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RESUMO
Este estudo destinou-se a avaliar a percepção dos pacientes e profissionais do
Hospital Universitário Professor Edgard Santos no atendimento aos direitos dos
pacientes. Esta avaliação se deu à luz do processo de Acreditação Internacional
pela Joint Commission International. Para atingir este objetivo, na primeira parte foi
elaborado um quadro que identifica as categorias, padrões e níveis de conformidade
deste estudo que orientou a elaboração dos instrumentos e sua ordem de aplicação.
Os níveis de conformidade forneceram elementos de medida para a implantação do
processo de acordo com as categorias consideradas, contexto do profissional e
contexto do paciente. Para responder as perguntas avaliativas foram utilizados dois
instrumentos: um questionário de perguntas dicotômicas fechadas para os
pacientes, e o roteiro de grupo focal para a coleta de informações dos profissionais.
O estudo se enquadrou em dois tipos de abordagem avaliativa: a abordagem
centrada nos especialistas e a centrada nos consumidores, por prever avaliar tanto a
percepção dos profissionais como a dos pacientes, usuários do serviço. Os
resultados mostram que os pacientes dão importância ao conhecimento sobre os
direitos dos pacientes e familiares, mas ainda não dominam este conhecimento, e
quanto aos profissionais, pode-se perceber que eles definiram e implantaram
estratégias para garantir estes direitos, mas ainda não avaliaram os resultados desta
implantação, portanto, desconhecem esta falta de domínio por parte dos pacientes.
Palavras-chave: Direitos dos pacientes. Avaliação.

ABSTRACT
This study intended to evaluate the impression of users and professionals of Hospital
Universitário Professor Edgard Santos (University Hospital Professor Edgard Santos)
regarding the observation of the patients’ rights. This evaluation was carried out in
light of the International Accreditation process by the Joint Commission International.
In order to meet this goal, in the first part of this study, a chart identifying the
categories, standards and compliance levels of this study that guided the preparation
of the instruments and their application order was built. The compliance levels
provided measurement elements for the implantation of the process pursuant to the
categories considered: professional and patient’s context. To answer the evaluation
questions, two instruments were developed: a questionnaire composed of closed
dichotomous questions for the patients, and focus group script for the collection of
information for the professionals. The study was classified in two types of evaluative
approach: the approach focused on the experts and focused on the costumers,
providing to evaluate both the professionals’ and patients’ impressions, the users of
the service. The results show that the patients care about the knowledge related to
the patients’ and families’ rights, but they do not master this knowledge, and,
regarding the professionals, it is possible to notice that they defined and implanted
strategies to assure such rights, but they had not evaluate yet the results of this
implantation, therefore, they ignored this lack of mastery by the patients.
Key-words: Patients’ rights. Evaluation.
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1 DIREITOS DOS PACIENTES
1.1 VISÃO GERAL
A garantia dos direitos do paciente é oriunda da discussão dos direitos
humanos em todo o mundo, onde se preconiza o princípio da dignidade humana. A
fonte mais precisa dos direitos humanos vem da Declaração Universal dos Direitos
do Homem (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, [2011]). Sendo assim, os direitos do
paciente se constituem nos direitos do próprio ser humano. A condição de estar
doente não faz o paciente deixar de ser humano e de ter direito à dignidade, pois na
condição de enfermo, vulnerável, deve mais ainda receber um tratamento digno.
As fontes que compõem e constituem os direitos do paciente são
regulamentações e princípios conhecidos e divulgados mundialmente. No Brasil,
podemos tomar como exemplo a Constituição Federal que institui como um dos
fundamentos a dignidade da pessoa humana. Segundo Azevedo e Ligiera (2012,
p.36):

O princípio da dignidade implica o direito que todo ser humano
possui de conduzir sua existência de acordo com seus próprios
valores, desejos, crenças e aspirações, a fim de buscar sua
autorrealização como alguém que possui autonomia e merece ser
tratado condignamente, de modo a se respeitar seu modo de vida
como pessoa humana, livre e consciente de seus direitos e
obrigações.

Apesar de a valorização do ser humano e a preservação de sua dignidade
serem temas discutidos e apresentados amplamente em congressos, simpósios e
unidades de saúde, nessas discussões os direitos dos pacientes nem sempre são
incluídos, e nem mesmo na prática há a preocupação em respeitá-los. Nos últimos
anos foram formadas comissões de humanização nos hospitais e, no Brasil, existe,
desde 2003, a Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2003b), que comandou a
implantação de acolhimento, gestão participativa, ambiência, clínica ampliada,
valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários. Em 2006 foi criada
pelo Ministério da Saúde (MS) a carta dos direitos dos usuários de saúde (BRASIL,
2007), a partir de seis princípios básicos da cidadania, a saber:

1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos
sistemas de saúde;
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2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para
seu Problema;
3. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor
e livre de qualquer discriminação;
4. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua
pessoa, seus valores e seus direitos;
5. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu
tratamento aconteça da forma adequada;
6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da
saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.
(BRASIL, 2007).

O paciente, quando é internado em um serviço de saúde, é submetido a um
regime de tratamento onde muitas vezes é esquecida a sua autonomia,
individualidade e humanidade. A decisão sobre o seu cuidado, mesmo que feita
depois de acurada avaliação de suas necessidades de saúde, geralmente é
unilateral, ou seja, feita apenas pela equipe de saúde. Os horários de tratamento,
descanso, higiene e alimentação passam a ser regidos por uma rotina da qual ele
não tem participação. Nem mesmo a decisão sobre alternativas de cuidado pode ser
escolhida. Dado este quadro, é o hospital que define e decide garantir os direitos do
paciente, e lhe concede o direito à autonomia e à dignidade. Para que esta política
possa ser efetivada, o paciente deve conhecer e compreender seus direitos, e a
instituição que o acolhe precisa garantir sua autonomia e seu tratamento digno.
Na prática, isso pode ser evidenciado por meio da inclusão de procedimentos
de identificação correta do paciente, conhecimento sobre a equipe que o cuida,
informações completas sobre a sua doença, os tratamentos propostos, seus riscos e
resultados e, sobretudo, de aprendizagem do paciente sobre os procedimentos de
segurança para se tornar mais um vigilante na garantia da qualidade dos serviços de
saúde que recebe.
Há um aspecto a ser considerado que é a relação entre a quantidade de
pacientes atendidos anualmente em instituições de saúde no Brasil e o fato de que
apesar de existirem protocolos e procedimentos, muitos destes não são seguidos.
Isso se agrava porque os pacientes não têm consciência dos seus direitos, ficando a
participação e vigilância do cuidado diminuída, contribuindo para um maior número
de agravos e eventos sentinela1. Esse problema é relevante por seu impacto social
em virtude da quantidade elevada de erros que levam à perda de função e até à
1

“Ocorrência inesperada que implique em morte ou perda grave e permanente de função.” (JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL, 2011, p. 245).
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morte dos pacientes. Segundo The Joint Commission (JCI), Comissão de
Acreditação, em 2013 foram notificados 887 eventos sentinela, e já nos dois
primeiros quadrimestres de 2014 foram contabilizados 394 eventos sentinela no
mundo, todos em hospitais acreditados pela JCI.
Essa situação tende a mudar nos hospitais acreditados, porque nestes há
maior preocupação com a qualidade dos serviços prestados que, por conseguinte
implica na participação do doente na vigilância de seu cuidado. A qualidade dos
hospitais tem sido avaliada pela acreditação2, e um dos aspectos deste processo é a
garantia dos direitos dos pacientes.
As instituições de saúde, por sua importância para a população, devem
buscar a excelência por meio da gestão da qualidade e aplicar este modelo aos seus
sistemas para melhorar seus resultados. Este caminho vem sendo perseguido por
alguns hospitais, uma vez que é fundamental para a evolução dos processos de
trabalho. Diante dessa tendência, nota-se que os hospitais estão utilizando
metodologias de acreditação para implantar ciclos de melhoria e diminuir os riscos
da assistência prestada aos pacientes. Este estudo baseia-se na metodologia da
Acreditação

Internacional

da

Joint

Commission

(JOINT

COMMISSION

INTERNATIONAL, 2011) que auxilia serviços de saúde a atingir a eficiência
administrativa e a melhoria contínua da gestão dos processos, resultando em
qualidade da assistência e segurança para os usuários de instituições de saúde.
A Acreditação Internacional pela Joint Commission (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2011) consiste em uma metodologia de avaliação externa por
especialistas, baseada em padrões internacionais de qualidade e segurança
estudados e consensados, para garantir que o cuidado oferecido em instituições de
saúde tenha o menor risco possível, e apresentem os melhores resultados aos
pacientes.
Os critérios de excelência desta metodologia englobam áreas administrativas
e assistência ao indivíduo. Consideram que o cuidado é efetivo e a gestão do
cuidado apropriado quando permitem um adequado acesso à instituição e aos
serviços, transpondo as barreiras físicas, sociais e de risco ao paciente. Instruem
que é necessário estudar a legislação vigente, analisar o perfil de pessoas e riscos

2

“Determinação por parte do organismo de acreditação da Joint Commission International (JCI) de
que uma instituição de saúde encontra-se em conformidade com os padrões aplicáveis da JCI”.
(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011, p. 241).
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individuais e ambientais, incluindo sua análise e resultados em todos os processos.
A avaliação individual e acurada de cada paciente por uma equipe transdisciplinar
permite a elaboração de um plano de tratamento individualizado e adequado às
necessidades levantadas na avaliação inicial. Porém, há necessidade de que o
paciente e seus familiares conheçam mais sobre sua doença, e sobre o tratamento a
ser recebido, para que possam tomar decisões sobre os tratamentos propostos.
Esse processo tem como objetivo promover o autocuidado e a gradativa inserção do
paciente em suas atividades, além de envolver o conhecimento dos direitos que os
pacientes possuem ao receber tratamento hospitalar (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2011).
A Acreditação Internacional de acordo com a JCI define, como direitos
imprescindíveis do paciente: o respeito às crenças e valores, a privacidade durante o
processo de cuidado, proteção contra agressão física, proteção de pacientes
vulneráveis, confidencialidade das informações, gerenciamento da dor, assistência
respeitosa e com compaixão no fim da vida, informação e educação sobre os
tratamentos oferecidos para obtenção do consentimento informado, direto de recusa
ao tratamento, ter comunicação sobre os resultados do tratamento, identificação do
profissional responsável, informações de como proceder em casos de reclamações e
conflitos, educação sobre os direitos e sobre sua doença e tratamento em linguagem
adequada, clara e compreensível, bem como procedimentos sobre doação de
órgãos entre outros (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011). Segundo o
Manual de Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais
(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011), esses direitos devem ser
entendidos e aplicados pela equipe do hospital.
Unidades de saúde que têm procurado melhorar os seus serviços incluem em
seu rol de processos de qualidade a definição de uma lista de direitos do paciente e
adotam procedimentos para a garantia desses; e as unidades que se candidatam ao
processo de Acreditação Internacional, obrigatoriamente, para auferir a certificação e
se comparar a instituições no mundo inteiro, necessitam implantar procedimentos
para que os direitos dos pacientes sejam conhecidos e respeitados.
O Hospital Professor Edgard Santos (HUPES), um Hospital Universitário
ligado à Universidade Federal da Bahia (UFBA), por meio de projeto específico do
Ministério da Saúde, aderiu ao processo de Acreditação Internacional pela JCI no
final do ano de 2009. Uma das primeiras preocupações da direção e da equipe
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multidisciplinar foi, em virtude do perfil de pacientes atendidos, da complexidade das
patologias e necessidade destes, identificar e garantir a promoção dos Direitos dos
Pacientes.
Em julho de 2010 foi realizada uma Oficina dos Direitos dos Pacientes com a
participação de 30 profissionais: médicos, enfermeiros, assistentes sociais,
nutricionistas, farmacêuticos, engenheiros, administradores. O evento durou dois
dias e foi dirigido pela autora do presente estudo, enfermeira especialista no
assunto. A necessidade da oficina foi identificada pela direção para nivelar e
promover maior conhecimento a respeito do assunto pelos profissionais, como
também para agilizar a elaboração de uma lista de direitos a ser implementada. Ao
final do encontro estavam prontas a lista de direitos e as ações necessárias para a
sua garantia, incluindo a elaboração de uma cartilha a ser entregue aos pacientes e
familiares, divulgação e treinamento dos profissionais. Na ocasião, foi discutida a
legislação vigente, foram lidos e estudados minuciosamente os padrões do Manual
Internacional de Padrões de Acreditação da Joint Comission International (2011), o
Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003b), o Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990a) e políticas institucionais para identificar os direitos pertinentes à
demanda de pacientes atendidos.

1.2 OBJETIVO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004 p. 39) foi
um dos primeiros a esboçar o objetivo da avaliação formal. O autor escreve que a
avaliação desempenha muitos papéis, porém possui uma única meta: determinar o
valor ou mérito de qualquer coisa que esteja sendo avaliada. Segundo ele a meta da
avaliação é dar respostas a perguntas avaliativas significativas que são
apresentadas, ao passo que os papéis da avaliação se referem às maneiras pelas
quais essas respostas são usadas. Para ele, a meta da avaliação está relacionada a
questões de valor, requer juízos de valor ou mérito.
As avaliações são realizadas para responder perguntas que devem gerar as
informações necessárias para basear o julgamento do valor de alguma coisa. As
questões avaliativas dão direção e são a base de sustentação à avaliação. A falta de
perguntas avaliativas faz com que a avaliação não tenha um foco definido, podendo
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comprometer significativamente o resultado da avaliação (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção dos profissionais e pacientes
internados no HUPES em Salvador sobre os direitos dos pacientes e familiares à luz
do processo de Acreditação Internacional/JCI.
Este estudo torna-se relevante ao se considerar que este assunto não é
tratado cotidianamente pelos hospitais, que os profissionais e os próprios pacientes
desconhecem seus direitos; além de acreditar que é possível tratar os pacientes com
mais respeito, fornecer as informações necessárias para o seu cuidado, atendendo à
legislação vigente e promovendo a melhoria contínua dos processos, buscando,
assim, garantir os direitos dos pacientes.
Relevante também por poder indicar recomendações que possam melhorar o
processo no próprio hospital contexto da avaliação, fazendo com que os direitos do
paciente sejam assegurados de forma adequada; bem como fornecer informações
para apoiar o processo em outros hospitais que procuram garantir estes direitos aos
seus pacientes e familiares.
Considerando o tema estudado, que aborda a discussão dos interesses dos
envolvidos no processo, torna-se imprescindível avaliar a percepção dos pacientes
como clientes deste processo, em relação aos seus direitos, e a percepção dos
profissionais de saúde como fornecedores da garantia dos direitos, tendo como
elemento norteador as seguintes questões avaliativas:
1) Em que medida o paciente conhece os seus direitos quando hospitalizado?
2) Até que ponto os profissionais de saúde consideram importante garantir os
direitos dos pacientes?

2 OBJETO DA AVALIAÇÃO
2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DOS PACIENTES
Nasce na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 a
primeira declaração formal da discussão sobre os direitos humanos. Segundo esta,
Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA
NACIONAL, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o
desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das
desgraças públicas e da corrupção dos Governos, resolveram expor
em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados
do Homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente
em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os
seus direitos e os seus deveres; a fim de que os actos do Poder
legislativo e do Poder executivo, a instituição política, sejam por isso
mais respeitados; a fim de que as reclamações dos cidadãos,
doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se
dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral.
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, [2011].

Destaca-se que já naquela época, segundo a própria declaração, as pessoas
consideravam que o desrespeito aos direitos do homem era motivo de desgraça
pública e infelicidade humana. Propunham então, princípios que achavam ser uma
solução para esses males.
Esta declaração contendo, 17 artigos, foi objeto de estudo e marco que dá
origem posterior a todas as regulamentações sobre direitos humanos no mundo.
Pode-se considerar, assim, que os direitos dos pacientes discutidos e apresentados
hoje em dia tiveram sua primeira exposição em 1789 tendo todos os a mesma
origem dos demais direitos do ser humano.
O artigo 4, especificamente, reflete a essência do atendimento em saúde,
quando um profissional não pode prejudicar outro ser, e que estes têm os mesmos
direitos.
Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não
prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada
homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros
membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites
apenas podem ser determinados pela Lei. (MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, [2011]).

Em 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil faz parte,
promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com 30 artigos. Esta
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declaração tem sido o exemplo para as deliberações e constituintes dos países em
relação à liberdade de ação e direitos das pessoas. Ressalta-se nesta declaração o
teor do artigo 6º: “toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida
como pessoa perante a lei.” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, [2011]). Este artigo
declara o direito das pessoas serem tratadas de modo uniforme em qualquer lugar
ou estabelecimento.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988 e regulamentado
pela Lei nº 8.080 de 19/09/1990 (BRASIL, 1990c), promulga a saúde como direito do
cidadão e dever do Estado. Os princípios do SUS, aqui entendidos como direitos de
todos constitucionalmente garantidos, para que sejam implementados, necessitam
ser divulgados de modo a torná-los conhecidos da população e dos profissionais de
saúde.
Os princípios/direitos percebidos como norteadores para o alcance da
verdadeira cidadania e de uma assistência de qualidade são, de acordo com a Lei
8080, capítulo II, art. 7º (BRASIL, 1990):

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
princípios:
I. universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência;
II. integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;
III. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral;
IV. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
V. direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de
saúde e a sua utilização pelo usuário;
VII. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
VIII. participação da comunidade;
IX. descentralização político-administrativa, com direção única em
cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X. integração em nível executivo das ações de saúde, meio
ambiente e saneamento básico;
XI. conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da
população;
XII. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de
assistência; e
XIII. organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade
de meios para fins idênticos.

Esses princípios, se adotados integralmente pelas organizações de saúde,
fazem com que os direitos dos pacientes sejam garantidos. Como exemplo,
comenta-se o inciso III, que prevê a preservação da autonomia das pessoas e sua
integridade física e moral. Hoje se vê o desrespeito à autonomia dos pacientes
quando um tratamento lhe é imposto sem que seja proposta alternativa ou
compreensão real da necessidade deste através de um processo educativo e
consentimento do paciente ao tratamento proposto.
O inciso V legisla sobre o direito dos pacientes de receber as informações
sobre sua saúde. É dever da equipe de saúde informar, registrar e educar o paciente
sobre sua situação de saúde, os diagnósticos, o prognóstico, fases da doença e
probabilidades de cura e qualidade de vida. Sem essas informações, o paciente e
seus familiares ficam impossibilitados de tomar quaisquer decisões de vida e/ou
cuidado proposto.
Considerando

a

fragilidade

da

relação

médico-paciente

e

equipe

multidisciplinar de saúde-paciente, várias iniciativas têm sido tomadas para melhorar
o relacionamento entre ambos e garantir os direitos dos pacientes.
Portanto, além de estudar as constituições, as declarações de direitos
humanos, é necessário focar na bioética, considerando que esta ciência é
constitutiva das relações entre pessoas. Segundo Lévinas (2007, p. 77), eticidade é
reconhecer a norma “O outro vem sempre em primeiro lugar. A experiência moral é a
experiência do primado do Outro”. Isto quer dizer que um profissional de saúde deve
colocar o paciente em primeiro lugar: atender suas necessidades de saúde antes de
atender às suas necessidades pessoais.
Em uma ética fundada sobre pressupostos ontoaxiológicos
relacionais - refere Bellino, a norma fundamental emerge da
plenitude relacional. O máximo da racionalidade é a relação de
“reciprocidade
total”,
entendida
fundamentalmente
como
solidariedade. Com tal perspectiva a ética é a dignidade do homem.
(BELLINO, 1997, p. 181).
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Para a autora deste estudo avaliativo, esta citação é de fundamental
importância como reflexão para os profissionais de saúde, que às vezes consideram
o paciente como objeto de trabalho e não ser humano pensante, com vontades,
necessidades e direitos. O paciente em geral confia nos profissionais que o
assistem, e assim transfere a estes a responsabilidade total sobre seus atos e
quereres. Considerando que eticamente deve haver solidariedade nesta relação,
esta

se

transforma

em

uma

relação

interpessoal

que

respeita

normas

comportamentais e que privilegia as trocas e o conhecimento e respeito mútuos.
Entretanto, a medicina tem evoluído muito, criando situações em que há
necessidade de uma profunda reflexão sobre o cuidar. Nesse sentido, a bioética é a
disciplina que responde a esse desafio. Bellino (1997) se refere à bioética como
parte da ética, ramo da filosofia que enfoca as questões referentes à vida humana (e
que) tendo a vida como objeto de estudo, trata também da morte (inerente à vida).
Menciona a microbioética voltada basicamente para o relacionamento entre os
profissionais de saúde e os pacientes, e entre instituições (governamentais ou
privadas), os próprios pacientes e, ainda, no interesse deles, destas com relação aos
profissionais de saúde.
Na mesma linha, Bellino (1997) propõe a bioética como uma nova ética para
concluir tratar-se de uma séria e profunda reproposição e explicitação da ética
tradicional, em particular aquela fundada na metafísica clássica e escolástica,
centrada no realismo axiológico, na contextualidade ontoaxiológica do ser e do bem.
Isto mostra que a evolução da medicina e da tecnologia médica provocaram,
ao longo dos últimos tempos, mudanças significativas nos conceitos éticos que
trouxeram aos pacientes direitos dantes não pensados, pois o médico era não
somente agente técnico senão também moral, e o enfermo um paciente necessitado
e submisso. Nessa relação médico-paciente, ao primeiro era dado o poder do
conhecimento da enfermidade e da ação, mesmo que contra o parecer do paciente.
Nesse sentido, Bellino (1997, apud GARCIA, 2012, p.26) complementa:
A crença de que as inovações tecnológicas impelem a ética a não
encontrar novos princípios, mas a desenvolver todas as implicações
relevantes dos princípios que ela já tem. A Bioética não é uma nova
ética, nem uma nova descoberta de princípios fundamentais, um
novo cenário de princípios, mas é a mesma velha ética aplicada a um
particular setor de problemas, é a ética ordinária, fundamental, geral
ou substantiva aplicada a uma área especializada de problemas.
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Entende-se que Bellino quis dizer que as mudanças na medicina não trazem
novos princípios éticos. Os princípios continuam os mesmos e devem ser aplicados
em qualquer circunstância, mesmo com as inovações tecnológicas. Neste sentido,
se os princípios éticos forem adotados nas ações dos profissionais de saúde em
todo o tempo e em todas as circunstâncias, não importam a implantação de novos
procedimentos e a evolução do conhecimento médico, os direitos dos pacientes
serão garantidos. Bellino (1997, apud GARCIA, 2012, p.26) acrescenta:
A bioética está produzindo uma expansão na consciência histórica e
uma explicitação dos princípios morais e dos valores fundamentais.
Considere-se o valor da vida, que se estendeu da vida humana
pessoal a animal, vegetal, cósmica, até o respeito dos objetos e dos
bens culturais, tornando a ética cada vez mais biocêntrica, em
sintonia também com a nova visão da natureza, não mais reduzida a
res extensa, mas estendida como um processo dinâmico e criativo,
do qual o homem é sujeito e objeto ao mesmo tempo.

A bioética é uma resposta da ética às questões apresentadas pelo
desenvolvimento científico tecnológico nas áreas das ciências, em especial nas
ciências biomédicas, tratando de questões tais como clonagem, aborto, eutanásia,
transplantes, biossegurança, entre outras. Destaca-se o papel crítico da bioética
enquanto reflexão sobre o uso conveniente dos poderes da medicina referentes à
vida, morte e saúde da espécie humana.
Considera-se que os princípios da bioética são muito importantes em um
mundo com ações globalizadas e que gradativamente avança nos limites da vida, da
essência do humano, da morte e da identidade pessoal.
Citando Sgreccia (2012, apud GARCIA, 2012, p. 27):
Quanto mais aumenta o empenho dos meios técnicos, tanto mais
deve se intensificar e se tornar significativa a relação interpessoal
entre médico e paciente, e isso não só porque às vezes também os
meios podem errar, mas também porque não dizem qual é o âmago
da enfermidade e muito menos as profundidades humanas do
enfermo.

Daí vem a importância de se reportar aos princípios norteadores da bioética,
princípios estes que serão tratados a seguir, estruturados a partir do quadro
universal de referência dos direitos do homem.
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São princípios fundamentais da bioética segundo a Resolução nº 466 de 12
de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012):
Princípio da autonomia que estabelece o respeito à liberdade das decisões do
paciente “e legitima a obrigatoriedade do consentimento livre e informado do
paciente” (BRASIL, 2012).
Segundo o Dicionário Online de Português (DICIO, 2009): autonomia é a
aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se de seus próprios
meios, vontades e/ou princípios. É o direito ao livre arbítrio que faz com que
qualquer indivíduo esteja apto para tomar suas próprias decisões. Este princípio
pressupõe que a pessoa deve ser livre de coações (internas ou externas) para que
possa escolher a alternativa que melhor lhe convém; devem existir alternativas
diferentes para que ela possa realizar a escolha livremente e que a pessoa tenha
capacidade para agir segundo a escolha que fez.
Princípio de beneficência que “estabelece a obrigação de cumprir o bem
terapêutico do paciente” (BRASIL, 2012).
De acordo com o Dicionário Online de Português (DICIO, 2009), beneficência
é ação, comportamento ou tratamento que denota o bem; causar o bem ao próximo;
benfazer ou benfeitoria; ato de beneficiar outrem. Beneficência significa fazer o bem,
visando o maior benefício para o paciente. Desde a época hipocrática os
profissionais da saúde têm como uma de suas máximas éticas o princípio de não
causar prejuízo ou dano a alguém quando da execução de seus atos profissionais.
O princípio da beneficência, portanto, busca o bem do paciente, minimizando ou
suavizando os transtornos de quem padece.
Princípio da não maleficência ou de não malevolência que prescreve o
preceito hipocrático de não prejudicar (primum non nocere) (BRASIL, 2012).
Princípio da justiça, requerendo “uma repartição equânime dos benefícios e
dos ônus, para evitar discriminações e injustiças nas políticas e nas intervenções
sanitárias” (BRASIL, 2012).
Estes

princípios

devem

ser

considerados

em

conjunto,

cada

um

complementando o outro para evitar efeitos não intencionais. Para utilizar
corretamente estes princípios, Bellino (1997, apud GARCIA, 2012, p.26) se refere ao
bom senso e ao sentido comum, como uma faculdade de “ajustar por tentativas
sucessivas o equilíbrio dos valores que desejamos ver respeitados em uma dada
situação. É a faculdade de julgar afinado pela experiência”.
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O conjunto destes princípios e considerações trouxe a retomada da dignidade
do ser humano, e a possibilidade de melhorar a relação médico-paciente
constituindo um grupo de direitos dos pacientes. Santos (2012) afirma que mais que
configurados, sem dúvida, os direitos necessitam ser acessíveis e concretizados e,
acima de tudo, o direito à saúde precisa ser reconhecido enquanto direito social.
Nota-se que entidades, eventos científicos e meios de comunicação estão
cada vez mais direcionados a favorecer os direitos dos pacientes. No entanto, boa
parte da população e mesmo dos profissionais desconhecem esses direitos e podem
não ter suficiente noção das implicações legais a que podem estar submetidos, caso
os desrespeitem.

2.2 A ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL E OS DIREITOS DOS PACIENTES E
FAMILIARES
A acreditação é uma metodologia de avaliação externa de serviços e sistemas
de saúde, que utiliza padrões ótimos de desempenho, direcionados para os
processos de cuidados ao paciente e gestão dos serviços.
Os benefícios da acreditação a uma instituição de saúde são inúmeros, tais
como: a clara definição da missão institucional e do perfil assistencial, a abrangência
a todos os departamentos e serviços da instituição (próprios, terceirizados, unidades
em diferentes locais), o estabelecimento de uma estrutura e sistema de
gerenciamento da qualidade, a introdução de uma coordenação e integração clínica
e gerencial, alinhada as estratégias da direção, a reestruturação e/ou implantação
de um processo de educação e qualificação profissional, o monitoramento efetivo
das

principais

atividades

clínicas

e

gerenciais,

utilizando

indicadores

de

desempenho específicos, a consolidação e/ou implantação de ações e/ou sistemas
de garantia da segurança nos processos assistenciais e do ambiente hospitalar, e o
aperfeiçoamento e/ou implantação de ações e/ou sistemas de garantia da segurança
nos processos assistenciais e do ambiente hospitalar (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2011).
A história da acreditação teve início nos Estados Unidos, onde se
desenvolveu rapidamente. O primeiro manual de padrões foi publicado em 1953,
denominado Manual de Padrões para Acreditação Hospitalar (JOINT COMMISSION
ON ACCREDITATION OF HOSPITALS, 1953). Nos anos seguintes foram
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incorporados aos padrões teorias da qualidade, transformando os padrões mínimos
em padrões ótimos alcançáveis, uma mudança que estabelece critérios de
excelência ao invés de requerimentos mínimos de qualidade. O desenvolvimento da
cultura de melhoria da qualidade nas instituições favoreceu o cuidado e os serviços,
fazendo com que o congresso americano estabelecesse, em torno de 1970,
recomendações de que a acreditação fosse pré-requisito para procedimentos de
financiamento em programas oficiais do governo (BRAUER, 2001).
Em 1987, a Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH Comissão
de Acreditação de Hospitais), mudou o nome para Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations

(JCAHO Comissão Conjunta de

Acreditação de Organizações de Saúde) para refletir a expansão do programa para
os diversos tipos de serviços de saúde, incluindo ambulatórios, laboratórios, saúde
mental, rede de serviços, cuidados continuados, entre outros. Até este ano a JCAHO
já tinha acreditado 5.400 hospitais e 3.000 outras instituições de saúde (BRAUER,
2001).
Em 1997 foi criada a Joint Commission International (JCI Comissão
Internacional de Acreditação), com a missão de melhorar a qualidade e segurança
dos cuidados à saúde na comunidade internacional (para os Estados Unidos). Em
1999 foi elaborado e aprovado o primeiro Manual Internacional de Padrões para
Hospitais, e o primeiro hospital a ser acreditado fora dos estados Unidos foi o
Hospital Israelita Albert Einstein, no Brasil, em dezembro deste mesmo ano.
Atualmente a The Joint Commission (assim denominada em 2007) é a maior
acreditadora de instituições de saúde, avaliando cerca de 16.000 programas de
cuidados à saúde. A The Joint Comission e a Joint Commission International são
instituições norte-americanas não-governamentais e sem fins lucrativos (JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL, 2011).
Dando continuidade à sua expansão, a JCI assinou, no ano de 2000, um
acordo de Acreditação Conjunta com o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA),
para o Brasil. Dessa forma, o CBA se tornou a instituição responsável pela avaliação
e a aplicação dos padrões de excelência contidos no manual internacional nas
instituições brasileiras que desejassem receber o certificado de acreditação, de
acordo com os padrões estabelecidos pela JCI.
Ao longo do tempo, os padrões foram organizados em torno de importantes
funções, comuns a todas as instituições de saúde, e relacionadas à prestação de
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cuidados ao paciente e à criação de uma instituição segura, eficaz e bem
administrada. O padrão é a unidade básica do sistema de avaliação de acreditação,
está descrito no manual, e expressa uma expectativa de excelência no
desenvolvimento de um processo ou atividade. Cada padrão tem um propósito, que
trata da explicação dos requisitos e elementos constantes do padrão. Esclarece a
intenção do padrão, apresentando exemplos ou descrevendo características ao
processo em questão. A cada padrão são atribuídos elementos de mensuração,
requisitos que são avaliados e recebem uma pontuação no decorrer do processo de
avaliação de acreditação.
O manual de 2011 tem 16 capítulos, incluindo dois capítulos para instituições
com Centros Médicos Acadêmicos. Na Tabela 1 estes são apresentados.

Tabela1 - Resumo de Padrões e elementos de mensuração do manual edição 2011,
por capítulo
Capítulo

Padrões

Elementos
de
mensuração

Seção I: Padrões com foco no paciente
Metas Internacionais de Segurança (IPSG)
6
Acesso ao cuidado e continuidade do cuidado (ACC)
23
Direitos dos pacientes e familiares (PFR)
30
Avaliação dos pacientes (AOP)
44
Cuidado aos pacientes (COP)
22
Anestesia e cirurgia (ASC)
14
Gerenciamento e uso de medicamentos (MMU)
20
Educação dos pacientes e familiares (PFE)
7
Seção II: Padrões de Administração de Instituições de Saúde
Melhoria da qualidade e segurança do paciente (QPS)
23
Prevenção e controle de infecção (PCI)
24
Governo, liderança e direção (GLD)
27
Gerenciamento e segurança das instalações (FMS)
27
Educação e qualificação de profissionais (SQE)
24
Gerenciamento da comunicação e informação (MCI)
28
Seção III: Padrões para hospitais que são centros médicos acadêmicos
Educação do profissional médico (MPE)
7
Programas de pesquisa com seres humanos
11

24
105
103
184
74
51
84
28
88
83
98
92
99
109
29
47

Fonte: A autora (2014).

Comparando o número de elementos de mensuração, os direitos dos
pacientes estão em quarto lugar entre todos os outros, representando 103 de 1298
elementos de mensuração.
Dentre os 16 capítulos de padrões do referido Manual, um trata somente dos
direitos dos pacientes. O capítulo em referência denomina-se “Direitos dos Pacientes
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e Familiares”, sendo a sigla que referencia os padrões “PFR”, abreviatura do inglês.
Entretanto, este assunto é mencionado e exigido nos demais temas. Como exemplo,
cita-se o padrão do capítulo Educação dos Pacientes e Familiares (PFE):
PFE.5 Os métodos de educação consideram os valores e
preferências dos pacientes e familiares e possibilitam interação
suficiente entre o paciente, os familiares e os profissionais, para que
a aprendizagem ocorra. (JOINT COMMISSION INTERNACIONAL,
2011, p. 138).

Esse padrão remete ao direito dos pacientes e familiares verificando se
receberam educação com métodos compatíveis com seus valores e preferências
permitindo a completa interação entre a informação recebida e seu aprendizado, de
forma que possam participar ativamente no seu cuidado.
Outro exemplo importante está no padrão do capítulo Cuidado aos Pacientes
(COP): “COP.7 A instituição define o cuidado ao paciente em final de vida.” (JOINT
COMMISSION INTERNACIONAL, 2011, p. 107).
O propósito deste padrão explica que os profissionais devem entender e
respeitar as necessidades do paciente e sua família em final de vida, e prestar
cuidado com compaixão e respeito. Referencia o padrão de direitos dos pacientes:
“PFR 2.5 A instituição apoia o direito do paciente à assistência respeitosa e com
compaixão no fim da sua vida.” (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011, p.
62).
Estes exemplos demonstram a importância dada ao atendimento dos direitos
dos pacientes e familiares pelo processo de Acreditação, pois perpassam por todos
os capítulos, exigindo sua compreensão por parte dos profissionais e direção da
instituição, definindo ações específicas para assegurar que sejam atendidos.
Para tanto, o hospital que se candidata ao processo de Acreditação pela JCI
precisa desenvolver políticas e processos para atender aos critérios de excelência
preconizados. O primeiro padrão deste capítulo refere-se à responsabilidade
institucional quanto aos direitos dos pacientes: “PFR.1 A instituição é responsável
pelo estabelecimento de processos de apoio aos direitos dos pacientes e de seus
familiares

durante

a

prestação

INTERNATIONAL, 2011, p. 56).

do

cuidado.”

(JOINT

COMMISSION
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Portanto, a organização de saúde que escolhe essa metodologia de
avaliação, tem de atender a este padrão de excelência, desenvolvendo processos
para garantir um cuidado que atenda aos direitos dos pacientes. O Manual (JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL, 2011, p.56) explica, em seu propósito, quais
requisitos são fundamentais para atender este padrão:
Os líderes da instituição são primariamente responsáveis pela forma
como seus pacientes são tratados. Assim, os líderes precisam
conhecer e compreender os direitos do paciente e seus familiares e
as responsabilidades de sua instituição, expressas em leis e
regulamentos. Os líderes definem diretrizes para assegurar que os
profissionais de toda a instituição assumam a responsabilidade de
proteger esses direitos. Para proteger e promover efetivamente os
direitos do paciente, os líderes trabalham de forma colaborativa e
procuram compreender suas responsabilidades em relação à
comunidade atendida pela instituição.
A instituição respeita o direito do paciente e, em certos casos, o
direito da família do paciente, de determinar as informações relativas
ao seu cuidado, que serão transmitidas à família ou a outras
pessoas, e em que circunstâncias. Por exemplo, o paciente pode não
querer compartilhar um diagnóstico com a família.
Os direitos dos pacientes e seus familiares são um elemento
fundamental em todos os contatos entre a instituição, seus
profissionais e familiares. Assim, a instituição desenvolve e
implementa políticas e procedimentos para garantir que todo o corpo
profissional conheça e respeite os direitos dos pacientes e seus
familiares, quando interagem e cuidam desses pacientes. A
instituição desenvolve essas políticas e procedimentos através de um
processo colaborativo e inclusivo que, quando apropriado, inclui
pacientes e familiares.

Para operacionalizar as instruções do propósito do padrão do Manual de
Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais (JOINT
COMMISSION

INTERNATIONAL,

2011),

e

receber pontuação

máxima

no

atendimento deste padrão, o hospital engajado no processo de Acreditação
Internacional submetido a estes padrões e às avaliações externas por especialistas
deve identificar primeiramente quais profissionais devem participar da elaboração
das políticas e procedimentos. O padrão determina que a elaboração se dê de forma
colaborativa e inclusiva, e se possível inclua representantes do grupo de pacientes e
familiares. Por conseguinte, esta lista de participantes deve incluir profissionais das
diversas áreas de cuidado, e profissionais administrativos responsáveis por
atividades de apoio ao cuidado ao paciente.
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Para a elaboração das políticas e procedimentos é necessário identificar o
perfil de pacientes atendidos para determinar os fluxos de atendimento e a
legislação vigente relacionada ao tipo de paciente da instituição. Por exemplo, se
são atendidos pacientes pediátricos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº
8.069 de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990a) deve ser utilizado. Toda a legislação
deve ser estudada e suas exigências incluídas nas políticas e procedimentos
institucionais. As políticas determinam a intenção e orientações dos dirigentes no
cumprimento das diretrizes da organização, e os procedimentos o modo de cumprir
as ações determinadas nas políticas.
2.3 DIREITOS DOS PACIENTES E O CONTEXTO DO ESTUDO
A percepção dos usuários e profissionais de saúde do HUPES sobre a
garantia dos direitos dos pacientes consiste no objeto do presente estudo avaliativo.
São os direitos dos pacientes descritos no manual da Joint Commission International
que foram considerados neste estudo, e que apoiaram o processo implementado
pelo hospital.
O contexto deste estudo avaliativo ocorreu no HUPES, avaliando a visão dos
usuários internados e dos profissionais de saúde envolvidos no cuidado e orientação
dos pacientes.
O hospital faz parte de um complexo, com um Hospital Geral, um Hospital da
Criança e um Ambulatório. No total são 500 leitos ativos, de alta complexidade, e
abriga as graduações das diversas disciplinas dos cursos das áreas de saúde da
UFBA. A dimensão do hospital e sua complexidade são pontos importantes a serem
levados em consideração, pois a quantidade de alunos em residência, quantidade
de profissionais e o número de internamentos e pacientes em circulação são
imperativos para que o planejamento e a implantação do processo em si sejam feitos
por equipe capaz de abranger todos os aspectos relevantes para que ao final haja
um impacto positivo, e a garantia de que todos os pacientes recebam um cuidado
coordenado e seguro, e seus direitos sejam atendidos.
O

HUPES

é

um

hospital

apoiado

pelo

Programa

de

Apoio

ao

Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI – SUS), projeto do Ministério da
Saúde que utiliza seis “hospitais de excelência” privados na aplicação de sua
experiência de sucesso em gestão e cuidado em unidades de saúde do SUS. Em
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2009 o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) recebeu o certificado de filantropia,
tendo como primeira missão 15 projetos com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento institucional do SUS por meio de intervenções tecnológicas,
gerenciais e capacitação profissional. O projeto que apoiou o HUPES consta da área
temática IV de projetos do PROADI: Desenvolvimento de Técnicas e Operação de
Gestão em Serviços de Saúde. O objetivo específico deste projeto é a melhoria da
gestão de hospitais de grande porte do SUS, designados pelo Ministério da Saúde,
com ênfase no aprimoramento de processos com base nos padrões internacionais
de qualidade e segurança.
Quando o HUPES iniciou a preparação para a acreditação, sua direção
entendeu que o capítulo do manual da JCI sobre os direitos dos pacientes era de
suma importância, e percebeu também que vários procedimentos já eram
praticados, mas sem uma política definida e a formação de um grupo de
profissionais capazes de sistematizar ações para a garantia dos direitos dos
pacientes amplamente em toda a instituição. Imediatamente foi solicitada a
composição de uma equipe multiprofissional para atender a demanda, e foi
programada a capacitação destes profissionais.
Por meio da Portaria interna nº 34/2010 (HUPES, 2010) foi instituída a
Comissão dos Direitos dos Pacientes do Complexo HUPES, composta por 4
médicos, 6 enfermeiros, 5 assistentes sociais, 1 engenheiro, 1 administrador, 2
fisioterapeutas e 2 nutricionistas.
A capacitação do grupo se deu através de uma oficina nos dias 23 e 24 de
julho de 2010, com o total de 16 horas. No encontro foram apresentados os temas:
direitos sociais, direitos constitucionais, direitos humanos e direitos dos pacientes. O
grupo foi dividido para estudar as legislações: Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 1º
de outubro de 2003) (BRASIL, 2003a) Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069 de 13 de julho de 1990) (BRASIL, 1990a), Direitos dos Usuários dos Serviços
e das Ações de Saúde do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10.241 de 17 de
março de 1999) (SÃO PAULO, 1999), Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990) (BRASIL, 1990b), Código Civil Brasileiro
(Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002) (BRASIL, 2002) e a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1998 (BRASIL, 1998). Foram consultados os
Códigos de Ética Profissional de Medicina, Enfermagem e Assistente Social, e as
cartilhas desenvolvidas pelo Instituto Nacional do Câncer e pelo Ministério da Saúde.
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O resultado do estudo foi exposto em plenária pelos participantes, comparando os
dados com o perfil dos pacientes atendidos no complexo. Foi elucidada a missão do
hospital diante de ações a serem implementadas, e ao final do segundo dia foi
apresentada a lista dos direitos a ser assegurada pelos profissionais, e medidas para
implantação e garantia destes direitos.
A equipe capacitada revisou e complementou a lista de direitos dos pacientes
que integrou uma cartilha impressa para ser entregue aos pacientes no período de
agosto a dezembro de 2010. O fluxo de educação dos pacientes sobre seus direitos
foi determinado, decidindo-se por utilizar o momento da admissão do paciente para a
internação como ideal para esta apresentação. O paciente e sua família, no HUPES,
são recebidos pela equipe de Assistentes Sociais, e esta ficou responsável por
entregar a cartilha dos direitos para os pacientes e explicar e educar os pacientes a
respeito. Foi estabelecido que quando houver qualquer barreira idiomática e de
compreensão por parte dos pacientes e familiares, essa equipe estará pronta e
preparada para identificar e suplantar tais barreiras. Como exemplo, se o paciente
não souber ler, um profissional irá ler e explicar os direitos a este paciente até que
ele compreenda o conteúdo. A lista foi desenvolvida em linguagem clara e
compreensível.
A disseminação da cartilha com a lista dos direitos dos pacientes aos
profissionais foi feita através de campanha institucional em fevereiro de 2011,
utilizando cartazes afixados em locais estratégicos. Foram realizados treinamentos a
todos as categorias de profissionais no período de fevereiro a abril de 2011,
atingindo 800 profissionais.
A seguir está explicitada a lista de direitos elaborada pelos HUPES:
Direitos dos pacientes:
Atendimento integral e humanizado à saúde, acesso universal e
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde;
Assistência multiprofissional e tratamento individualizado, adequado
às necessidades específicas do paciente, garantindo o sigilo das
informações prestadas;
Ser identificado pelo nome completo e número de prontuário;
Ser protegido contra qualquer forma de agressão, abuso e
exploração;
Ter garantida sua privacidade durante o processo de cuidado;
Não ser objeto de pesquisa clínica, investigações, ensaio clínico e/ou
provas diagnósticas e terapêuticas, sem seu consentimento
informado ou do responsável legal;
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Receber informações claras e objetivas sobre suas condições
clínicas, diagnósticos, tratamentos, riscos, benefícios, finalidade,
duração, resultados, procedimentos, exames e condutas necessários
e tratamentos alternativos;
Recusa ou interrupção do tratamento, inclusive, sobre a adoção de
medidas de ressuscitação e sustentação da vida;
Decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados
sobre seu estado de saúde;
Ter informações sobre o seu tratamento atualizadas e legíveis no
prontuário, bem como acesso aos seu conteúdo e cópia, seguindo as
normas institucionais;
Receber receitas e prescrições terapêuticas, contendo:
a) Nome genérico das substâncias prescritas;
b) Clara indicação da dose e do modo de usar;
c) Escrita legível, com textos sem códigos e abreviaturas;
d) Nome do profissional e seu número de registro no conselho
profissional, assinatura e data.
Receber os medicamentos e insumos necessários ao seu tratamento
durante a internação, bem como alimentação adequada;
Ter acompanhante, nos casos de internação, nas situações previstas
em lei, assim como naquelas em que a autonomia da pessoa estiver
comprometida. Em caso de atendimento ambulatorial, (consultas e
exames) direito a acompanhante de sua livre escolha;
Assistência religiosa/espiritual, de acordo com sua escolha;
Receber informações acerca das normas e funcionamento do
hospital, de forma clara, objetiva e compreensível;
Receber visitas, conforme sua necessidade;
Se criança, (pessoa com até 12 anos incompletos) ter a permanência
em tempo integral de um dos pais ou responsável, em casos de
internação, inclusive com garantia da continuidade das atividades
escolares, bem como estímulo à recreação;
Se idoso, (pessoa com idade igual ou superior a 60 anos) ter
atendimento prioritário;
Se portador de necessidades especiais, ter atendimento prioritário e
acessibilidade aos ambientes.
Deveres dos pacientes e familiares:
Fornecer todas as informações necessárias sobre sua saúde, bem
como uso de medicamentos e doenças antecedentes e atuais;
Manifestar o entendimento acerca de todas as condutas que estão
sendo realizadas durante o processo de cuidado;
Seguir as instruções e recomendações de seu médico e da equipe
multiprofissional, sendo responsável pelas consequências de sua
recusa;
Em caso de qualquer alteração das condições de saúde, comunicar
ao médico responsável e à equipe;
Apresentar os documentos necessários ao sue atendimento e
internação;
Respeitar os direitos dos demais pacientes e profissionais, no que se
refere a ruídos e comportamento de seus visitantes;
Atender e respeitar a legislação referente ao consumo do fumo no
ambiente hospitalar;
Conhecer e respeitar as normas e regulamentos da instituição.
(ANEXO C).
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Para assegurar o que foi disposto na Lista dos Direitos de Pacientes, foi
necessário implantar processos específicos como melhorar o local para permanência
de acompanhantes, adequar locais de cuidado para permitir a privacidade do
cuidado e da informação, elaborar termos de consentimento informado de fácil
compreensão ao paciente e, sobretudo, treinar os profissionais e informar os
pacientes e seus familiares.
Os profissionais, por sua vez, compreenderam rapidamente que estes direitos
fazem parte da sua atividade, e da adequada prestação de cuidados. Os líderes
entenderam que era necessário, inclusive, prestar atenção aos processos licitatórios
para garantir os medicamentos e insumos, e desenvolver estratégias para adequar
tecnologias visando privacidade e clareza das informações, procurando alternativas
para implantar o prontuário eletrônico.
A implantação de tais medidas trouxe um ganho para instituição, e em
especial aos pacientes e familiares.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste

capítulo

são

descritos

os

procedimentos

adotados

para

o

desenvolvimento deste estudo.

3.1 ABORDAGEM
Entendendo que estudar e avaliar a garantia dos direitos dos pacientes em
uma instituição requer o conhecimento de especialistas, e que o consumidor, neste
caso, é um ator interessado no cumprimento dos seus direitos, a autora escolheu as
abordagens centradas nos especialistas e consumidores.
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 179), “a abordagem da
avaliação centrada em especialistas, talvez a mais antiga e a mais usada, depende
dos conhecimentos específicos de um profissional para julgar uma instituição, um
programa ou uma atividade”. Essa afirmação mostra que esta abordagem está
focada no conhecimento de um especialista que emite seu julgamento a respeito do
tema em estudo, ou local/programa visitado.
A avaliação centrada em especialistas se divide em quatro categorias, de
acordo com a estrutura de cada uma: sistemas formais e informais, ou com um ou
mais especialistas. Neste estudo, considera-se a categoria “parecer ad hoc
individual”, que no entender de Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004 p. 190) “é o
ubíquo parecer a respeito de uma entidade emitido por um profissional selecionado
por seus conhecimentos especializados para julgar o valor dessa entidade”.
Esta abordagem foi escolhida pela autora porque cobre todos os aspectos do
programa a ser avaliado, permite utilizar padrões reconhecidos como critérios de
julgamento e está baseada na qualificação, experiência e conhecimento do
especialista.
A abordagem centrada em consumidores vem de uma filosofia que se baseia
nas necessidades e interesses destes para o desenvolvimento de produtos e
programas. Segundo Santos (2012, p. 1),

Mais do que atender as necessidades dos consumidores é
necessário que os fornecedores de bens e serviços entendam o
universo que os cercam, transcendendo assim o seu próprio mundo
corporativo (...) em função das expectativas criadas pelos
consumidores (...) passando a buscar experiências que sejam mais
do que simplesmente satisfatórias.
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Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) descrevem a abordagem centrada em
consumidores como uma avaliação predominantemente somativa. Entretanto,
Scriven (1960 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 166),
contribuiu com essa abordagem fazendo a distinção entre avaliação formativa e
somativa. Disse ele que o papel somativo da avaliação:

Possibilita que os administradores concluam se todo o currículo já
pronto, refinado pelo uso do processo de avaliação em seu (...) papel
[formativo] representa ou não um avanço suficientemente
significativo em relação às alternativas existentes para justificar as
despesas de sua adoção por um sistema.

Scriven sugeriu critérios para avaliar produtos e programas, que são utilizados
neste estudo, tais como: evidência de haver alcançado importantes objetivos
educacionais, resultados do acompanhamento, efeitos secundários e imprevistos, e
alcance da utilidade, isto é, para quem o produto vai ser útil.
Essa abordagem traz como principal vantagem a ênfase nas necessidades de
informação do consumidor e sua influência sobre a criação de programas, portanto,
a autora a considera relevante no estudo que trata dos direitos dos consumidores,
neste caso, os direitos dos pacientes internados em uma instituição.
Este estudo tem natureza formativa, pois a avaliação vai ocorrer durante o
processo de aplicação da metodologia de acreditação e implantação dos direitos dos
pacientes. Segundo Mertens (2012, p. 559), avaliação formativa é uma “avaliação
realizada durante o desenvolvimento ou a entrega de um programa ou produto, com
a intenção de fornecer feedbacks para melhorar a avaliação; também pode se
concentrar em planejamento e desenho de programas.” Portanto, as informações
geradas neste estudo podem ser utilizadas para implementar melhorias no processo
de garantia dos direitos dos pacientes no HUPES, provocando re-desenho de fluxos
e procedimentos.

3.2 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
3.2.1 Construção do quadro de critérios
A partir do objetivo proposto e das perguntas avaliativas foco do estudo, foi
construído o Quadro 1, que identifica as categorias, padrões e níveis de
conformidade para julgamento dos resultados do estudo. Este quadro orientou a
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elaboração dos instrumentos e sua ordem de aplicação. Para atender a
nomenclatura utilizada pela JCI, os indicadores das categorias estudadas receberam
a denominação de padrões; e os padrões para julgamento dos resultados do estudo
foram denominados níveis de conformidade.
As perguntas avaliativas dão direção à avaliação, e os níveis de conformidade
fornecem elementos de medida para a implantação do processo de acordo com as
categorias consideradas.
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Quadro 1 – Quadro de Critérios
Categorias

Padrões
- definição dos direitos dos
pacientes de acordo com perfil
do hospital e elaboração de
lista de direitos
- estabelecimento de
processos para aplicação dos
direitos
- treinamento dos profissionais
sobre os direitos dos pacientes

Contexto do
profissional

- divulgação dos direitos dos
pacientes

- estabelecimento de
responsabilidades sobre a
educação dos pacientes sobre
seus direitos

- avaliação dos resultados
alcançados
- avaliação do conhecimento
dos profissionais a respeito dos
direitos dos pacientes

Alto
- lista dos direitos dos
pacientes elaborada

- processos
estabelecidos e
direitos implantados
- todos os
profissionais
envolvidos no cuidado
aos pacientes
treinados sobre os
direitos dos pacientes
- material educativo
preparado e entregue
a todos os pacientes e
familiares
- ter profissionais
responsáveis por
educar os pacientes
sobre seus direitos em
todas as áreas de
cuidado
- avaliação dos
resultados alcançados
realizada
- avaliação do
conhecimento dos
profissionais realizada

Níveis de Conformidade
Médio
Baixo
- lista dos direitos dos
- lista dos direitos dos
pacientes em fase de
pacientes não elaborada
elaboração
- processos estabelecidos,
mas direitos dos pacientes
não implantados
- metade dos profissionais
envolvidos no cuidado aos
pacientes treinados sobre
seus direitos

- processos não
estabelecidos

- material educativo
preparado, mas entrega
parcial a pacientes e
familiares
- ter profissionais
responsáveis por educar os
pacientes sobre seus
direitos somente em
algumas áreas de cuidado

- nenhum material
educativo preparado e não
entregue a pacientes e
familiares
- não ter profissionais
responsáveis por educar os
pacientes sobre seus
direitos

- avaliação dos resultados
programada, mas não
realizada
- avaliação do
conhecimento dos
profissionais em andamento

- avaliação sobre os
resultados alcançados não
foi programada
- avaliação do
conhecimento dos
profissionais não foi
realizada

- nenhum profissional
treinado sobre os direitos
dos pacientes
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- conhecimento sobre os
direitos dos pacientes

- informação sobre os direitos
dos pacientes fornecida antes
da internação

- informação fornecida em
linguagem acessível

Contexto do paciente

- pacientes apresentam
dúvidas sobre os direitos dos
pacientes
- esclarecimento de dúvidas
sobre os direitos dos pacientes

- capacidade dos pacientes de
relatar alguns dos seus direitos

- importância dada pelos
pacientes sobre o
conhecimento de seus direitos

- 28 ou mais pacientes
informam que
receberam educação
sobre seus direitos
- 28 ou mais pacientes
relatam que receberam
educação sobre os
direitos dos pacientes
antes do internamento
- 28 ou mais pacientes
declaram que a
informação sobre os
direitos dos pacientes
foi clara e
compreensível e não
suscitaram dúvidas
- menos de 13
pacientes apresentam
dúvidas sobre os
direitos dos pacientes
- todos pacientes que
tinham dúvidas
respondem que suas
dúvidas sobre os
direitos dos pacientes
foram esclarecidas
- 28 ou mais pacientes
sabem relatar alguns
dos seus direitos após
processo educativo
- 28 ou mais pacientes
consideram importante
conhecer os seus
direitos

- entre 14 e 27 pacientes
informam que receberam
educação sobre seus
direitos
- entre 14 a 27 pacientes
relatam que receberam
educação sobre os direitos
dos pacientes antes do
internamento
- entre 14 a 27 pacientes
declaram que a informação
sobre os direitos dos
pacientes foi clara e
compreensível e não
suscitaram dúvidas

- menos de 13 pacientes
informam que receberam
educação sobre seus
direitos
- menos de 13 pacientes
relatam que receberam
educação sobre os direitos
dos pacientes antes do
internamento
- menos de 13 pacientes
declaram que a informação
sobre os direitos dos
pacientes foi clara e
compreensível e não
suscitaram dúvidas

- entre 14 a 27 pacientes
apresentam dúvidas sobre
os direitos dos pacientes

- 28 ou mais pacientes
apresentam dúvidas sobre
os direitos dos pacientes

- metade dos pacientes
que tinham dúvidas
responde que suas dúvidas
sobre os direitos dos
pacientes foram
esclarecidas
- entre 14 a 27 pacientes
sabem relatar alguns dos
seus direitos após processo
educativo
- entre 14 a 27 pacientes
consideram importante
conhecer os seus direitos

- nenhum paciente que
tinha dúvidas responde que
suas dúvidas sobre os
direitos dos pacientes foram
esclarecidas
- menos de 13 pacientes
sabem relatar alguns dos
seus direitos após processo
educativo
- menos de 13 pacientes
consideram importante
conhecer os seus direitos
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- conhecimento prévio do
paciente sobre sua doença

- conhecimento do paciente
sobre sua doença após
processo educativo
- conhecimento sobre os
tratamentos propostos
- conhecimento sobre os riscos
dos tratamentos propostos

- conhecimento sobre o direito
de recusa aos tratamentos
propostos
- conhecimento sobre as
responsabilidades do paciente
durante o tratamento
- consentimento do paciente
ao tratamento
- conhecimento dos direitos
dos pacientes como ponto
positivo no tratamento

Fonte: A autora (2011).

- 28 ou mais pacientes
conheciam sua doença
antes do processo
educativo
- 28 ou mais pacientes
conhecem sua doença
após processo
educativo
- 28 ou mais pacientes
conhecem os
tratamentos propostos
- 28 ou mais pacientes
conhecem os riscos
dos tratamentos
propostos
- 28 ou mais pacientes
conhecem o direito de
recusa aos
tratamentos propostos
- 28 ou mais pacientes
conhecem suas
responsabilidades
durante o tratamento
- 28 ou mais pacientes
consentiram o
tratamento
- 28 ou mais pacientes
consideraram que
conhecer seus direitos
fez diferença positiva
no tratamento

- entre 14 a 27 pacientes
conheciam sua doença
antes do processo
educativo
- entre 14 a 27 pacientes
conhecem sua doença após
processo educativo

- menos de 13 pacientes
conheciam sua doença
antes do processo
educativo
- menos de 13 pacientes
conhecem sua doença após
processo educativo

- entre 14 a 27 pacientes
conhecem os tratamentos
propostos
- entre 14 a 27 pacientes
conhecem os riscos dos
tratamentos propostos

- menos de 13 pacientes
conhecem os tratamentos
propostos
- menos de 13 pacientes
conhecem os riscos dos
tratamentos propostos

- entre 14 a 27 pacientes
conhecem o direito de
recusa aos tratamentos
propostos
- entre 14 a 27 pacientes
conhecem suas
responsabilidades durante
o tratamento
- entre 14 a 27 pacientes
consentiram o tratamento

- menos de 13 pacientes
conhecem o direito de
recusa aos tratamentos
propostos
- menos de 13 pacientes
conhecem suas
responsabilidades durante
o tratamento
- menos de 13 pacientes
consentiram o tratamento

- entre 14 a 27 pacientes
consideraram que conhecer
seus direitos fez diferença
positiva no tratamento

- menos de 13 pacientes
consideraram que conhecer
seus direitos fez diferença
positiva no tratamento
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Para mensurar e analisar os resultados obtidos na coleta de dados foram
escolhidas as pontuações estratificando os padrões em três níveis de conformidade,
considerando uma escala de três níveis (alto, médio e baixo), e o total de 40
respondentes. Assim sendo, cada nível corresponde a 1/3 do total de respostas
possíveis.

Tabela 2 - Intervalo dos níveis de conformidade para classificação das respostas dos
pacientes
Total de respostas
0 a 13
entre 14 e 27
mais de 28

Nível de conformidade
Baixo
Médio
Alto

Fonte: A autora (2014).

3.2.2 Elaboração e validação de instrumentos para coleta de dados
A partir do Quadro 1 foram elaborados os dois instrumentos de avaliação
utilizados neste estudo. Um deles (APÊNDICE A) constituiu-se em um roteiro de
debate utilizado com o grupo focal realizado com os especialistas e o outro um
questionário aplicado aos pacientes (APÊNDICE B).
Para complementar a elaboração dos instrumentos avaliativos, foram
analisadas no hospital, as estratégias utilizadas pela equipe para garantir recursos
para que os direitos dos pacientes fossem disseminados e promovidos, quais sejam:
elaboração de manuais, treinamentos, estratégias de comunicação aos pacientes,
familiares e profissionais. Após essa etapa, foi realizada a avaliação da adequação
e/ou mapeamento de processos novos efetuados para que os resultados esperados
fossem obtidos. Por último, foram analisados as políticas e procedimentos
elaborados.
Um roteiro de debate para o grupo focal foi elaborado a partir dos padrões do
Quadro 1 – Contexto do profissional. Este instrumento foi validado de duas
maneiras: análise por especialista em direitos dos pacientes e análise por
especialista em elaboração e avaliação de instrumentos.
A análise realizada pelo especialista em instrumentos gerou alterações
significativas no roteiro. A partir das orientações recebidas, este foi subdividido em
questões-chave e diretrizes para cada questão. O tempo foi dividido e relacionado
em cada pergunta. Essa organização permitiu uma melhor utilização do roteiro,
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permitindo que a moderadora (autora deste estudo) pudesse manter a discussão
dentro do foco.
O grupo focal foi a metodologia escolhida para coleta de dados dos
profissionais, pois permite a discussão em profundidade sobre o assunto. Como
apoio a essa decisão, foram utilizados leitura e estudo de bibliografia específica.
Como principal definição, foi adotada a de Morgan (1997), que define grupos
focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais,
que coleta informações por meio das interações grupais. Já para Kitzinger (2000), o
grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na
interação. Trad (2009) diz que seu principal objetivo é reunir informações detalhadas
sobre um tópico específico (sugerido por um pesquisador, coordenador ou
moderador do grupo) a partir de um grupo de participantes selecionados. Entendese, então, que o grupo focal busca colher informações que possam proporcionar a
compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços.
Para Berenger, Elliot e Parreira (2012, p. 234), “o grupo focal é um
instrumento utilizado em avaliações, apresentando diferentes objetivos e funções”.
Explicam: “avaliações contemplam grupos de interesse (stakeholders), clientes e
usuários ou consumidores de um determinado programa, por exemplo, e os
avaliadores precisam conhecer as opiniões e percepções desses grupos sobre o
que vai ser avaliado”. Os autores complementam:
O grupo focal é um momento coletivo de coleta de informações e
opiniões que propiciam, aos avaliadores, melhor delinear seu projeto,
analisar as opiniões divergentes expressas durante a seção ou
seções de grupo. Permite, ainda, que avaliadores devolvam
resultados aos representantes dos grupos de interessados, discutam
conclusões, apreciem sugestões e recomendações.

A autora deste estudo considerou a utilização deste método, uma vez que a
equipe responsável por implementar o processo de garantia dos direitos dos
pacientes congrega diversas disciplinas e setores, bem como a interação entre
esses profissionais durante o grupo focal permitiria colher informações cruzadas e
completas. Como se trata de uma equipe multidisciplinar, este método permitiu a
discussão entre as diversas disciplinas, de modo que cada profissional apresentasse
sua opinião, havendo troca de experiências, e o relato da forma como cada um
tratou os direitos dos pacientes na sua área.
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Para a coleta de dados dos pacientes foi escolhido o questionário de
perguntas dicotômicas fechadas a ser respondido individualmente, utilizando
abordagem predominantemente qualitativa (APÊNDICE B).
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 484): “Como no caso da
coleta de qualquer tipo de informação, o avaliador deve primeiro considerar se já
existem questionários adequados ao estudo em pauta”. A autora deste estudo
pesquisou literatura pertinente procurando identificar questionários já validados e
reconhecidos que pudessem ser aplicados, e que possibilitassem comparação com
resultados já publicados, mas não encontrou nenhum instrumento sobre o tema.
Buscou, então, mediante pesquisa, autores que descrevessem a melhor escolha e
melhor forma de elaborar um questionário.
De acordo com Elliot, Hildebrand e Berenger (2012, p.40), há vantagens na
utilização da questão fechada dicotômica, pois esta é: “objetiva, rápida para
responder, fácil de computar as respostas, rápida para analisar, e é recomendada
para direcionar o respondente a grupos diferentes de questões, a partir da escolha
inicial”. Entretanto, ressalta suas desvantagens: “limita as opções de resposta, pode
levar a erros por oferecer apenas duas opções de resposta, fornece informação
pobre e pouco esclarecedora”, e ainda “pode conduzir a conclusões simples
demais”.
A autora deste estudo utilizou os padrões descritos no Quadro 1 para definir
as questões, evitando questões de duplo sentido para não confundir os
entrevistados, usou termos simples e perguntas curtas para facilitar a compreensão
dos respondentes. Para orientação destes, foi inserida uma instrução no início do
instrumento, redigida também de forma clara. Segundo Elliot, Hildebrand e Berenger
(2012), esta instrução é recomendada para captar a atenção do respondente e
predispô-lo a colaborar com o estudo.
A ordem das perguntas obedeceu ao sequenciamento do Quadro 1,
concatenando o assunto numa sequência lógica para o entrevistado. Elliot,
Hildebrand e Berenger (2012) enfatizam que em algumas situações, é importante
atentar para uma ordem psicológica das perguntas, ajustando ao nível de
compreensão dos respondentes. Como os entrevistados estão na situação de
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internamento3, preocupados com seu tratamento e recuperação, e também seu nível
social é variado; esse ponto foi orientador na decisão de ordenamento das questões.
Enfim, o questionário foi definido para este público por ser uma metodologia
de fácil aplicação, garante o anonimato, permite a aplicação das mesmas questões
para todas as pessoas (padronização), e por atender a um público com diferentes
níveis culturais.
O instrumento foi submetido a dois tipos de validação: análise por especialista
em direitos dos pacientes, e análise por especialista em elaboração e avaliação de
instrumentos. Depois de elaborado, o questionário foi enviado a um especialista em
direitos dos pacientes com a instrução de preenchimento, os objetivos e padrões da
avaliação para análise das perguntas propostas e verificação se respondem aos
objetivos e às questões avaliativas. A única sugestão feita pelo especialista foi a de
que, considerando a escolaridade e o estado dos pacientes, os questionários fossem
aplicados através de uma entrevista, ao invés de ser entregue diretamente a estes.
O especialista concluiu que, apesar das perguntas serem claras, como o assunto é
pouco conhecido pelos pacientes, no momento da entrevista seria possível
esclarecer dúvidas, facilitando a resposta, diminuindo a possibilidade de muitas
questões ficarem sem ser respondidas.
Este questionário também foi analisado por um especialista em elaboração e
avaliação de instrumentos para analisar as regras de elaboração dos itens,
objetividade e clareza das questões, adequação ao público-alvo, diagramação,
organização do conteúdo (sequenciamento), e instruções de preenchimento. Por
não haver sugestões de reformulação o instrumento foi considerado aprovado.

3.3 OS RESPONDENTES
Este estudo coletou dados de dois tipos de respondentes: pacientes e
especialistas.
Como definição do tipo de paciente a ser entrevistado, foi escolhido o
paciente internado, pois pela rotina do hospital, este recebe as informações sobre os
direitos dos pacientes no processo de admissão, antes da internação. Com base no
número de leitos disponíveis e a média de pacientes/dia no hospital avaliado, o

3

O mesmo que internação, termo utilizado na Bahia, onde está localizado o HUPES.
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número total de sujeitos deste estudo que poderia responder ao questionário é cerca
de 200. Decidiu-se então por uma amostra de 20% destes pacientes, totalizando 40.

3.4 COLETA DE DADOS
O processo de coleta de dados foi programado para ocorrer em fevereiro de
2013, tanto a realização do grupo focal, quanto a aplicação dos questionários aos
pacientes. O projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)
do HUPES, e seguiu os trâmites exigidos pela referida instância, tais como a
inclusão na Plataforma Brasil, e desenvolvimento de termos e documentos para
aprovação do estudo. Houve questionamentos feitos pelo relator do Comitê
responsável por analisar o projeto do estudo avaliativo, e as proposições feitas foram
cuidadosamente respondidas, bem como as alterações pertinentes realizadas.
As indagações feitas pelo relator que geraram alterações significativas foram:
inclusão no projeto de informações sobre a guarda dos questionários respondidos
pelos pacientes após análise; troca da equipe de profissionais do grupo focal e
mudanças no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Durante o processo de verificação pelo referido Comitê, em abril do mesmo
ano, a Direção do Hospital, após análise do projeto apresentado ao CEP, e
considerando a relevância do estudo para o hospital, autorizou o início da coleta de
dados, contanto que fosse aguardado o parecer final do CEP para iniciar a análise e
publicação dos resultados. O parecer final do relator do Comitê foi divulgado em
junho de 2013 (ANEXO A).
No dia 23 de abril de 2013 foi realizada a aplicação dos questionários aos
pacientes, de acordo com comunicado de autorização emitido pela direção do
hospital (ANEXO B). Esta coleta foi feita pela autora do estudo e por mais cinco
profissionais: três enfermeiras e duas nutricionistas, todas familiarizadas com os
conceitos e processos relativos à garantia dos direitos dos pacientes no hospital.
Para nivelar o conhecimento entre os colaboradores, foi feita uma leitura do
questionário em conjunto, discutidas as dúvidas e apresentada metodologia da
coleta e registro dos dados. A cada questionário foi anexado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Foram distribuídas, para cada
colaborador, as áreas de internação abertas (internação em enfermarias) para
abranger a maior parte do hospital. Não foram incluídas áreas de internação de
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pacientes graves, pela especificidade dos casos, mas seis unidades de internação
foram cobertas. A aplicação foi iniciada, após ter sido testada a metodologia de
coleta de dados pela autora.
A partir de então, cada profissional foi direcionado para uma unidade para a
coleta dos dados. A escolha dos pacientes foi aleatória, com aval da chefia de
enfermagem do setor, com a informação sobre a condição de saúde do paciente e a
possibilidade de realização da aplicação do questionário. A amostra aleatória
programada de questionários respondidos por 40 pacientes foi cumprida.
A coleta de dados do grupo focal se deu em abril de 2013 e foi orientada por
um roteiro pré-determinado e validado. Foi realizada uma sessão com a presença de
18 profissionais.
Para realização do grupo focal, foi necessário definir o número e perfil de
profissionais, quantidade de sessões e elaborar um roteiro para direção do encontro.
Berenger, Elliot e Parreira (2012, p. 240) ressaltam que “o número de participantes
de um grupo focal faz parte do desenho da pesquisa, de seu propósito e das
características do tema em discussão (...). É preciso ter um número que estimule a
discussão e a participação de todos os componentes; esse número varia de oito a
12”. A intenção inicial do estudo era entrevistar os 24 participantes da capacitação
sobre o tema, realizada na oficina em 2010. Portanto, foi decidida na ocasião a
realização de dois grupos focais com 12 participantes em cada grupo.
Entretanto, quando o projeto foi exposto ao Comitê de Ética e Pesquisa do
Hospital Universitário, o relator recomendou à autora deste estudo que os
profissionais participantes do grupo focal deveriam ser outros, que não haviam sido
capacitados, e sim atuantes nas diversas áreas do hospital e que por sua atuação,
estariam envolvidos na garantia dos direitos dos pacientes. Essa sugestão foi
acatada, pois foi considerado interessante abordar o assunto com profissionais que
tiveram conhecimento posterior do assunto, e são os responsáveis pela manutenção
do processo. A estruturação do grupo foi feita contemplando os seguintes
participantes: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas,
administrativos

e

técnicos

de

enfermagem.

Foram

incluídos

os

setores

compreendidos pelo processo de admissão e internação dos pacientes, e foi
possível formar somente um grupo composto por 12 membros.
O grupo focal ocorreu antes da coleta de dados dos pacientes, então não
houve conhecimento sobre o processo de atendimento aos padrões dos direitos dos
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pacientes, e consequentemente nenhuma interferência que pudesse causar um viés
nas informações geradas na reunião.
A reunião durou duas horas, tendo início às 15h e sendo encerrada às 17h do
dia 22/04/2013. O grupo foi composto por enfermeiros, técnicos de enfermagem,
psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e secretárias das
unidades de internação. Dois médicos convidados não compareceram.
A autora deste estudo realizou a abertura explanando os motivos da reunião,
pediu que os participantes se apresentassem. A seguir, apresentou um resumo dos
temas da Oficina dos Direitos dos Pacientes e os objetivos do estudo. Foi dada
oportunidade para os presentes aceitarem ou recusarem a participar, como também
para perguntas e esclarecimento de dúvidas. Como todos aceitaram a participação e
não tiveram dúvidas, foi explicado o modelo da reunião, que contou com a
participação de dois profissionais nutricionistas para o registro das informações
geradas. A partir de então foram apresentadas as questões. Todo o roteiro proposto
foi apresentado e cumprido.

4 RESULTADOS
Segundo Minayo, Assis e Souza (2005, p. 27): “a análise de resultados se
refere aos efeitos e aos produtos que as ações e procedimentos provocam, de
acordo com os objetivos da intervenção”. Seguindo esta perspectiva, este estudo
buscou avaliar a percepção dos pacientes e profissionais sobre a implantação da
garantia aos direitos dos pacientes no hospital, ou seja, os resultados das ações
implementadas.
A análise dos dados consistiu em examinar, categorizar, classificar em tabelas
e gráficos, recombinar as evidências quantitativas e qualitativas para responder as
perguntas avaliativas.

4.1 ANÁLISE DE DADOS COLHIDOS DOS PACIENTES
A análise dos dados demográficos coletados pelo questionário respondido
pelos pacientes é descrita na sequência. A população avaliada se dividiu metade em
sexo feminino e metade em sexo masculino, sem que houvesse esta intenção por
parte da autora deste estudo.
Gráfico 1 - Distribuição de pacientes por idade
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Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 1 mostra a distribuição dos pacientes quanto a idade. A maior
concentração da idade dos 40 pacientes participantes foi entre 41 a 60 anos.
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Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes por escolaridade
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Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 2 mostra que cinco pacientes, dos 40 respondentes, são
analfabetos, seguido de 17 com ensino fundamental incompleto e sete pacientes
com ensino fundamental completo. Apenas sete pacientes declararam ter ensino
médio completo e três pacientes, superior incompleto. Estes dados revelam um
baixo nível de escolaridade dos participantes, o que pode dificultar o processo de
entendimento dos direitos do paciente, dos riscos e complexidade da sua doença e
dos tratamentos propostos. Esta distribuição revela a necessidade de um esforço
para ensinar os direitos dos pacientes a estes e aos seus familiares com uma
linguagem que eles compreendam.

Tabela 3 - Nível de conformidade obtido em cada resposta dos pacientes
Pergunta
1. Você recebeu informações sobre os
direitos dos pacientes?
2. Essa informação aconteceu antes do
internamento?
3. Em sua opinião, as informações
recebidas foram fáceis de entender?
4. Você teve dúvidas sobre o assunto?
5. Recebeu resposta às dúvidas?
6. Em suas palavras, você sabe dizer quais
são os direitos dos pacientes?
7. Foi importante passar a conhecer os
direitos dos pacientes?

Número de
respostas SIM

Nível de
conformidade

26

Médio

24

Médio

25

Médio

8
8

Alto
Alto

27

Médio

35

Alto

(Continuação)
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(Conclusão)
Pergunta
8. Quando veio ao hospital já sabia sobre a
sua doença?
9. Aqui você aprendeu sobre sua doença?
10. Você aprendeu sobre os tratamentos
propostos?
11. Você aprendeu sobre os riscos do
tratamento?
12. Você aprendeu sobre o que fazer se não
aceitar o tratamento?
13. Recebeu informações sobre suas
responsabilidades durante o tratamento?
14. Após o conhecimento, você consentiu o
tratamento?
15. Em sua opinião, conhecer os direitos dos
pacientes fez diferença positiva?

Número de
respostas SIM

Nível de
conformidade

36

Alto

32

Alto

29

Alto

23

Médio

33

Alto

40

Alto

40

Alto

40

Alto

Fonte: A autora (2014).

A Tabela 3 descreve o nível de conformidade obtido em cada pergunta do
questionário que foi adotado para avaliar os 40 pacientes.
Pela classificação das perguntas do questionário aplicado aos pacientes,
observa-se que nove itens atingiram nível de conformidade alto, e cinco médio.
Apenas uma pergunta alcançou nível de conformidade baixo.
Esses valores representam um favorável nível de consistência do processo de
garantia dos direitos dos pacientes no hospital, sob a ótica dos pacientes.
Representa, também, a importância que os pacientes dão ao conhecimento dos
seus direitos, e que parece terem sido educados a respeito.
A seguir é apresentada a análise dos níveis de conformidade por pergunta.
A primeira pergunta do questionário foi formulada para elucidar se os
pacientes receberam informações sobre os direitos dos pacientes. Houve 26
respostas positivas, indicando um nível de conformidade médio, demonstrando que
nem todos os pacientes foram educados a respeito, ou seja, processaram as
informações recebidas a respeito dos direitos dos pacientes. Durante entrevistas,
uma familiar de paciente informou que no momento da admissão, quando foram
abordados pela assistente social, o paciente (pai desta respondente) ficou do lado
de fora da sala, porque não sabe ler e preferiu que a filha recebesse as informações.
Posteriormente, a filha se esqueceu de informar ao pai sobre seus direitos, pois não
achou necessário, contando que ia ficar todo o tempo em sua companhia.
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Reconheceu que é importante que o pai seja educado sobre os seus direitos. Nesta
situação, pode-se considerar que o formato da apresentação dos direitos dos
pacientes não estava adequado ao tipo de paciente, e que a equipe não se esforçou
em entender a problemática e educar o paciente de maneira que ele entendesse.
Neste caso em especial, considera-se que a equipe deve estar preparada
para atender e suprimir qualquer barreira de comunicação para que o próprio
paciente possa receber as informações sobre os direitos dos pacientes como parte
da sua educação. Se dos 40 pacientes que responderam o questionário apenas três
possuíam ensino superior incompleto, cinco eram analfabetos e 17 apresentavam
escolaridade de ensino médio e / ou fundamental incompletos, torna-se ainda mais
importante a necessidade dos direitos dos pacientes serem comunicados em
linguagem adequada a este tipo de paciente.
Para avaliar o momento em que o paciente é educado sobre seus direitos, foi
proposta a pergunta para saber se isso ocorreu antes de seu internamento, de
acordo com a rotina definida pelo hospital. A esta pergunta foram dadas 24
respostas positivas, indicando um nível de conformidade médio. Foi relatado por
quatro pacientes o fato de não terem ficado na sala do serviço social durante a
admissão, sem expor os motivos. Mais quatro pacientes afirmaram estar com muita
dor no momento da admissão e de terem ido direto para a enfermaria. Outros seis
pacientes não passaram pelo serviço social antes da internação.
A pergunta seguinte, formulada para avaliar a acessibilidade da linguagem
empregada na transmissão dos direitos dos pacientes, bem como a conformidade do
formato da exposição destes direitos, obteve 25 respostas positivas, equivalendo a
um nível de conformidade médio.
Apesar do nível médio de conformidade para o recebimento das informações
sobre os direitos, e a facilidade no seu entendimento, somente oito responderam
que ainda tinham dúvidas sobre o assunto, indicando um nível de conformidade alto
para esta questão (pergunta 4), ou seja, poucos pacientes suscitaram dúvidas sobre
o conteúdo informado. Entretanto, como ponto positivo, esses oito pacientes
informaram ter obtido respostas às suas dúvidas.
A seguir, demonstrando um nível de conformidade médio, 27 pacientes foram
capazes de mencionar pelo menos três direitos dos pacientes da lista definida e
apresentada pela instituição.
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Já 35 pacientes responderam que foi importante conhecer os seus direitos, o
que equivale a um nível alto de conformidade. Esse nível de respostas demonstra
que apesar das dificuldades relatadas e do nível médio de conformidade dos outros
padrões, os pacientes reconhecem que saber sobre os seus direitos é importante.
Um paciente informou que já ficara internado no hospital anteriormente, e que agora
ficou entusiasmado em conhecer os seus direitos.
Exprimindo um nível de conformidade alto, com 36 respostas positivas, a
questão sobre o conhecimento prévio à internação sobre a sua doença, indica que
os pacientes procuraram informações sobre a sua situação, facilitando sua
compreensão em relação à evolução de sua doença durante a internação. Um
paciente reforçou que aprendeu sobre o seu problema de saúde durante o
tratamento ambulatorial. Outro disse que leu sobre sua doença na internet.
Confirmando a vocação da equipe multiprofissional em educar continuamente o
paciente e seus familiares, 32 pacientes responderam afirmativamente terem
aprendido mais sobre sua doença no hospital, enquanto internados.
Para facilitar a recuperação e ampliar a margem de sucesso do tratamento,
bem como envolver o paciente em seu cuidado, é necessário que este e seus
familiares conheçam os tratamentos propostos. Para esta questão, 29 pacientes
responderam sim, conferindo um nível de conformidade alto. Entretanto, ao indicar
se aprenderam sobre os riscos do tratamento (pergunta 11), item importante para
que o paciente e sua família possam aceitar e consentir com segurança as
intervenções propostas, somente 23 pacientes responderam sim, resultando um
nível de conformidade médio.
A décima segunda pergunta indaga ao paciente se ele aprendeu sobre o que
fazer se não aceitasse o tratamento. Com um nível de conformidade alto, 33
pacientes responderam que sim, que aprenderam o que fazer em caso de recusa. A
pergunta seguinte foi formulada para saber se o paciente havia recebido
informações sobre suas responsabilidades durante o tratamento, e o nível de
conformidade foi alto, com resposta positiva plena de 40 pacientes. Todos os 40
pacientes responderam que consentiram a terapêutica proposta após conhecer os
riscos e os procedimentos, atingindo nível de conformidade alto para esta questão.
Por fim, para a última pergunta, 40 pacientes responderam afirmativamente
que em sua opinião, conhecer os direitos dos pacientes fez diferença positiva em
seu tratamento e em sua estadia no hospital. Um paciente afirmou que pode usar
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esse aprendizado algumas vezes: pediu mais explicações sobre o seu caso, pediu
para ver o seu prontuário, e isso o tornou mais confiante, facilitando sua participação
no cuidado. Outra paciente informou que pediu privacidade quando foi examinada
por uma equipe de residentes, e que isso foi possível porque aprendeu sobre seus
direitos.

4.2 ANÁLISE DE DADOS COLHIDOS COM OS PROFISSIONAIS
Estão descritos a seguir a análise dos dados coletados no grupo focal
realizado com os especialistas.
Quanto à questão-chave 1 – Elaboração e divulgação da lista dos Direitos dos
Pacientes, todos os presentes revelaram conhecer a lista dos Direitos. Um
profissional citou:
O processo de Acreditação no HUPES gerou uma corrida dos
profissionais para zelar pelo trabalho e foi estabelecida a ambição de
alcançar a certificação da instituição, motivo pelo qual o processo de
garantia dos direitos dos pacientes e sua comunicação a todos foram
sedimentados. (informação verbal4).

Os

profissionais

assentiram

a

este

depoimento,

revelando

que

o

conhecimento e empenho de todos é uniforme. Ainda sobre esta questão, foi dito
que em 2011 foi realizada uma grande campanha institucional com a participação da
Direção e Grupo Facilitador da Acreditação, pilotada pelo setor de Comunicação
Social. Na ocasião foram distribuídos banners pelo hospital, feitas palestras e
entregue o folder sobre os direitos dos pacientes a todos os profissionais. Uma das
assistentes sociais presente apresentou o folder novamente a todos, e entregou um
à autora do estudo que estava coordenando o grupo focal.
Para responder a questão-chave 2 – Implantação dos Direitos dos Pacientes,
os profissionais informaram que houve cursos, tais como “Oficina do Cuidar” e
“Garantindo os Direitos dos Pacientes” e que faz parte do cotidiano do Serviço Social
educar os pacientes quanto aos seus direitos. Em depoimento, uma Assistente
Social declarou:

4

Informação concedida por profissional durante grupo focal em 23 de abril de 2013.
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Todo paciente que interna passa por este serviço e recebe as
informações de forma detalhada e clara. É nosso dever esclarecer os
direitos ao paciente e seus familiares. Para facilitar esse
procedimento, e o entendimento por todos, foi impressa uma cartilha
que é entregue no momento da admissão. Se após internado o
paciente tiver dúvidas a respeito dos seus direitos, a equipe está
orientada a prestar os esclarecimentos ou a solicitar a presença de
um membro da equipe do Serviço Social. (informação verbal5).

Entretanto, uma enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva - UTI informou
que não percebeu a implantação efetiva do processo, pois os pacientes são
internados neste setor sem passar pelo Serviço Social, ou estão em estado grave
quando são internados e só a família recebe as orientações, às vezes. Em geral,
segundo esse profissional, os familiares não conhecem os direitos dos pacientes,
como por exemplo, o direito de receber uma cópia do prontuário:

Sei que é difícil abordar os pacientes nesta situação, mas pelo
menos uma orientação devia ser dada aos familiares. Nem sempre
quando há melhora do quadro do paciente a equipe da UTI se lembra
de educar o paciente a respeito dos seus direitos. Deve fazer parte
da rotina do Serviço Social procurar pacientes ainda sem informação.
(informação verbal6).

Já os profissionais das Unidades de Internação relataram que, nestas
unidades, os pacientes mais esclarecidos discutem os seus direitos e manifestam o
desejo de entrar em contato com a Ouvidoria, e escrevem queixas e elogios.
Em relação à questão-chave 3 - Percepção dos profissionais e resultados
alcançados, foi revelado que os profissionais estão sendo cobrados em relação a
tudo: direitos dos pacientes, segurança, utilização de adornos, resultados. São
cobrados também para obter o consentimento informado, principalmente na
administração de sangue, e que o paciente tem recebido mais orientações a
respeito.
Foi dito que a mudança mais evidente se refere ao tratamento do paciente
pelo nome completo, e não pelo número do leito, e que as pulseiras ajudam na
identificação correta do paciente. Foi informado que hoje em dia os profissionais se
identificam para o paciente, explicam o que vai acontecer antes dos procedimentos e

5
6

Informação concedida por Assistente Social do HUPES durante grupo focal em 23 de abril de 2013.
Informação concedida por profissional da UIT durante grupo focal em 23 de abril de 2013.
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da administração de medicamentos, e que os pacientes se sentem mais seguros
com a identificação e com as informações prévias.
Outro ponto apresentado foi que ao internar, a família recebe as informações
sobre os direitos dos pacientes, assinam um termo, mas precisam de um tempo para
assimilar as informações. Que sua preocupação inicial é a do acesso, da obtenção
de cuidados.
Uma questão importante apresentada pelos profissionais é a de que nas
Unidades de Internação, ao contrário da UTI, não existe interlocução efetiva e eficaz
entre os profissionais, o que compromete o atendimento aos direitos dos pacientes
no que concerne às informações sobre o cuidado, sobre diagnósticos e tratamentos.
Foi ressaltada a necessidade de haver interlocução nas unidades de terapia
intensiva em situações críticas, e nas unidades de internação, para decisões
importantes sobre o cuidado multiprofissional do paciente; de modo que as
conversas e resoluções sejam mais coordenadas, tornando as informações para os
pacientes mais efetivas e esclarecedoras. Foi discutida a necessidade de tratamento
psicológico, tratamento individualizado e visitas ao paciente em conjunto, como no
caso da residência multiprofissional, nas quais os dados das discussões sejam
registrados em prontuário. Há casos em que cada profissional registra suas
evoluções, mas não há encontro para discussões sobre o caso. Já houve um piloto
de realização de prontuário orientado por problemas facilitando o entendimento e a
coordenação dos profissionais, mas não foi adiante, hoje esse modelo perdura na
Unidade de Oncologia.
A equipe do Serviço Social presente defendeu que orienta os pacientes e
familiares quanto aos direitos dos pacientes, discutindo cada item. Ao serem
indagados, os outros profissionais declararam que receberam treinamento a
respeito, e registraram várias divulgações a respeito. Quando há dúvidas por parte
do paciente, o enfermeiro é acionado, mas nem todos receberam treinamento. A
assistente social respondeu que a pessoa tem direito de saber o que está
acontecendo com ele, pois o paciente não escolhe o lugar, que a equipe precisa
passar confiança, e que o paciente quer ser capaz de decidir sobre a própria vida e
tem o direito a ser respeitado e escutado. Complementou dizendo que o SUS é para
todos, e que os profissionais de saúde têm de perceber que quem está no hospital é
um paciente que têm direitos e entender que têm de ser receptivos, principalmente
quando os pacientes reivindicam qualquer necessidade.
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Com base nos relatos do grupo focal e dados levantados, a autora organizou
o Quadro 2, comparando os padrões para a avaliação referente o contexto do
profissional, as evidências apresentadas e os níveis de conformidade alcançados
para cada um.
Quadro 2 - Nível de conformidade alcançado em cada padrão da categoria
contexto do profissional
Padrões

Evidências

Definição dos direitos dos pacientes
de acordo com perfil do hospital e
elaboração de lista de direitos

Foi apresentada lista definida e
folder

Estabelecimento de processos para
aplicação dos direitos

Foi informado processo de educação
dos pacientes sobre seus direitos

Treinamento dos profissionais sobre
os direitos dos pacientes
Divulgação dos direitos dos
pacientes

Foram apresentadas evidências de
treinamentos
Foram apresentadas evidências da
realização de campanhas e
elaboração de material educativo
Foi estabelecido procedimento de
informação inicial feita pelo serviço
social, e posteriormente por qualquer
profissional envolvido com o cuidado
Não foi feita avaliação dos
resultados
Realizadas avaliações após os
treinamentos

Estabelecimento de
responsabilidades sobre a educação
dos pacientes sobre seus direitos
Avaliação dos resultados alcançados
Avaliação do conhecimento dos
profissionais a respeito dos direitos
dos pacientes

Nível de
conformidade
Alto

Alto
Alto
Alto

Alto
Baixo
Alto

Fonte: A autora (2014).

Dos sete padrões, seis alcançaram nível alto de conformidade e um atingiu
nível de conformidade baixo.
O primeiro padrão, que atingiu nível alto de conformidade, diz respeito à
definição dos direitos dos pacientes de acordo com perfil do hospital e elaboração de
lista de direitos dos pacientes. Esta tarefa permitiu alavancar o treinamento dos
direitos dos pacientes aos profissionais, pacientes e familiares. Nesta fase os
profissionais utilizaram documentos e informações adquiridas na oficina, tais como
leis e regulamentos, políticas institucionais e padrões do Manual de Padrões de
Acreditação da Joint Commission International para Hospitais (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2011).
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O segundo padrão, estabelecimento de processos para aplicação dos direitos,
foi atendido pelos profissionais, pela definição de rotinas e procedimentos para
garantir os direitos dos pacientes. Um exemplo de procedimento foi o fluxo criado
para apresentar os direitos aos pacientes, durante a admissão deste no hospital.
Já o terceiro padrão, treinamento dos profissionais sobre os direitos dos
pacientes foi atendido pelas campanhas e cursos realizados.
Dando sequência, o quarto padrão sobre divulgação dos direitos dos
pacientes foi evidenciado pelas campanhas e material educativo criado, impresso, e
entregue aos profissionais e pacientes.
O

padrão

seguinte,

o

quinto,

refere-se

ao

estabelecimento

de

responsabilidades para a educação dos pacientes sobre seus direitos. As
assistentes sociais, junto com o grupo responsável pelos direitos do paciente
estabeleceu procedimento de informação inicial feita pelo próprio serviço social, e
posteriormente por qualquer profissional envolvido com o cuidado.
O sétimo e último padrão, que versa sobre a avaliação do conhecimento dos
profissionais a respeito dos direitos dos pacientes foi atendido com a avaliação
realizada após os treinamentos para verificar se houve aprendizado por parte dos
profissionais envolvidos neste processo.
Estes seis padrões obtiveram nível de conformidade alto em relação a todos
os padrões da categoria contexto do profissional.
O único padrão que atingiu nível baixo de conformidade foi o sexto, referente
à avaliação dos resultados alcançados na implantação do processo de garantia dos
direitos dos pacientes. Durante o grupo focal os profissionais responsáveis
informaram que até a data deste estudo esta avaliação não havia sido realizada.
Portanto, quanto à análise dos dados referentes ao contexto do profissional,
pode-se dizer que os níveis de conformidade altos nesta categoria demonstram que
os profissionais foram capazes de implementar importantes etapas planejadas do
processo de garantia dos direitos dos pacientes.

4.3 ANÁLISE DOS DADOS COLHIDOS NO GRUPO FOCAL E NA APLICAÇÃO
DOS QUESTIONÁRIOS
Na análise dos dados obtidos e comparando os valores atingidos por níveis
de conformidade é possível constatar que a implantação do processo de garantia
dos direitos dos pacientes no hospital foi bem planejada e as etapas de elaboração
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da lista dos direitos, estabelecimento de procedimentos, treinamentos, avaliação do
conhecimento dos profissionais, elaboração de material educativo e divulgação
foram cumpridas. Entretanto, ainda não foi realizada uma avaliação dos resultados
alcançados, e este estudo avaliativo demonstrou que ainda é preciso intensificar a
educação dos pacientes a respeito dos seus direitos, pois ainda nem todos foram
atingidos com estas informações, como mostra a resposta à primeira pergunta: dos
40 respondentes, somente 26 responderam que receberam as informações sobre os
direitos dos pacientes e familiares. Analisando os depoimentos, foi possível entender
que os pacientes e familiares, no momento da admissão, por não conhecerem seus
direitos, ainda dão mais valor à obtenção de outras informações a respeito da
internação tais como horários de visita, rotina de acompanhante, pertences
necessários.
Apesar do nível atingido, durante o grupo focal surgiram questões não
avaliadas pelo estudo: a questão da comunicação ao paciente em situações críticas,
a coordenação entre as resoluções das equipes, a necessidade de tratamento
psicológico e prontuário orientado por problemas. Essa preocupação por parte dos
profissionais demonstra o interesse em efetivar procedimentos para garantir que os
direitos dos pacientes sejam atendidos. Eles entenderam que se a articulação entre
as equipes for melhor coordenada, as informações fornecidas aos pacientes serão
mais esclarecedoras e a decisão destes sobre o tratamento melhor orientada.
Entretanto, o nível de conformidade atingido na coleta de dados do grupo
focal mostra que os profissionais cumpriram as etapas estabelecidas para
implantação do processo de garantia dos direitos dos pacientes, mas o nível de
conformidade obtido na aplicação dos questionários, em relação ao conhecimento
dos direitos dos pacientes por parte destes, demonstra que os esforços ainda não
atingiram amplamente os pacientes e familiares. Há uma distância entre o planejado
e os resultados alcançados. O fato de não haver preocupação em avaliar os
resultados e não implementar medidas de acompanhamento impediu a equipe de
verificar o conhecimento dos pacientes sobre seus direitos, e se o processo está
sendo efetivo.
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4.4 CONCLUSÕES
A seguir são apresentadas as conclusões deste estudo, com base nas
questões avaliativas.
A primeira questão indagava: em que medida o paciente conhece os seus
direitos quando hospitalizado?
Para avaliar se esta questão foi atendida, foram utilizadas primeiramente as
respostas das perguntas 1, 3 e 6 do questionário, respectivamente: “você recebeu
informações sobre os direitos dos pacientes?”, “em sua opinião, as informações
recebidas foram fáceis de entender?” e “em suas palavras, você sabe dizer quais
são os direitos dos pacientes?”.
Nas três perguntas o nível de conformidade das respostas foi médio, e,
considerando esse nível de conformidade, pode-se dizer que a questão avaliativa foi
atendida parcialmente, pois se esperava um nível de conformidade maior, ou seja,
que os pacientes soubessem mais sobre seus direitos. Analisando este resultado
pode-se concluir que os pacientes não aprenderam ou não compreenderam os
direitos dos pacientes na sua totalidade, conforme a equipe esperava. Isso pode ter
acontecido porque, conforme depoimento dos pacientes, a rotina de admissão do
paciente nem sempre inclui a presença deste e a família recebe informação sobre os
direitos, e fica responsável por passa-la para o paciente posteriormente, o que nem
sempre acontece.
Outra situação percebida neste estudo é a de que o paciente, quando está
sendo internado, pode estar preocupado com o que vai acontecer, pode estar com
dor ou outros sintomas preocupantes, e não presta atenção nas informações
recebidas, ou não dá a devida importância a este conhecimento naquele momento.
Considerando, também, a escolaridade dos respondentes, 65 % destes
tinham ensino médio e superior incompletos ou eram analfabetos, o que pode ter
dificultado o aprendizado.
Conclui-se, também, que pelo fato de os profissionais não terem realizado
uma avaliação dos resultados da implantação do processo dos direitos dos
pacientes, não foi possível perceber esta falha no aprendizado dos pacientes.
Quanto às respostas das perguntas sobre direitos constantes na lista da
cartilha fornecida pelo hospital, entretanto, o nível de conformidade foi alto,
indicando que neste caso os pacientes receberam informações adequadas sobre
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sua doença e seu tratamento, sobre os riscos, direito de recusa ao tratamento, e o
consentimento informado. Isto indica que estão sendo garantidos pelos diversos
profissionais da instituição, os direitos descritos na cartilha:
Direito de receber informações claras e objetivas sobre suas
condições clínicas, diagnósticos, tratamentos, riscos, benefícios,
finalidade, duração, resultados, procedimentos, exames e condutas
necessários e tratamentos alternativos e direito de recusa ou
interrupção do tratamento. (ANEXO C).

Entretanto, apesar de os pacientes terem aprendido parcialmente sobre seus
direitos, afirmaram totalmente que conhecê-los fez diferença positiva no seu
tratamento e na sua internação, conforme nível de conformidade alto (todos
responderam sim) à questão 15 do questionário: “em sua opinião, conhecer os
direitos dos pacientes fez diferença positiva?”.
Conclui-se, portanto, que esta questão avaliativa foi atingida parcialmente,
pois apesar dos pacientes responderem afirmativamente sobre a importância de
conhecer os seus direitos, nem todos souberam explicitar estes direitos em suas
palavras.
A segunda questão avaliativa indagava: até que ponto os profissionais de
saúde consideram importante garantir os direitos dos pacientes?
Considerando o resultado alcançado nos padrões do contexto profissional,
pois 6 dos 7 padrões revelarem nível de conformidade alto, pode-se concluir que
esta questão avaliativa foi integralmente atendida, pois foram implementadas todas
as etapas planejadas, quais sejam: definição dos direitos dos pacientes a serem
garantidos pelo HUPES; elaboração de uma lista e uma cartilha com estes direitos;
estabelecimento de processos para aplicação dos direitos; treinamento dos
profissionais;

divulgação

aos

profissionais

e

pacientes;

introdução

de

responsabilidade sobre a educação dos pacientes sobre seus direitos e avaliação do
conhecimento dos profissionais a respeito dos direitos dos pacientes.
Leva-se em consideração para esta conclusão sobre os profissionais, também
os depoimentos fornecidos durante grupo focal, ocasião em que foi relatado que há
uma preocupação constante e é considerado importante que cada paciente conheça
seus direitos, responsabilidade esta de todos os profissionais envolvidos no cuidado.
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Diante das conclusões apresentadas pode-se afirmar que o objetivo deste
estudo de avaliar a percepção dos usuários e profissionais do HUPES no
atendimento aos direitos dos pacientes foi atingido, permitindo admitir que o hospital
entendeu a importância de implantar um processo para garantir os direitos dos
pacientes implementando ações efetivas, embora os pacientes ainda não dominem
totalmente o conhecimento sobre seus direitos.
Daí conclui-se também que a instituição deve rever e reformular a maneira
como as informações sobre os direitos dos pacientes são transmitidas aos
pacientes, uma vez que estes declararam ter domínio parcial sobre seus direitos.

4.5 RECOMENDAÇÕES
Diante dos dados coletados e analisados e das conclusões deste estudo
avaliativo, são apresentadas as seguintes recomendações:
a) os profissionais responsáveis pelo processo de atendimento aos direitos
dos pacientes no HUPES devem revisar o fluxo de admissão do paciente e o
momento em que este é educado sobre seus direitos, incluindo sua presença em
todas as situações;
b) devem também, incluir no processo de admissão, uma avaliação da
capacidade de aprendizado de cada paciente, oferecendo uma metodologia
adequada às suas necessidades;
c) a instituição deve incluir no processo de educação dos pacientes sobre
seus direitos uma avaliação para verificar se o paciente aprendeu sobre estes
direitos;
d) a equipe responsável pela admissão dos pacientes deve implantar um
processo e / ou procedimento para garantir que a informação sobre os direitos dos
pacientes seja fornecida a estes em qualquer etapa do seu cuidado se houver
necessidade.
e) o escritório da qualidade deve elaborar e implantar o monitoramento de
todas as etapas do processo de atendimento dos direitos dos pacientes no HUPES
para avaliar sistematicamente se todas as fases estão sendo cumpridas, se estes
direitos estão garantidos pelos profissionais, e se os pacientes conhecem seus
direitos.
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APÊNDICE A – Roteiro para o Grupo Focal
Assunto do debate: Discutir a implantação dos processos para garantir os Direitos
dos Pacientes no Hospital Professor Edgard Santos em Salvador, e a percepção dos
profissionais sobre a importância de garantir esses processos, e a percepção dos
pacientes sobre a importância de conhecer os seus direitos.
Composição do grupo: equipe multidisciplinar do Hospital Professor Edgard Santos
envolvida no processo de admissão, prestação de cuidados, educação e alta dos
pacientes.
Quantidade de profissionais por grupo: 18 (dezoito)
Número de grupos: 01 (um)
Tempo previsto: 02 (duas) horas.
Moderador: autora da avaliação
Local: sala de aulas da Universidade Federal da Bahia
Roteiro preliminar da reunião:
Apresentar dos profissionais presentes
Explicar o objetivo da reunião
Explicar o modelo da reunião
Solicitar assinatura do Termo de Consentimento
Apresentar resumo do tema da Oficina de 2010
Proceder às perguntas e a discussão do tema
Todas as respostas e observações serão registradas por dois relatores.
Questões-chave e Diretrizes:
Questão-chave 1: Elaboração e divulgação da lista dos Direitos do Pacientes – 20
min ( )
Diretrizes:
a – foi elaborada uma lista?
b – a lista foi divulgada?
c – a divulgação foi abrangente?
c – os profissionais conhecem os direitos do paciente?
Questão-chave 2: A implantação dos Direitos dos Pacientes – 25 min
( )
Diretrizes:
a – quais estratégias foram utilizadas para a implantação dos Direitos dos
Pacientes?
b – houve treinamento e discussão dos direitos?
c – que profissionais são responsáveis por educar os pacientes e familiares a
respeito?
d – em que momento se dá esse procedimento?
e – quais recursos são utilizados?
f – se necessário, há esclarecimento de dúvidas?
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Questão-chave 3: Percepção dos profissionais e resultados alcançados – 25 min ( )
Diretrizes:
a – houve mudanças perceptíveis? Quais?
b – qual a percepção dos profissionais sobre os resultados alcançados?
c – o processo é uniforme?
c – qual a percepção dos profissionais sobre a importância de garantir os Direitos
dos Pacientes?
d – há oportunidades de melhoria?
Abertura para debate: estimular os profissionais a debaterem o assunto.
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APÊNDICE B – Questionário para os pacientes
Instruções de Preenchimento
Você foi escolhido para responder este questionário, pois precisamos saber sua
opinião sobre um assunto muito importante para os pacientes e para o Hospital.
Trata-se das informações sobre os Direitos dos Pacientes. Queremos saber se você
recebeu as informações, quando as recebeu, se foram esclarecidas as suas dúvidas,
e, principalmente, se fizeram alguma diferença no serviço oferecido e no seu
tratamento.
Sinta-se à vontade para retirar dúvidas antes do preenchimento do questionário. Ele
é simples, você não precisa colocar seu nome para manter seus dados em sigilo. As
respostas analisadas vão fazer parte de um estudo, mas não vão alterar seu
tratamento no Hospital. Comece respondendo alguns dados de identificação e
depois passe para as perguntas.
Dados de Identificação:
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Faixa etária:
( ) até 20 anos
( ) entre 21 e 40 anos
( ) entre 41 e 60 anos
( ) mais de 61 anos
Escolaridade:
( ) analfabeto
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior
( ) Pós-Graduação

( ) Incompleto ( ) Completo
( ) Incompleto ( ) Completo
( ) Incompleto ( ) Completo

Perguntas:
Marque um X em cima da resposta (sim ou não) que você acha adequada:
1
Você recebeu informações sobre os Direitos dos Pacientes?
Sim
2
Essa informação aconteceu antes do internamento?
Sim
3
Em sua opinião, as informações recebidas foram fáceis de
Sim
entender?
4
Você teve dúvidas sobre esse assunto?
Sim
5
Recebeu respostas às suas dúvidas?
Sim
6
Em suas palavras, você saber dizer quais são os Direitos dos
Sim
Pacientes?
7
Foi importante passar a conhecer os Direitos dos Pacientes?
Sim
8
Quando veio ao Hospital já sabia sobre sua doença?
Sim
9
Aqui você aprendeu sobre sua doença?
Sim
10 Você aprendeu sobre os tratamentos propostos?
Sim
11 Você aprendeu sobre os riscos do tratamento proposto?
Sim
12 Você aprendeu sobre o que fazer se não aceitar o tratamento
Sim
proposto?

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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13
14
15

Recebeu informações sobre suas responsabilidades durante o
tratamento?
Após o conhecimento, você consentiu o tratamento?
Em sua opinião, conhecer os Direitos fez diferença positiva no
seu tratamento?

Obrigada por responder às questões.

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Universidade Federal da Bahia
Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard
Santos
Rua Augusto Viana, s/n - Canela – Salvador –
Bahia CEP: 40.110-060
Tel.: (71) 3283-8043 Fax: (71) 3283-8141
E-mail: cep.hupes@gmail.com

Título do Estudo: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS
DOS PACIENTES NA VISÃO DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Pesquisador Responsável: Liliana Rodrigues do Amaral
O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de um estudo avaliativo. Por favor,
leia este documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra
ou frase que o (a) senhor (a) não consiga entender, converse com o pesquisador
responsável pelo estudo para esclarecê-los.
A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é explicar tudo sobre
o estudo e solicitar a sua permissão para participar do mesmo.
OBSERVAÇÃO: Caso o paciente não tenha condições de ler e/ou compreender este
TCLE, o mesmo poderá ser assinado e datado por um membro da família ou responsável
legal pelo paciente.
Objetivo do Estudo
Os objetivos do estudo são: a percepção dos pacientes e profissionais de saúde quanto
ao atendimento dos Direitos dos Pacientes, à luz do processo de Acreditação
Internacional.
Duração do Estudo
A duração total do estudo é de 03 (três) meses.
A sua participação no estudo será de aproximadamente 20 minutos.
Descrição do Estudo
Participarão do estudo aproximadamente 40 indivíduos.
Este estudo será realizado nas unidades de internação do HUPES
O (a) Senhor (a) foi escolhido (a) a participar do estudo porque está dentro dos critérios:
paciente adulto internado no HUPES em março de 2013.
O (a) Senhor (a) não poderá participar do estudo se não tiver vontade.
Procedimento do Estudo
Após entender e concordar em participar, serão realizadas perguntas de um questionário
padrão.
Os resultados obtidos no questionário vão ser analisados e apresentados na conclusão do
estudo.
Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto
Não há riscos para o paciente.
Benefícios para o participante
Não há benefício direto para o participante desse estudo. Trata-se de estudo avaliativo
para verificação da percepção do paciente sobre os seus direitos. Porém, os resultados
obtidos com este estudo poderão ajudar a elaboração e implantação de procedimentos
para garantir que os direitos dos pacientes sejam atendidos.
Compensação
Você não receberá nenhuma compensação para participar desta pesquisa e também não
terá nenhuma despesa adicional.
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Participação Voluntária/Desistência do Estudo
Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, ou seja, você somente participa se
quiser.
A não participação no estudo não implicará em nenhuma alteração no seu
acompanhamento médico tão pouco alterará a relação da equipe médica com o mesmo.
Após assinar o consentimento, você terá total liberdade de retirá-lo a qualquer momento e
deixar de participar do estudo se assim o desejar, sem quaisquer prejuízos à continuidade
do tratamento e acompanhamento na instituição.
Utilização de Registros e Confidencialidade
Todas as informações colhidas serão analisadas em caráter estritamente científico,
mantendo-se a confidencialidade (segredo) do paciente a todo o momento, ou seja, em
nenhum momento os dados que o identifique serão divulgados, a menos que seja exigido
por lei.
Os registros que trazem a sua identificação e esse termo de consentimento assinado
poderão ser inspecionados por agências reguladoras e pelo CEP.
Os resultados deste estudo poderão ser apresentados em reuniões ou publicações,
contudo, sua identidade não será revelada nessas apresentações.
Esse termo será apresentado e assinado em duas vias, uma via ficará com o participante,
e outra via ficará com o pesquisador.
Após a conclusão do estudo todos os registros (questionários e termos de consentimento)
vão ser destruídos de forma confidencial e completa por incinerador.
Quem Devo Entrar em Contato em Caso de Dúvida
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao profissional responsável pelo estudo
para esclarecimento de eventuais dúvidas. O responsável pelo estudo nesta instituição:
Liliana Rodrigues do Amaral que poderá ser encontrada no Núcleo da Qualidade ou por
telefone: (21) 9911.3159.
Declaração de Consentimento
Concordo em participar do estudo intitulado “AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
ATENDIMENTO AOS DIREITOS DOS PACIENTES NA VISÃO DOS USUÁRIOS E
PROFISSIONAIS DE SAÚDE”
Li e entendi o documento de consentimento e o objetivo do estudo, sabendo que não há
riscos e nem benefícios diretos. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas as
minhas dúvidas foram esclarecidas. Entendo que estou livre para não participar deste
estudo. Entendo que ao assinar este documento, não estou abdicando de nenhum de
meus direitos legais.
Eu autorizo a utilização das informações obtidas pelas respostas do questionário padrão
feitas pelo pesquisador, autoridades regulatórias e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da instituição.

Nome do Sujeito de Pesquisa Letra de Forma

Data

Assinatura do Sujeito de Pesquisa

Data

Nome do Representante Legal do Sujeito de
Pesquisa Letra de Forma (quando aplicável)

Data

Assinatura do Representante Legal do Sujeito de
Pesquisa (quando aplicável)

Data

Nome do Pesquisador Principal

Data

Assinatura e Carimbo do Pesquisador Principal

Data

ANEXOS
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ANEXO A – Parecer Consubstanciando do CEP
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ANEXO B - Carta de Anuência
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ANEXO C – Folder dos direitos dos pacientes

79

