marcos e a esposa, Ester, não conseguiram
realizar o Chá de Bebê da filha que esperavam, pois
Marcos estava internado na unidade hospitalar. A Equipe
Multidisciplinar deu esse presente para o casal: um Chá
de Bebê completo, com vários produtos especiais para
a chegada da filha mais nova. Meses depois, eles ainda
tiveram uma sessão de fotos de gestante, que contou com a
iniciativa voluntária da maquiadora Vanessa da Silveira e da
fotógrafa Maira Lombardi. As fotos foram tiradas na Unidade
Santa Isabel, dentro do HSI.
O paciente Antonio Spegiorin,
de 88 anos, recebeu uma
emocionante visita na Unidade
Nossa Senhora das Graças,
no Hospital Santa Isabel. Ele
relembrou seus momentos no
exército com a presença de
parte da banda do 23º Batalhão
de Infantaria de Blumenau – o
paciente se aposentou em 1979
como 2º Tenente Reformado,
onde fez parte da banda tocando
trombone. O paciente, apesar de debilitado, expressou sua gratidão com
algumas palavras. A alegria em seu olhar era visível, emocionando as filhas, a
banda e a Equipe Multidisciplinar.
O paciente faleceu na madrugada daquele dia, horas depois de receber a
homenagem.

A paciente Carmelinda comemorou seu aniversário com
o tema festa junina. A celebração dos 67 anos de vida
dela aconteceu na Unidade Santa Luzia e contou com a
presença de diversos profissionais do setor e familiares.
Emocionada, Carmelinda se surpreendeu com tudo o
que foi preparado, com o carinho e dedicação que cada
paciente merece.
•Todas essas ações foram realizadas antes da pandemia do Novo Coronavírus.
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EMPODERAMENTO
COM RESPONSABILIDADE

Enfermeira Márcia Regina
Fidauza
Gerente Assistencial
Hospital Santa Isabel
Blumenau-SC
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A Enfermagem é uma das profissões mais antigas, tendo como histórico brasileiro
de iniciação a prestação de cuidados domiciliares exercidos por escravos a seus senhores.
Empoderar vem do inglês “Empowerment” que significa fortalecer. Empoderar nos lembra
poder. O poder nos remete à responsabilidade e responsabilidade nos remete aos valores
pessoais, que precisam comungar com os valores da instituição. Em 2018, a Associação
Congregação de Santa Catarina – ACSC nos privilegiou com a implantação do Modelo
Assistencial de Enfermagem - MAE, que atrela seus princípios e comportamentos aos
valores da ACSC. Não podemos nos empoderar quando não soubermos responder os
porquês, pois os porquês estão atrelados ao foco e determinação dos profissionais. A busca
do conhecimento agrega as práticas diárias e fortalece a gestão à beira leito. Podemos
citar como empoderamento da equipe de enfermagem a execução do planejamento e a
sistematização da assistência de enfermagem, elaborada pelo Enfermeiro e executada pelo
Técnico de Enfermagem. Ao planejar o atendimento, focamos nas necessidades dos nossos
pacientes, colocando o mesmo no centro do cuidado, utilizando isso como instrumento para
o empoderamento.
A ACSC nos fornece subsídios de fortalecimento científico através de encontros
e projetos, como o Liderança Protagonista, que tem a finalidade de desenvolver os
líderes através da expansão de habilidades. Capacitamos também os colaboradores
assistenciais, que foram contemplados com o treinamento intitulado Onda Desenvolvimento
de Liderança, com o intuito de aprimorar o conhecimento e fazê-los sentirem-se seguros
para se empoderarem de suas responsabilidades. Empoderamento é o tema do momento
e deve ser reforçado diariamente para estimular os colaboradores a desenvolverem um
olhar diversificado e com visões de mundo, pois não podemos nos limitar somente ao
conhecimento relacionado a rotina diária! Precisamos abrir nossa mente e acreditar que
estamos em um mundo globalizado, onde o saber está totalmente ligado ao fazer! Em
nossa instituição, observamos que a equipe de enfermagem se preocupa em se fortalecer
e ser valorizada no contexto em que atua.
Aliar a jornada de trabalho ao desenvolvimento científico exige foco e não permitir
que a rotina nos absorva e o conformismo seja evidente. É de responsabilidade da liderança
instigar diariamente os profissionais de sua equipe a buscarem conhecimento e, assim,
exercer o empoderamento com responsabilidade, além de conscientizar a todos que
o empoderamento significa ter mais poder no processo. Com o envolvimento, a equipe
poderá demonstrar maior proatividade e motivação na prática diária, não somente ser um
executor de tarefas. Nos dias atuais, observamos que a equipe de enfermagem precisa
conscientizar-se de que o amadurecimento profissional é uma conquista diária e existem
desafios a serem vencidos.
No cenário institucional, valorizamos os profissionais recém formados, buscando
desenvolvê-los dentro do Modelo Assistencial de Enfermagem. Impregnando de maneira
forte os princípios e comportamentos, continuamos o processo formador da inter-relação/
interdependência entre enfermagem e instituição, a fim de comungar e desenvolver a
experiencia profissional refletida em maturidade, para percepção e interação no contexto
social.
As oportunidades são muitas! O papel da liderança é fundamental para decidir quais
são as melhores opções e tomar para si a responsabilidade e pensar no resultado, para que
o paciente e o familiar possam receber a melhor assistência pautada em amor e ciência.

ONG AMABEL TRABALHA HÁ
MAIS DE 16 ANOS PARA TORNAR
A ESTRUTURA HOSPITALAR
CONFORTÁVEL PARA PACIENTES
Por Dr. Antônio Bonifácio Schmitt Filho
– Presidente da Amabel
Que ninguém gosta de ficar internado em um hospital é fato. Mas, nem sempre
é uma questão de escolha, às vezes é necessário. Então que seja em um ambiente
acolhedor e aconchegante, não é mesmo?
Pensando em tornar isso possível, há 16 anos surgiu um grupo de amigos que
decidiu dar as mãos e fundar a ONG Amabel, com o “Projeto Adote um Quarto”.
Todos os anos a Associação dos Amigos do Santa Isabel - Amabel – conta com
a ajuda de entidades e pessoas que querem fazer a diferença e contribuem de alguma
forma para realizar as reformas necessárias para o Hospital Santa Isabel.
Como forma de agradecimento, a ONG Amabel realiza um Jantar, próximo ao fim
do ano, no Teatro Carlos Gomes, para homenagear essas entidades e pessoas com o
Prêmio - Amigo do Santa Isabel. Durante esse jantar ocorre um leilão de obras de arte
doadas por artistas locais, e o incentivo para novas doações.

Hospital Santa Isabel
A escolha pelo centenário hospital da ACSC – Hospital Santa Isabel - se deu por
toda a história que ele apresentou ao longo dos anos. Desde a coragem das primeiras
Irmãs da Divina Providência, em 1895, quando vieram da Alemanha para um país ainda
desconhecido, passando pela ajuda que receberam da comunidade em 1909 para fundar
o hospital, até os dias de hoje, com todo o investimento em conhecimento científico e
tecnologia, sem perder a humanização.
A ONG Amabel entende que para um hospital que tem em média 70% de seus
atendimentos voltados para pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde – realizar
reformas nos mais de 28 mil m² tem se mostrado um grande desafio.

Reforma do 6º andar
A próxima reforma prevista será no 6º andar – ala de isolamento. Um importante
desafio para os Amigos do Santa Isabel, pois será necessário a adequação de toda a
estrutura com as normas vigentes; é um projeto audacioso!
Segundo o Gerente Regional de Manutenção e Infraestrutura da ACSC, Engelberto
Conink, o projeto apresentado pela Buco Engenharia prevê um investimento de R$ 1,7
milhões, sendo que a Amabel terá uma importante participação com os custos da obra.
Ainda segundo ele, a ajuda da Amabel é imprescindível para a execução do projeto, pois
apenas os recursos financeiros da instituição não são suficientes.
A proposta prevê a reforma do 6º andar em três etapas, dessa forma a ala não fica
desativada para os atendimentos e, à medida que as etapas forem concluídas, os quartos
reformados poderão ser disponibilizados para uso.
Após a conclusão da reforma, a ala contará com 14 leitos de isolamento e 15
leitos de enfermaria. Além disso, o posto de enfermagem e os corredores também serão
beneficiados com a obra.
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EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA:
UM DESAFIO PERMANENTE

Dr. Sérgio Zimmermann
Diretor Clínico do Hospital Santa Isabel
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Faça uma pergunta, formule uma hipótese, colete dados e os analise: a hipótese
se comprova? Submeta à revisão, divulgue. Estes são os passos básicos e simplificados
de uma pesquisa científica. Essa modalidade de investigação é um importante e
conhecido método de consolidação do conhecimento científico, e tem proporcionado
sólidas informações ao longo da evolução da humanidade.
Várias doenças, que no passado dizimaram a vida de milhares de habitantes
do planeta, no momento estão sob controle e não mais representam grande perigo.
A Insuficiência Cardíaca há cerca de 20 anos apresentava índices de mortalidade de
aproximadamente 50% em 1 ano. Hoje em dia, é rotina que estes pacientes, assim
que diagnosticados, passem a receber Bloqueadores do sistema renina- angiotensina,
alguns tipos de Beta Bloqueadores e Antagonistas da Aldosterona. Cada uma destas
medicações foi cuidadosamente avaliada através de um importante e robusto estudo
científico multicêntrico, randomizado, que seguiu todas as regras internacionais de “Boas
práticas Clínicas”. Graças a estes estudos, as estatísticas mudaram e a morbidade e
mortalidade nesta síndrome clínica diminuíram significativamente. O mesmo aconteceu
com relação a inúmeras doenças que sempre ameaçaram a humanidade e que
atualmente estão extintas, ou suscetíveis a tratamento efetivo ou parcial, ou controladas.
A Saúde progride ampliando seus horizontes e aumentando suas fontes
de conhecimento. Grandes hospitais caracterizam-se por tratar dos pacientes com o
maior rigor, cuidado, respeito, e utilizando em suas práticas os sólidos conhecimentos
proporcionados pela ciência. Mas é muito importante que estas instituições estejam
preparadas para ampliar e divulgar o conhecimento, ensinando, treinando e capacitando
profissionais mais jovens. Também é fundamental que se adaptem para contribuir na
construção e disseminação da ciência. O envolvimento dos hospitais-escolas com a
produção científica e com a pesquisa clínica é uma realidade presente em nosso meio,
e o que de mais sólido possuímos para continuar combatendo as doenças e otimizando
a forma de tratá-las e preveni-las.
A construção e a divulgação do conhecimento científico são o fundamento
da construção da ciência. Dependem de um trabalho árduo, que jamais poderá ser
realizado por um indivíduo só. Exige a contribuição de um grupo bem estruturado que
atue em harmonia.
O que hoje há de mais sólido para nos orientar na abordagem, no diagnóstico,
nos exames complementares, no tratamento e no prognóstico das mais variadas doenças
são as Diretrizes. Estas são preparadas por grupos de especialistas com experiência
internacional, e baseiam-se na avaliação rigorosa de todas as principais publicações
mundiais sobre cada assunto. As diretrizes são consideradas consistentes e bem
embasadas quando o assunto em questão foi alvo de estudos clínicos randomizados.
Estudos com menor poder estatístico, não randomizados, não multicêntricos e opiniões
de especialista vêm perdendo espaço, e não conseguem transmitir a segurança
necessária para a boa condução do diagnóstico e do tratamento.
É muito importante que nos empenhemos ao máximo para fortalecer as bases
da pesquisa científica para que as descobertas continuem acontecendo, e venham
responder a inúmeras questões que ainda permanecem sem resposta. Muitos pacientes
com doenças graves e ainda desconhecidas esperam ansiosamente por isso.
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