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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo avaliar a adequação do preenchimento e da
qualidade dos prontuários dos pacientes de acordo com indicadores de qualidade.
Para a obtenção desses indicadores, foram identificadas Dimensões, a partir do
Manual Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais.
Tendo como base essas Dimensões, foi selecionado um grupo de 17 indicadores,
cujo desempenho foi comparado em avaliações realizadas pelos especialistas do
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA). A base de dados do estudo foram os
relatórios de avaliações diagnósticas realizadas em 20 hospitais, entre os anos de
2008 e 2011. Os resultados desse estudo avaliativo demonstram que existem
oportunidades de melhorias no processo de preenchimento de prontuários dos
pacientes, a fim de evitar impactos na qualidade da assistência prestada e na
segurança dos pacientes. Foram feitas recomendações relacionadas à manutenção
dos registros e ao monitoramento dos indicadores de melhor desempenho, assim
como de melhorias para os indicadores de desempenho mais baixo.
Palavras-chave: Avaliação. Acreditação. Hospitais. Indicadores de qualidade.
Prontuário do Paciente.

ABSTRACT
This study evaluated the adequacy and quality of medical records in hospitals,
checking compliance with 17 quality metrics. These metrics were defined based on
seven Dimensions, identified in the manual entitled Joint Commission International
Accreditation Standards for Hospitals. The performance of this group of 17 quality
metrics was compared in 20 hospitals, using the reports of diagnostic surveys
performed by Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) in 20 hospitals, between
2008 and 2011. The results of this study demonstrated the opportunities for
improvements in the registers of medical records, in order to avoid impact in quality
of healthcare assistance and patient’s safety. Recommendations were made to keep
and monitor the best performers and to improve processes that will allow a better
result for the bottom performers.
Key-words: Medical Records. Hospitals. Quality metrics.
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1 O PRONTUÁRIO: BREVE HISTÓRICO E IMPORTÂNCIA
1.1 HISTÓRICO
O nome prontuário provém do latim prontuarium, lugar em que se guardam as
coisas que devem estar à mão, despensa, armário. Daí, por extensão, manual de
informações úteis; de promptus, preparado, que está à mão; de promere, tirar uma
coisa de onde está guardada, fazer sair (PRONTUÁRIO, 2001).
O primeiro relatório médico de que se tem conhecimento, e que pode ser
considerado como equivalente ou precursor do que, contemporaneamente, se
denomina como prontuário do paciente, foi escrito por Inhotep entre 3000 e 2500
a.c., médico egípcio, considerado por muitos como o pai da medicina (TUOTO,
2007). Inhotep relatou 48 cirurgias em um papiro que hoje se encontra na Academia
de Medicina de Nova York (YABUMOTO, 2011).
Na Antiga Grécia, Hipócrates, considerado também o pai da medicina, no ano
460 a.c., estimulava os médicos a realizarem registros escritos de seus achados,
com dois propósitos: refletir de forma exata o curso das doenças e indicar possíveis
causas (SILVA, 2011).
A primeira instituição hospitalar de que se tem notícia em que foram
encontradas anotações sobre pacientes foi o Hospital São Bartolomeu, em Londres,
em 1137 (MARQUES, 2008).
Em 1580, na Itália, o religioso Camilo de Lellis aperfeiçoou a assistência aos
doentes hospitalizados, organizando as prescrições médicas, os relatórios de
enfermagem e as prescrições nutricionais (SANTOS; FREIXO, 2011, p. 3).
Em 1897, nos Estados Unidos, o Hospital Geral de Massachussets foi o
primeiro a organizar um serviço de arquivo médico e estatística, com guarda de
prontuários (BEZERRA, 2002, p. 12).
O avanço seguinte em termos de prontuário médico surgiu apenas
no século XIX, momento em que o cirurgião americano William Mayo
iniciou com o uso de um prontuário único para cada paciente, um
registro médico centrado no paciente (patient-centered medical
records). Por sua vez, em 1910, Flexner, ao elaborar relatório sobre
educação médica, registrou a importância do registro médico.
Ademais, encorajava os médicos a manter prontuário individualizado
dos pacientes. (SILVA, 2008).
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Em 1910, o médico americano Ernest Amory Codman propôs o sistema de
padronização dos “resultados finais hospitalares”ou End Results Theory, onde o
hospital rastrearia cada paciente tratado, por um periodo de tempo considerado
suficiente para se verificar a efetividade do tratamento. Se não efetivo, seria
verificada a razão, para que casos semelhantes pudessem, no futuro, lograr êxito.
Para isso, a proposta seria analisar o desfecho de pacientes tratados, por intermédio
da análise de prontuários e das competências dos médicos envolvidos nos
tratamentos (CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO, 2011). Uma das
deficiências que a medicina norte-americana apresentava no início do século XX era
a falta de prontuários e isto foi um dos pontos que estimularam a criação da
padronização hospitalar.
A acreditação iniciou-se nos Estados Unidos, na tentativa de
melhorar as condições precárias dos hospitais. Na época, os doentes
eram mal examinados à admissão, não havendo prontuários,
equipamentos e serviços adequados para o diagnóstico e tratamento
dos mesmos. Em 1912 foi realizado o III Congresso Clínico dos
Cirurgiões da América do Norte, no qual Franklin Martin propôs a
criação do Colégio Americano de Cirurgiões (American College of
Surgeons). A sua fundação ocorreu em 1913 com o objetivo de
instaurar um programa de padronização hospitalar. No congresso de
1919 o Colégio Americano de Cirurgiões adotou cinco padrões
oficiais para o programa, sendo que três diziam respeito à
organização do corpo médico, um relacionava-se ao adequado
preenchimento do prontuário e o outro referia-se aos recursos
diagnósticos e terapêuticos necessários ao tratamento do paciente.
(KANESHIMA, 2008, p. 21).

O conteúdo do registro médico foi muito discutido até 1940, quando então,
foram exigidos registros médicos bem organizados como requisito para se obter
acreditação hospitalar por parte do governo americano (GIULLIANO, 2001, p. 5).
Em 1944, o uso do prontuário foi introduzido no Brasil pela Professora Dra.
Lourdes de Freitas Carvalho, no Hospital das Clínicas da Universidade de São
Paulo, onde a mesma implantou as técnicas de arquivamento e classificação de
observações médicas que aprendera nos Estados Unidos (TUOTO, 2012).
Posteriormente,
O sistema foi adotado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o
que contribuiu para sua consolidação no âmbito nacional (Moraes,
ob. cit.) e, atualmente, o Código de Ética Médica, aprovado pela
resolução n.º 1246/88, estabelece, no artigo 69, a obrigatoriedade de
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elaboração de prontuário para cada paciente. (CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL, 2006, p. 10).

Não se poderia deixar de citar aqui Avedis Donabedian, que viveu entre 1919
e 2000, e foi o precursor das práticas de avaliação de qualidade em serviços de
assistência à saúde, que, observando a inadequação dos registros nos prontuários
clínicos e a dificuldade de acesso a esses dados, cita a necessidade de adequação
dos prontuários clínicos no seu artigo emblemático Evaluating the Quality of Medical
Care (Avaliando a Qualidade da Assistência Médica).

Donabedian avalia os

processos assistenciais e a interação médico-paciente e indica os prontuários como
fonte e método de se obter informações para a maioria dos estudos, onde se inclui a
avaliação dos processos de cuidados assistenciais.
Donabedian também afirma no mesmo artigo, que a falta de registros e
prontuários adequados não são compatíveis com excelência de qualidade. Ele
levanta a questão da completitude dos registros clínicos e questiona se é possível
avaliar a qualidade dos cuidados baseado no que aparece nos prontuários. No seu
artigo, o autor sugere utilizar uma pontuação (rating) para os prontuários, a fim de
legitimar uma dimensão de qualidade na prática médica. Indo mais além, ele ressalta
o prontuário por si só como uma Dimensão de Qualidade na prática médica,
(DONABEDIAN, 1966).
Durante anos, o atualmente denominado prontuário do paciente foi chamado
de prontuário médico ou ainda de prontuário clínico. A alteração se deu, devido à
mudanças ocorridas na sociedade e ao estabelecimento de direitos individuais e dos
consumidores, bem como a incorporação de outros profissionais de saúde à
assistência a pacientes. Como estes teriam igualmente direito a registros no
“prontuário médico”, natural e gradativamente, a denominação “prontuário do
paciente” substituiu a anterior. Além do que, por direito, o prontuário pertence ao
paciente, embora sob guarda da instituição. Segundo o parecer do Conselho Federal
de Medicina do Distrito Federal, toda documentação referente ao atendimento
prestado ao assistido pertence a este,
Por analogia a laudo médico, relatório médico, exame médico, diz-se
também prontuário médico. Contudo, é oportuno citar que prontuário
nosológico do paciente ou prontuário médico do paciente são
expressões completas e expressivas, que podem ser adotadas em
comunicações científicas formais. Prontuário do paciente é
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denominação encurtada, aceitável por ser expressiva e politicamente
adequada. (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO
FEDERAL, 2006, p. 9).

No âmbito médico, pode-se dizer apenas prontuário, como será, doravante, a
forma mais comumente usada neste estudo.
De fato, o prontuário apresenta, atualmente, um caráter transdisciplinar, o que
estimula e fortalece o trabalho em equipe e o diálogo entre os profissionais,
contribuindo para a produção de vínculos e para o fortalecimento do sentido de
grupo ou fomento da grupalidade (BRASIL, 2004).
A importância da comunicação também está expressa na citação:
O prontuário clínico de cada paciente deve conter informações
suficientes para apoiar o diagnóstico, justificar o tratamento prestado
e documentar a evolução e os resultados do tratamento. O formato e
conteúdo padronizados do prontuário do paciente são úteis na
promoção da integração e continuidade do cuidado entre vários
prestadores de cuidado ao paciente. (COSTA JUNIOR, 2012).

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO
O estudo teve como objetivo avaliar a qualidade dos prontuários no
atendimento aos padrões do Manual de Acreditação para Hospitais, a partir dos
relatórios de avaliação diagnóstica de hospitais em processo de acreditação. Para
tal, busca-se o grau de conformidade por meio de indicadores selecionados para
este propósito. Ao verificar esta conformidade, o estudo pretende também estimular
a busca por estratégias de reforço para a qualidade dos registros nos prontuários.
Essa necessidade está evidenciada em estudos sobre a insuficiência destes dados,
e seus impactos na qualidade do serviço assistencial prestado.
Para demonstrar a inadequação dos registros nos prontuários dos pacientes,
verifica-se o que consta da publicação do Conselho Regional de Medicina do Distrito
Federal (CRMDF), intitulada Prontuário Médico do Paciente, Guia para Uso Prático.
Nesse guia há um levantamento feito pelo CRMDF, em 10 prontuários de pacientes
de uma instituição de saúde, que demonstrou irregularidade global de 49,76% dos
1270 itens avaliativos considerados (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
DISTRITO FEDERAL, 2006).
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Este estudo avaliativo abrange os relatórios das avaliações diagnósticas,
ocorridas no período de 2008 a 2011, como parte do processo de preparação de 20
hospitais para uma futura avaliação de acreditação internacional pelo Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA), em conjunto com a Joint Commission International
(JCI). Entende-se como avaliação diagnóstica a primeira avaliação realizada no
processo de preparação para a acreditação, a fim de identificar pontos de não
conformidade e oportunidades de melhoria. Estas avaliações são conduzidas por
especialistas

da

Coordenação

de

Educação

do

CBA,

com

caráter

predominantemente formativo.

1.3 JUSTIFICATIVA
O interesse pessoal da autora se justifica pela atividade profissional como
médica, há mais de 30 anos, utilizando diariamente o prontuário do paciente, para
registrar achados de avaliações, condutas, exames solicitados, além de uma série
de outros registros altamente importantes para a continuidade e segurança dos
cuidados prestados.
O prontuário do paciente, desde a época de estudante acadêmica de
Medicina, tem servido como aprendizado contínuo, por meio da leitura e
compreensão de condutas e pareceres de outros profissionais da saúde e de
especialistas.
Prontuários

adequadamente

preenchidos

têm

permitido

compreender

claramente o quadro clínico dos pacientes, principalmente para aqueles pacientes
que, por contingência da situação, são avaliados pela primeira vez na sua
internação.
Por outro lado, com frequencia são encontrados prontuários em que os
registros estão incompletos, incongruentes, ilegíveis, ou, até mesmo, não
identificados quanto à autoria, apresentando dados incompreensíveis ou ausentes.
Tais registros, por não serem claros e completos, exigem esforço adicional dos
profissionais, até que compreendam a sequencia clara e detalhada dos
acontecimentos e procedimentos relativos ao quadro do paciente, o que pode se
tornar uma barreira na prestação correta de cuidados.
A atividade profissional como médica permite à autora avaliar e criticar os
registros, muitas vezes com grandes dificuldades em decifrar não apenas a caligrafia
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dos profissionais, mas a sequência do tratamento instituído e a lógica da conduta
adotada. A falta de coordenação dos cuidados, realizados sem a devida integração
das várias áreas, faz com que as chamadas evoluções constituam-se em partes
desconexas, com o registro da visita diária, não configurando um cuidado
coordenado.
Essa coordenação bem articulada entre as equipes multiprofissionais é
especialmente importante nos serviços de emergência, onde as equipes se
substituem a cada 12 ou 24 horas, e o profissional do turno seguinte, comumente,
apenas pode se valer do prontuário como ferramenta de esclarecimento técnico
sobre as condutas tomadas no dia anterior.
A autora muito aprendeu ao longo dos anos, sobre como os registros
incompletos, insuficientes, enfim inadequados podem trazer consequências para os
pacientes e para a qualidade dos cuidados prestados.
Como gestora de um serviço médico de saúde ocupacional, a autora lida
diariamente com a necessidade de registros em prontuários corretos. Diante disso
acompanha na empresa processos de auditoria de qualidade, realizada pelos pares
ou externa, de forma periódica, a fim de garantir o cumprimento dos processos e a
qualidade no atendimento prestado. Foi implementado o uso do prontuário
eletrônico, cujos campos foram customizados em sintonia com a prática do dia a dia,
com as necessidades técnicas e legais, e também com as necessidades especiais
do serviço, sempre prezando os requerimentos legais, a completitude e qualidade
dos registros e a segurança da informação. A aplicabilidade e adequação são
revistos periodicamente e novas recomendações são feitas, a fim de garantir bons
serviços, funcionalidade e a satisfação dos profissionais.
Profissionalmente, a autora vivencia algumas diferenças na qualidades dos
registros em distintos ambientes profissionais, bem como suas consequências para
o paciente. Isso reforça a importância do prontuário do paciente e sua relação
quanto à qualidade do serviço prestado em qualquer contexto, seja na prática
hospitalar, seja na gestão de serviço na prática corporativa. Apesar dessa
inadequação de registros ser frequentemente identificada em artigos e em
avaliações, como a que acontece no processo de acreditação, verifica-se a
persistência dos mesmos problemas de qualidade de registros, que continuam
acontecendo por diversas razões, mesmo em serviços de alta complexidade.
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Essa situação, em um cenário crítico como os serviços de saúde, e a atuação
na gestão de recursos humanos, financeiros e técnicos, me levaram a contribuir,
com este estudo, a fim de estimular boas práticas de registros e propor indicadores
que podem ser usados por qualquer serviço para avaliá-los.
Costa Junior (2012), Coordenador de Educação do CBA, ratifica em seu
artigo “Um vilão no processo de Acreditação: o Prontuário”, que uma das principais
fontes de não conformidades nas avaliações da Coordenação de Educação tem sido
o prontuário do paciente.
Uma baixa pontuação na avaliação da qualidade dos registros nos prontuários
clínicos também foi encontrada no artigo Avaliação dos Prontuários Médicos de
Hospitais de Ensino no Brasil, onde foram analisados componentes da história
clínica, anamnese (coleta de dados clínicos e sintomas), e evolução do paciente; os
autores concluem que o aparente descaso com o mais correto registro das
informações de interesse das pessoas assistidas pelo sistema de saúde é até certo
ponto relacionada à pouca informatização (SILVA; TAVARES-NETO, 2007).
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2 OBJETO DO ESTUDO
O objeto desse estudo são os prontuários dos pacientes, também denominados
prontuários clínicos, prontuários médicos ou simplesmente prontuários.
O prontuário se caracteriza por um conjunto de documentos que dizem
respeito aos acontecimentos referentes à assistência prestada ao paciente durante
todos os períodos em que este se encontra sob cuidados médicos e da equipe
multidisciplinar.
Um prontuário completo contém registros quanto à identificação e cadastro,
dados de admissão, dados sociais, queixas, sintomas e sua evolução, história
pregressa do paciente, lista de medicamentos em uso, história médica da família do
paciente, exame físico e sinais clínicos, diagnósticos prováveis e de certeza,
solicitação e resultados de exames laboratoriais e de imagem para confirmar as
hipóteses diagnósticas, planejamento de cuidados ou plano terapêutico, prescrição
diária de medicamentos e cuidados de enfermagem, sinais vitais (pressão arterial,
frequência cardíaca, pulso, frequência respiratória, temperatura), solicitação e
resultados de procedimentos realizados e seus resultados, intervenções cirúrgicas,
evolução diária da equipe multidisciplinar (Serviços de Enfermagem, Serviço Social,
Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Fonoterapia e outros), pareceres das diversas
especialidades, planejamento de alta hospitalar, orientações e recomendações na
alta, ou registro de óbito e suas condições, quando cabível.
Conforme a internação ou o atendimento ambulatorial evolui na linha do tempo,
também cresce o volume de dados registrados no prontuário do paciente. Pela sua
complexidade, o prontuário está organizado por conjuntos de informações, em
sessões, que são orientadas pela natureza do registro, em ordem cronológica, com
data e dados autorais, de modo a facilitar o manuseio e a identificação de
informações. Como exemplo : Identificação, Evolução, Exames, Prescrições e outros.
O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução n.º 1.638
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002), define prontuário:
Documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais
e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e
situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada,
de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação
entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da
assistência prestada ao indivíduo. (CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, 2002).
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Pode, portanto, prontuário do paciente ser definido como o conjunto de
documentos relativos à assistência prestada a um paciente.
O mesmo Conselho torna obrigatória, em cada instituição de assistência a
doentes, a existência de uma Comissão de Revisão de Prontuário, estabelecida na
resolução 1.638, sendo acompanhada por vários Conselhos Regionais de Medicina
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002).
Os prontuários dos pacientes, nos ambientes de assistência médicohospitalar, cumprem diferentes propósitos. Servem às distintas equipes de saúde, e
são manipulados diariamente por vários profissionais, com objetivos diferentes. A
forma como os registros são feitos gera impactos positivos ou negativos na
assistência aos pacientes. Estes impactos, entre outros, ocasionados pela qualidade
dos registros são:
- provimento dos cuidados assistenciais necessários;
- comunicação entre as equipes de saúde;
- segurança dos cuidados prestados, entre os quais os clínicos, cirúrgicos e
terapêuticos em geral;
- identificação das necessidades de educação em saúde dos pacientes;
- desenvolvimento de trabalhos e produção técnico-científicas;
- avaliação do desempenho de profissionais de saúde;
- atendimento a demandas médico legais e aos direitos dos pacientes;
- evidenciação dos serviços prestados; e
- gestão administrativo financeira.

21

3 METODOLOGIA
São apresentados neste capítulo a questão avaliativa e os procedimentos
metodológicos que foram utilizados para realizar este estudo.
Neste estudo avaliativo, o termo qualidade dos registros no prontuário do
paciente se refere à clareza das informações, à completitude de dados, à
organização em sequência lógica e aos registros de autoria. Considerando esses
elementos, esse estudo trabalhou questões denominadas Dimensões, que foram
operacionalizadas por meio de indicadores selecionados.
A qualidade foi verificada por meio da conformidade entre os indicadores com
os padrões pontuados nas avaliações diagnósticas para a Acreditação.

3.1 QUESTÃO AVALIATIVA
A questão avaliativa é fundamental para o trabalho do avaliador, porquanto
ela o orienta no desenho, na condução e nas conclusões do próprio estudo. As
perguntas avaliativas dão direção e base de sustentação à avaliação (WORTHEN,
SANDERS, FITZPATRICK, 2004).
Considerando o propósito de avaliar a qualidade dos prontuários por meio de
indicadores de qualidade selecionados, a questão avaliativa deste estudo é a que se
apresenta:
Qual o grau de conformidade dos prontuários dos hospitais em processo de
Acreditação com os indicadores selecionados no estudo, a partir dos relatórios de
avaliação diagnóstica?

3.2 ABORDAGEM
A avaliação dos prontuários dos pacientes foi feita por meio da verificação da
conformidade de relatórios feitos por especialistas. Conforme descrevem Worthen,
Sanders, Fitzpatrick (2004, p. 179), a avaliação centrada em especialistas “oferece
julgamentos profissionais de qualidade, que dependem da aplicação direta de
conhecimentos especializados de profissionais para julgar a qualidade de uma
atividade”. Fica portanto na dependência desse conhecimento específico e amplo, o
julgamento profissional especializado sobre uma instituição, um programa, ou, no
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caso deste estudo avaliativo, da qualidade dos registros nos prontuários dos
pacientes das instituições avaliadas.
Este estudo foi conduzido em duas etapas: a primeira, consta da seleção de
17 indicadores tendo por base o Manual Padrões de Acreditação da Joint
Commission International para Hospitais. A segunda foi a verificação nos relatórios
das avaliações diagnosticas realizadas nos hospitais do estudo, pelo CBA, do grau
de conformidade com os elementos de mensuração relacionados com prontuários.

3.3 O MANUAL PADRÕES DE ACREDITAÇÃO DA JCI PARA ACREDITAÇAO
A JCI utiliza, desde sua fundação, em 1998, manuais específicos para a
avaliação de instituições de saúde, incluindo hospitais. A JCI emprega padrões de
avaliação elaborados e revistos, periodicamente, por uma força tarefa internacional,
cujos membros são selecionados em cada um dos continentes povoados do mundo.
Além disso, os padrões são avaliados por indivíduos de todo o mundo, utilizando
uma revisão via Internet, assim como apreciados pelos Conselhos Consultivos
Regionais da JCI na região da Ásia/Pacífico, Europa e Oriente Médio, e por outros
especialistas de diversas áreas do cuidado à saúde. A JCI é a divisão internacional
da Joint Commission Resources (EUA), está ligada a The Joint Commission (EUA) e
sua missão é melhorar a qualidade dos cuidados à saúde na comunidade
internacional (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2008).
Os Manuais de avaliação são constituídos por padrões, organizados em torno
de funções (nomenclatura do Manual Padrões de Acreditação da Joint Commission
International para Hospitais de 2008) ou capítulos (nomenclatura do Manual Padrões
de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais de 2011), comuns a
todas as instituições de saúde. Os padrões estão agrupados de acordo com as
funções/capítulos relacionados à prestação de cuidados ao paciente e à criação de
uma instituição segura, eficaz e bem administrada. Estas funções se aplicam a toda
a instituição, bem como a cada departamento, unidade ou serviço existente no
interior da instituição. O processo de avaliação recolhe informações sobre a
conformidade com os padrões em toda a instituição.
Os elementos de mensuração de um padrão são os requisitos ou evidências
daquele padrão e seu propósito. São esses elementos que, avaliados, recebem uma
pontuação no decorrer do processo de avaliação da Acreditação.
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O Manual Padrões de Acreditação da Joint Commission International para
Hospitais da JCI/CBA está organizado em duas sessões; cada sessão reúne um
conjunto de funções/capítulos, cujas siglas corresponde ao titulo em inglês.
A Seção I reúne as funções/capítulos com Foco no Paciente:
- Metas Internacionais de Segurança do Paciente (IPSG)
- Acesso ao Cuidado e Continuidade do Cuidado (ACC)
- Direito dos Pacientes e Familiares (PFR)
- Avaliação dos Pacientes (AOP)
- Cuidado aos Pacientes (COP)
- Anestesia e Cirurgia (ASC)
- Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU)
- Educação dos Pacientes e Familiares (PFE)
A Seção II reúne as funções/capítulos de Administração de Instituições de
Saúde:
- Melhoria de Qualidade e Segurança do Paciente (QPS)
- Prevenção e Controle de Infecções (PCI)
- Governo, Liderança e Direção (GLD)
- Gerenciamento e Segurança das Instalações (FMS)
- Educação e Qualificação de Profissionais (SQE)
- Gerenciamento da Comunicação e Informação (MCI)
As funções/capítulos do Manual Padrões de Acreditação da Joint Commission
International para Hospitais com padrões relacionados aos prontuários dos paciente
são:
- Acesso ao Cuidado e Continuidade do Cuidado (ACC)
- Direito dos Pacientes e Familiares (PFR)
- Avaliação dos Pacientes (AOP)
- Cuidado aos Pacientes (COP)
- Anestesia e Cirurgia (ASC)
- Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU)
- Educação dos Pacientes e Familiares (PFE); e
- Gerenciamento da Comunicação e Informação (MCI)
A JCI, a cada três anos, revê por meio de uma força tarefa internacional, os
padrões do Manual Padrões de Acreditação da Joint Commission International para
Hospitais. Para este estudo avaliativo foram considerados os padrões comuns aos
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Manuais de 2008 e de 2011, que foram, publicados após as revisões. Importante
ressaltar que em virtude disso, três dos 17 indicadores selecionados encontram
referência em elementos de mensuração diferentes, pois tiveram sua localização
modificada na edição de 2011, porém mantendo o mesmo conteúdo.
Sempre que a localização desses padrões ou dos elementos de mensuração
sofreram alterações, os registros devidos estão assinalados.
Identificados as funções/capítulos e os respectivos padrões relacionados aos
prontuários dos pacientes, foram, então, selecionados 17 elementos de mensuração
como indicadores, que foram agrupados em sete dimensões. Na sequência será
detalhada a forma como se chegou a esses indicadores.

3.4 AS DIMENSÕES
As Dimensões do prontuário do paciente foram identificadas a partir de
capítulos do Manual de Acreditação para Hospitais. Nesses termos, algumas
Dimensões referidas na literatura especializada, como a dimensão financeira,
administrativa ou de pesquisa não foram incluídas neste estudo.
A Figura 1 apresenta as Dimensões e indicadores selecionados para o
presente estudo e sujeita a impactos decorrentes da qualidade dos registros nos
prontuários.
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Figura 1 - Dimensões e indicadores dos prontuários
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Fonte: A autora (2012).

A seguir são apresentadas as características distintivas de cada uma das
Dimensões do Prontuário do Paciente selecionadas para este estudo.

3.4.1 Dimensão direito dos pacientes/ético legal
O Conselho Federal de Medicina determina a obrigatoriedade de elaboração
de prontuário para cada paciente (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2007).
É obrigatória, em cada instituição de assistência a doentes, a existência da
comissão de revisão de prontuário, conforme estabelecido por resolução do
Conselho Federal de Medicina , e acompanhada por vários Conselhos Regionais de
Medicina (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002).
O CFM considerando, entre outras, que o médico tem o dever de elaborar um
prontuário para cada paciente a que assiste, determina normas técnicas
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concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e
manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação
do papel e a troca de informação identificada em saúde. Esta resolução determina a
guarda permanente, considerando a evolução tecnológica, para os prontuários dos
pacientes arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.
Estabelece, ainda, o prazo mínimo de 20 anos, a partir do último registro, para a
preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram
arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmados ou digitalizados
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2007).
O Código de Ética Médica, em seu artigo 85, proíbe ao médico permitir o
manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo
profissional quando sob sua responsabilidade. Já o artigo 87, proíbe ao médico
deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. O Código de Ética Médica
determina que o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa
condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica
com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de
Medicina (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009).
Determinado pelo Código de Ética Médica, o prontuário estará sob a guarda
do médico ou da instituição que assiste o paciente, e é vedado ao médico negar, ao
paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada,
bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo
quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Ao médico é, ainda,
vedado liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por
escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009).
A responsabilidade sob a guarda de prontuários cabe ao médico e aos outros
profissionais assistentes que o utilizam, à hierarquia médica constituída pelas
chefias de equipe, chefias de clínica, diretor da divisão médica, diretor técnico
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002).
Não é concedido aos médicos de estabelecimento com arquivo coletivo
manter prontuários em sua guarda, o que é permitido para médicos em sua clínica
privada. Tais documentos não necessariamente precisarão ser guardados no
consultório do médico, mas em local cujo acesso preserve o sigilo das informações
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neles contidas às pessoas não obrigadas a esse compromisso (CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL, 2006, p. 18).
O Código de Ética Médica, artigo 89, parágrafo primeiro, estabelece que
quando requisitado judicialmente o prontuário será disponibilizado ao perito médico
nomeado pelo juiz, e que quando o prontuário for apresentado em sua própria
defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. O Código,
no artigo 90, veda ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu
paciente quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009).
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal em consulta número
0037 sobre casos de perda ou extravio de prontuário, diz que cabe à direção da
instituição aplicar medidas existentes para essas situações e, do ponto de vista
legal, há que se recorrer aos dispositivos referentes aos direitos do cidadão e a
direção da instituição deve elaborar um documento à parte interessada com a
informação de que o prontuário não foi localizado apesar dos esforços empenhados
com esse objetivo (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO
FEDERAL, 2006).
Segundo o artigo 299 do Código Penal, a anotação incorreta, incompleta,
falseada ou inexistente no prontuário quanto aos fatos relacionados com o paciente
pode caracterizar falsidade ideológica:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento
é público, e reclusão de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa, se o
documento é particular. (BRASIL, 1940).

Se o agente for funcionário público e cometer o crime, prevalecendo-se do
cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsidade ideológica refere-se à formação
de documento cuja materialidade é perfeita, mas o conteúdo é falso.
O médico não poderá, sem o consentimento do paciente, dar a conhecer a
terceiros o conteúdo do prontuário ou da ficha médica. Em casos de requisições de
autoridade judiciária, o médico disponibilizará os documentos ao perito nomeado
pelo juiz (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002). No prontuário do paciente
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inclui-se toda a situação médica deste, cuja revelação poderia fazer que ele
sonegasse informações, o que prejudicaria seu tratamento (CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA, 2009, p. 156).
O sigilo não é exclusivo do médico. É também de outros profissionais, ou
mesmo de estudante, que tenham conhecimento de fatos sigilosos do paciente.
Qualquer informação (depoimento, cópia de documento, comunicação de crime e
outros casos) só poderá ser prestada sempre em benefício do paciente, com a
anuência deste e nunca em seu prejuízo.
O sigilo deve ser tratado com a maior delicadeza e só pode ser rompido em
casos muito especiais. Por exemplo, não se afigura viável que, apenas com o apoio
da legislação civil, possam os herdeiros obter cópia do prontuário de pessoa
falecida. A quebra do sigilo profissional depois da morte de um paciente, afigura não
um crime de revelação de segredo, mas delito de violação de respeito aos mortos,
que nossa lei tutelar, tendo em vista o sentimento de piedade diante do morto e de
sua memória (DE FRANÇA, 2009 p. 127).
São poucas as situações em que a revelação do segredo médico é permitida:
crimes que não impliquem processo criminal contra o paciente; notificação
compulsória de doenças transmissíveis Lei n.º 6.259 (BRASIL, 1975); comunicação
de morte materna Projeto de lei nº 653 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011);
atuação do médico como perito judicial; declaração de nascimento e de óbito;
comunicação de maus-tratos em menores; notificação de violência contra a mulher
(BRASIL, 2003).

3.4.2 Dimensão educação dos pacientes
A necessidade de educar pacientes e familiares vem do desconhecimento do
ambiente hospitalar e do suporte e segurança que a informação confere às decisões
tomadas e à participação do paciente e dos familiares. Tomar decisões informadas e
participar dos cuidados é determinante nos resultados do tratamento, da experiência
vivida pelo paciente e seus familiares.
O ambiente hospitalar não é um ambiente conhecido pelo paciente e sua
familia. Estes, já fragilizados pela situação de risco real, deixam-se levar pelo risco
imaginário, pelos procedimentos muitas vezes dolorosos que ali acontecem, e
percebem aflorar crenças e temores, alimentados por experiências anteriores ou por

29

conhecimento incompleto, já que o acesso hoje é faclitado pelos diversos sites de
pesquisa. Chegam a um local onde circulam vários desconhecidos que possuem
autoridade neste ambiente, chegando ao ponto de poder determinar condutas,
limites, questionar sobre temas constrangedores, incluindo muitas vezes detalhes
íntimos e dolorosos. O constrangimento pode ser uma constante, inclusive pelo fato
da privacidade deixar de existir, exigindo desde despir-se na presença de
desconhecidos

até

mesmo

permitir

procedimentos

constrangedores

e

desconfortáveis. Neste novo ambiente, cercado de aparelhagem e instrumentos
amedrontadores, até mesmo a linguagem dos profissionais que ali atuam é
incompreensível, trazendo mais dúvidas e mais temores. Imaginando-se o estado
emocional do paciente e familiares, pode-se compreender o quanto o respeito a seus
direitos neste momento tem um papel chave.
É importante que os pontos de interesse, dúvidas, temores, equívocos no
entendimento e as lacunas existentes no conhecimento sejam identificados, a fim de
focar nos assuntos a serem abordados. É necessário também que esta
aprendizagem seja feita de forma coordenada entre todos os profissionais de saúde
que cuidam dos pacientes, com coerência e utilizando recursos e linguagem
compreensíveis ao nível educacional. É importante considerar possíveis barreiras
preferências e valores culturais, filosóficos e religiosos. Também na alta hospitalar,
as orientações sobre cuidados deverão ser claramente explicadas a fim de manter a
continuidade dos cuidados no âmbito domiciliar ou outro (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2011, p. 54).
O registro das necessidades de educação dos pacientes é um dos
indicadores de qualidade dos registros.

3.4.3 Dimensão comunicação
O prontuário é o meio mais frequente de comunicação entre os profissionais
de saúde. Assume importância ímpar, à medida que alguns profissionais não se
encontram pessoalmente, por particularidades próprias às profissões de saúde,
como múltiplos vínculos e, turnos de trabalho diferenciados. O prontuário é o
instrumento de comunicação presente em todas as unidades, para todos os
profissionais e em todos os turnos de trabalho, e acompanha o paciente sendo o
objeto que unifica as informações, independente da natureza ou fonte. Sendo
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organizado, bem preenchido, com detalhamento previsto por lei e pelas politicas
institucionais, é valoroso meio de comunicação.
No entanto, uma vez que a comunicação seja inadequada, com registros
imprecisos, incompletos, ilegíveis, ou mesmo ausentes, vários danos aos pacientes
são presumíveis, entre os quais, são exemplificados:
- Erros de administração de medicamentos em virtude de prescrições pouco
legíveis ou ilegíveis, uso de abreviaturas não padronizadas, desinformação sobre
dose, via, intervalo horário, falta de registro do tempo de uso do medicamento
(antibióticos, por exemplo), falta de registro no prontuário de medicamentos que o
paciente

vinha

utilizando,

com

ocorrência

de

interações

medicamentosas

indesejáveis, reações alérgicas por falta de registro no prontuário de alergias
conhecidas.
- Duplicidade de procedimentos ou exames. Quando procedimentos ou
exames realizados não são registrados, há riscos de serem repetidos, com alta
possibilidade de danos graves aos pacientes, além do custo desnecessário para a
instituição.
- Condutas inadequadas em urgências ou emergências. Médicos chamados
em caráter de urgência podem enfrentar sérias dificuldades em adotar condutas,
principalmente quando os pacientes não interagem, se o prontuário não permite a
compreensão sobre o diagnóstico e evolução do paciente. Nesses casos há risco de
condutas impróprias e danosas aos pacientes.
- Procedimentos em pacientes errados, lado errado ou nível errado, são,
segundo a The Joint Commission, um dos eventos sentinela mais comuns (JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL, 2013). Cabe esclarecer que o evento sentinela é
um evento que causa a morte ou dano grave ao paciente, sem relação com sua
doença. Segundo The Joint Commission, quando se faz uma análise de causa raiz,
ainda uma das causas mais comuns para esses eventos é a inadequada
comunicação, sendo as primeiras o fator humano e a falta de liderança. Sendo o
prontuário do paciente o meio mais frequente de comunicação entre profissionais de
saúde, intui-se os riscos de registros inadequados quanto a possibilidade de
ocasionarem este e outros eventos sentinela. Parte desses erros advém da
inobservância de registros nos prontuários que identifiquem, corretamente, os
pacientes.
- Antecipação ou postergação de alta decorrente a registros inadequados
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sobre as condições dos pacientes nos prontuários;
- Transferências internas ou externas inapropriadas decorrentes da falta de
registros sobre as condições clínicas e demandas dos pacientes em seus
prontuários;
- Falta de prevenção de riscos assistenciais, pela falta de registro das
avaliações iniciais e subsequentes de riscos assistenciais ou não, como de lesão de
pele, queda do leito, úlceras de pressão, broncoaspiração, flebite, suicídio, fuga, etc.
- Realização de procedimentos ou condutas não autorizadas, pela ausência
de registros de consentimentos informados para procedimentos de risco, como
cirurgias, anestesia, transfusões etc.
- Registros de disponibilidade do prontuário, de comunicação entre equipes,
avaliações clínicas e sumários constituem indicadores de qualidade desta dimensão.

3.4.4 Dimensão segurança cirúrgica e anestésica
A cirurgia e anestesia são procedimentos que implicam em riscos, sendo
importante garantir o maior zelo, atenção e cuidados durante estes procedimentos,
sendo avaliados, realizados e monitorados por equipe profissional especializada, de
forma sistemática e padronizada.
A sistematização e padronização de processos e de procedimentos auxilia os
diversos profissionais que atuam nos centros cirúrgicos a buscar informação e dados
clínicos, atuais e prévios, que agreguem segurança aos procedimentos, e obtendo
consequentemente um melhor resultado para o paciente, para o profissional e sua
equipe, e para a instituição. Mais uma vez a prevenção neste ambiente se mostra
eficaz, porque os danos neste ambiente podem ser irreversíveis e até
incapacitantes, com severas consequências médico-legais.
O monitoramento durante a anestesia é regulamentado pelo CFM da seguinte
forma:
Art. 3º Entende-se por condições mínimas de segurança para a
prática da anestesia a disponibilidade de:
I – Monitoração da circulação, incluindo a determinação da pressão
arterial e dos batimentos cardíacos, e determinação contínua do
ritmo cardíaco, incluindo cardioscopia;
II - Monitoração contínua da oxigenação do sangue arterial, incluindo
a oximetria de pulso;
III - Monitoração contínua da ventilação, incluindo os teores de gás
carbônico exalados nas seguintes situações: anestesia sob via aérea

32

artificial (como intubação traqueal, brônquica ou máscara laríngea)
e/ou ventilação artificial e/ou exposição a agentes capazes de
desencadear hipertermia maligna. (CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, 2007).

Em relação à segurança da cirurgia, existem esforços globais no sentido de
criar regras e padrões internacionais, check lists ou metodologias passo a passo que
criem uma cultura de cirurgia segura, aplicáveis a instituições de qualquer grau de
complexidade e sem necessidade de recursos, apenas implantação de processo,
disseminação de cultura e o monitoramento dos indicadores.
Para demonstrar a relevância desta dimensão, são citados aqui sites que
fornecem importantes contribuições para a adoção de medidas para uma cirurgia e
anestesia mais seguras:
- (http://www.cirurgiasegura.com.br/oms.php),
- (http://proqualis.net/cirurgia/),
- (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_cirurgias_s
eguras_salvam_vidas.pdf)

3.4.5 Dimensão cuidados assistenciais
Sendo o prontuário um documento que reúne o conjunto de informações
relativas a determinado paciente, de antemão, compreende-se o significado de sua
elaboração dentro de padrões que permitam aos diversos profissionais de saúde
envolvidos com o tratamento a interação de ações, no sentido de obtenção do
melhor resultado possível, assim como a diminuição de ocorrência de condutas
dissociadas e que gerem resultados desfavoráveis ou indesejáveis.
Um prontuário que apresente condições adequadas de legibilidade, registros
sistematizados, avaliações e reavaliações regulares e precisas das condições dos
pacientes, descrição de objetivos e metas a serem alcançadas, anotações
pertinentes à evolução dos pacientes, sequência lógica e prescrições claras, que
não permitam interpretações equivocadas por parte daqueles que administrarão os
medicamentos, planejamento, quando possível, da alta, registros das decisões das
equipes,

resultados

de

exames

complementares,

entre

outros

registros,

indiscutivelmente será um valioso contribuinte para a segurança e a qualidade dos
cuidados prestados.
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O prontuário é o grande vetor de integração da equipe de saúde que
vislumbra um meio para garantir a melhoria da qualidade da assistência, da
segurança do paciente e dos processos de trabalho da equipe. O registro qualificado
e completo de determinado profissional auxilia na tomada de decisão de outro
membro da equipe e determina a continuidade do cuidado (GOMES, 2011).
Nesta Dimensão, foi incluído um sintoma de grande importância, que é a dor.
Considera-se não apenas sua ocorrência, mas também a avaliação de sua
intensidade e os atributos no quadro apresentado pelo paciente. A razão não foi
somente sua importância no diagnóstico e evolução clinica, mas também pelo grau
de sofrimento físico e psicológico infligido ao paciente. A dor transforma um quadro
crônico em agudo, um procedimento eletivo em um emergencial, quebra as barreiras
de resistência dos pacientes, física e emocionalmente e causa grande estresse nos
familiares, modificando todo o entorno ambiental e especialmente a abordagem
profissional. Daí o registro de sua avaliação ter também sido considerado um
indicador de qualidade nesta dimensão.

3.4.6 Dimensão segurança terapêutica
Erros de dose por conta de abreviaturas falta de dados como dose e
miligramagem, caligrafia ilegível são causas de erros na administração de
medicamentos e que ficam registrados no prontuário. Os processos referentes à
segurança terapêutica são executados por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e
administrativos dos hospitais de forma colaborativa e coordenada. Falhas desses
processos podem redundar em erros na administração da medicação, com
comprometimento dos resultados dos cuidados.
A prescrição de medicamentos é vista como o início de uma série de
eventos, dentro do processo de medicação, que resultará na
administração segura, ou não, de uma dose no paciente. Portanto,
faz-se necessário maior conscientização, por parte daqueles que
prescrevem, no intuito de elaborarem prescrições claras, objetivas e
completas, minimizando as dúvidas da equipe multidisciplinar e
proporcionando condições favoráveis para a segurança do paciente
na terapêutica medicamentosa. (GIMENES et al, 2010).

A revista médica Annals of Internal Medicine de Março 2013 publicou um
artigo intitulado ”Medicaton Reconciliation during Transition of Care as Patient Safety
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Strategy”, onde lembra que a sistemática reconciliação de medicação identifica e
resolve discrepâncias não intencionais nas situações de transição do cuidado
(residência para hospital, para outros provedores, e vice versa). Segundo os autores,
as transições no cuidado assistencial colocam o paciente em risco de erro de
medicação, devido à deficiência na comunicação ou falta de informação. Neste
artigo, o estudo citado mostra que 67% dos pacientes admitidos no hospital
apresentavam algum tipo de discrepância em relação à continuidade da medicação
(KWAN et al, 2013).
O correto controle dos processos que são diretamente relacionados aos
medicamentos,

(prescrição,

dispensação

e

administração),

serão

fatores

determinantes nos resultados das condutas terapêuticas medicamentosas, e a
ocorrência de efeitos adversos ou erros de medicação, devem ser detalhadamente
registrados, devendo a instituição estimular este registro por parte dos profissionais
de forma clara, documentada e sistêmica. Com isso, permite-se aos profissionais
trazer suas dúvidas e questionamentos, além de relatos de casos onde
possivelmente houve erro na administração de medicamentos ou interpretação das
prescrições, sem o receio de punição ou prejuízo do profissional, a fim de permitir a
correção efetiva e prevenção de outros eventos, sem mais prejuízo ao paciente. O
processo educativo com base na transparência e confiança, tendo como objetivo
comum a busca pelas melhores práticas com foco no bem estar e segurança do
paciente, é a única forma de identificar situações de risco, buscar ações corretivas e
implementar processos padronizados, melhorar a segurança na administração de
medicamentos e outros.
O relato em prontuário na admissão da lista de medicações utilizadas na
residência do paciente, anteriormente à hospitalização e a validação dessa lista em
relação ao que está sendo prescrito no hospital pode evitar excessos na dosagem
ou interação medicamentosa, além de informar sobre as reações do paciente aos
medicamentos, seja na forma de alergias, seja na forma de reações adversas
inesperadas, sendo por isso considerados importantes indicadores da qualidade.

3.4.7 Dimensão identificação de registros
Apenas pessoas da equipe de saúde podem ter acesso ao prontuário, ou
pessoas autorizadas pela instituição, já que a maioria da informação ali contida é
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informação confidencial e com direito a sigilo profissional. São dados clínicos e
registros de doenças que por força de lei devem ser guardados pela instituição e
apenas manipulados com um propósito relacionado aos cuidados. A fim de
identificar os diversos profissionais, é importante o correto registro das autorias,
preferencialmente com três formas de identificação: nome, número de registro
profissional e assinatura. Desta forma é possível validar a qualificação daqueles que
manipulam o prontuário do paciente como também torna mais fácil à equipe saber
quem descreveu tal conteúdo ou emitiu parecer, e quem prescreveu tal terapia,
enfim, quem são os responsáveis.

3.5 OS INDICADORES DAS DIMENSÕES
A partir dos padrões que determinaram as Dimensões descritas, foram
buscados os elementos de mensuração existentes nesses capítulos (ou padrões), no
Manual Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais
(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2008, 2011). Dentre esses, foram
buscados os elementos de mensuração que se referem ao prontuário do pacientes,
e que foram considerados os mais representativos daquela Dimensão. Assim foram
selecionados 17 indicadores.
A seguir, a partir de cada Dimensão e das evidências mais representativas, é
descrito o critério utilizado para selecionar os indicadores de qualidade.

3.5.1 Indicadores da dimensão direitos do paciente
Nos elementos de mensuração do capítulo Direitos do Paciente e Familiares
(PFR), surgem elementos de mensuração importantes pela atualidade do tema e
relevância legal e humanitária, num cenário onde a parte mais frágil é o paciente e
sua família, que deve ser, quando apropriado e da forma adequada, incluída nas
decisões sobre os cuidados. Isso ocorre especialmente quando o paciente não se
encontra em condições de identificar, proteger e buscar seus direitos à informação
sobre suas condições de saúde.
Importante garantir o entendimento a pacientes e familiares sobre os riscos
dos tratamentos e procedimentos, informação sobre a evolução clinica, sobre os
resultados de exames, e sobre custos do tratamento médico, quando aplicável.
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Os indicadores selecionados a partir da função/capítulo PFR foram agrupados
em uma dimensão denominada Direitos dos Pacientes/Ético Legal.
Para

avaliar

esta

Dimensão,

foram

escolhidos dois

indicadores:

o

“consentimento informado cirúrgico e para procedimentos invasivos”, e o
“consentimento informado anestésico/sedação profunda e moderada”, que são
solicitados como evidência na avaliação pelo Manual “Padrões de Acreditação da
Joint Commission International (JCI) para Hospitais” no capítulo PFR (Direitos do
Paciente e Familiares), no Padrão 6.4, Elemento de Mensuração 1 e Elemento de
Mensuração 2.
O consentimento informado é um documento que visa envolver o paciente
nas decisões sobre seu cuidado, sendo necessário a orientação relacionada ao
cuidado proposto, o que é fundamental para uma decisão informada. O
consentimento informado pode ser obtido quando o paciente é internado na
instituição ou antes de determinados procedimentos ou tratamentos para os quais o
risco é elevado. Os pacientes e familiares são informados sobre quais exames,
procedimentos e tratamentos requerem consentimento e sobre como dar seu
consentimento,

verbal,

assinatura

ou

outros

meios

(JOINT

COMMISSION

INTERNATIONAL, 2011, p. 64).
As evidências de atendimento aos padrões desta dimensão são a presença
nos prontuários dos respectivos termos de consentimentos informados preenchidos
de acordo com as normas ou políticas institucionais, selecionados como indicadores.

3.5.2 Indicador da dimensão educação dos pacientes
De

forma

semelhante,

foram

construídos

indicadores

através

da

função/capítulo Educação do Paciente e Familiares (PFE), que consideram as
necessidades de educação e orientação do paciente e de seus familiares,
entendendo como impactos no entendimento da educação, possíveis barreiras
culturais e físicas, as limitações cognitivas e emocionais, dificuldades em relação à
terminologia técnica, e todos os fatores que possam impactar a compreensão dos
eventos que ocorrem durante uma internação no ambiente hospitalar.
A educação do paciente e dos familiares auxilia no tratamento do paciente, na
adesão ao tratamento, na compreensão dos seus direitos, mas também na
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seguimento de dietas, necessidade de realizar exames fazer exercícios e dar
continuidade aos tratamentos fora do ambiente hospitalar.
A evidência de atendimento ao indicador desta dimensão são os registros
adequados nos prontuários das necessidades educacionais dos pacientes.

3.5.3 Indicadores da dimensão comunicação
A partir dos elementos de mensuração das funções/capítulos Avaliação dos
Pacientes (AOP) e Acesso e Continuidade do Cuidado (ACC), foram eleitos
indicadores representativos da comunicação entre as equipes que assistem o
paciente, para que o cuidado se dê de forma coordenada, com visão da
integralidade do indivíduo, e não de forma compartimentada e focada no interesse
técnico do profissional.
Buscaram-se os registros que demonstrem que as equipes multiprofissionais
se comuniquem efetivamente.
A evidência do registro da comunicação entre as equipes evita a
descontinuidade

dos

cuidados,

duplicidade,

cuidados

inadequados

e

desnecessários, sendo solicitada no capítulo Avaliação dos Pacientes (AOP),
Padrão 1.5, Elemento de Mensuração 2.
Foi também selecionado um indicador que diz respeito à completude da
informação na transferência do paciente. Este indicador identifica possíveis falhas ou
interrupção na continuidade do tratamento, seja para outra instituição ou para seu
domicílio. Para este indicador, a evidência solicitada é a cópia do sumário de alta, e
se encontra no capitulo ACC (Acesso e Continuidade dos Cuidados), Padrão 3.2,
Elemento de Mensuração 3 (Manual de 2008) e Elemento de Mensuração 2 (Manual
de 2011).
As evidências de atendimento aos indicadores desta dimensão são os
registros adequados nos prontuários dos achados das avaliações pelas equipes de
saúde e a cópia do sumário de alta respectivamente.

3.5.4 Indicadores da dimensão segurança cirúrgica e anestésica
Na

função/capítulo

Anestesia

e

Cirurgia

(ASC),

foam

selecionados

indicadores que avaliam a Segurança Cirúrgica e Anestésica. Estes indicadores
incluem os registros da observação de sinais e sintomas preestabelecidos pelas
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instituições quanto à avaliação do paciente antes, durante e depois dos
procedimentos anestésicos e cirúrgicos. A avaliação pré - anestésica permite
administrar com segurança o anestésico apropriado, e a avaliação pré-indução tem
como foco a aptidão do paciente para a anestesia. Essas informações são utilizadas
para a condução e suporte do procedimento planejado. A coleta e análise de dados
sistemática sobre o estado do paciente na fase de recuperação apóiam as decisões
de aptidão visando transferências para outros setores após o procedimento. O
monitoramento rigoroso e sistemático das condições clinicas é fundamental para a
segurança do procedimento, mitigando riscos e corrigindo situações inesperadas.
Para os indicadores que antecedem a cirurgia e durante o procedimento, as
evidências se encontram no capitulo ASC (Anestesia e Cirurgia), Padrão 7,
Elemento de mensuração 1; Padrão 7.3, Elemento de Mensuração 2, e finalmente
no Padrão 6, Elemento de Mensuração 1.
Sobre os registros que monitoram as condições clinicas durante o
procedimento anestésico, as evidências se encontram também no capitulo ASC
Padrão 4, no Elemento de Mensuração 4.
As evidências de atendimento aos indicadores desta dimensão são os
registros adequados nos prontuários da avaliação pre-operatória, do monitoramento
do estado fisiológico do paciente durante a cirurgia, do monitoramento do paciente
na sala de Recuperação Anestésica (RPA) e os registros das avaliações préanestésicas e pré-indução.

3.5.5 Indicadores da dimensão cuidados assistenciais
Três indicadores foram selecionados nas funções/capítulos Cuidados ao
Paciente (COP) e Avaliação dos Pacientes (AOP), de modo que refletissem a
qualidade dos cuidados assistenciais.
Identificaram-se nessas funções/capítulos, padrões relacionados à boa
execução dos cuidados assistenciais, tal como o plano de cuidados que vai nortear a
equipe prestadora de assistência, a considerar todas as necessidades do paciente e
garantir a prestação dos cuidados necessários. Os cuidados ao paciente devem ser
criteriosamente planejados e revistos pela equipe multidisciplinar, de acordo com as
reavaliações diárias do paciente e deve ter metas mensuráveis. Este plano é
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registrado no prontuário do paciente e executado no período de 24h até a próxima
reavaliação, se não houver intercorrências.
Na função/capítulo capitulo COP, Padrão 2.1, encontra-se a necessidade de
um plano de cuidados documentado, no Elemento de Mensuração 4 (Manual 2008)
e elemento de mensuração 3 (Manual 2011).
Elegeu-e ainda outro indicador voltado para a avaliação da dor: existência,
intensidade e atributos da dor, pela importância deste sintoma na qualidade de vida
do paciente. O registro da avaliação da dor, esteja esta queixa presente ou não, é
solicitada como evidência na função/ capitulo AOP no Padrão 1.8, Elemento de
Mensuração 2 (Manual 2008) e no Padrão 1.7, Elemento de Mensuração 1 (Manual
2011).
As evidências de atendimento aos indicadores desta dimensão são os
registros adequados nos prontuários de um plano consistente de cuidados, com
metas estabelecidas, elaborado por toda a equipe assistencial e com o aval do
médico responsável; a evolução diária dos profissionais da equipe de saúde e o
registro da avaliação da dor, de forma abrangente considerando aspectos
quantitativos (intensidade) e seus atributos (características).

3.5.6 Indicadores da dimensão segurança terapêutica
Na função/capítulo Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU), foram
identificados indicadores que avaliem a segurança terapêutica no ambiente
hospitalar, com o registro do histórico de utilização de medicamentos do paciente
antes da internação, sendo solicitada como evidência o registro no prontuário da lista
de medicamentos em uso antes da internação. Isto consta na função/capitulo MMU,
Padrão 4, Elemento de Mensuração 5.
Esta Dimensão tem outro importante aspecto que também diz respeito ao uso
de medicamentos, que é a possibilidade de efeitos adversos e o seu registro no
prontuário do paciente. Essa evidência é solicitada no mesmo capítulo, mas no
Padrão 7, Elemento de Mensuração 4.
A supervisão do uso de medicamentos é realizada principalmente pelo
farmacêutico, porém outros profissionais, especialmente a equipe médica e de
enfermagem contribuem com informações estruturadas e valiosas, devendo registrálas no prontuário. Considera-se importante também registrar a questão da auto-
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medicação. Esses dados são fundamentais para a análise de risco de ocorrência de
efeitos adversos, evitando combinações de medicamentos que possam trazer risco
ao paciente. Também a descrição desses eventos deve ser incluída nos registros
pelo profissional que observou.
O paciente, seu médico, os enfermeiros e outros prestadores de
cuidado trabalham em conjunto no monitoramento dos pacientes em
uso de medicamentos. O intuito do monitoramento é avaliar o efeito
do medicamento nos sintomas ou na doença do paciente, no
hemograma, na função renal, função hepática e outros parâmetros,
para certos medicamentos, para avaliar o paciente no que se refere a
efeitos adversos.
Esse monitoramento tem o propósito de prever a resposta
terapêutica,
assim
como
reações
alérgicas,
interações
farmacológicas inesperadas, ou alterações no equilíbrio do paciente
e risco de quedas, dentre outras. (JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL, 2011, p. 131).

As evidências de atendimento aos indicadores desta dimensão são
respectivamente o registro no prontuário de uma lista de medicamentos utilizados
anteriormente à internação e o registro no prontuário dos efeitos adversos dos
medicamentos, quando isto ocorrer.

3.5.7 Indicadores da dimensão identificação dos registros
Foram construídos indicadores a partir da função/capítulo Gerenciamento da
Comunicação e Informação (MCI). São indicadores que avaliam inclusive a
determinação da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009), e do Código de Ética Médica, que
estabelece no artigo 87 parágrafo 1, que o prontuário deve conter a data, hora,
assinatura e o registro do médico nas anotações (CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, 2009).
O cumprimento à essa determinação é de alta relevância não apenas na
continuidade dos cuidados assistenciais, mas também diante de questões judiciais
ou ético-legais, que permite também que os autores possam ser avaliados quanto
aos seus desempenhos.
Os elementos de mensuração referentes a esses registros constam no
capítulo MCI, Padrão19. 3, nos Elementos de Mensuração (EM) 1,EM 2 e EM 3 do
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Manual de Padrões de Acreditação da Joint Comssion International para Hospitais
de 2011 .
As evidências de atendimento, são os registros legíveis respectivamente das
autorias (assinatura e carimbo com registro de classe), datas e horas.
Assim as Dimensões são operacionalizadas por meio de indicadores, cujas
evidências foram encontradas na avaliação, de acordo com os padrões do Manual
de Acreditação para Hospitais, conforme no quadro abaixo.
O Quadro 1 contém os indicadores estabelecidos, a partir dos elementos de
mensuração dos Manuais, as dimensões em que foram agrupados e as respectivas
localizações nos Manuais.
Quadro 1 – Localização dos indicadores das Dimensões no Manual Padrões de Acreditação
da Joint Commission International para hospitais
Dimensão
Direitos dos
Pacientes

Indicador
consentimento informado
cirúrgico/procedimentos invasivos
consentimento informado
anestésico/sedação profunda

Educação dos
pacientes

registro das necessidades educacionais

Comunicação

achados das avaliações de pacientes
disponíveis nos prontuários
cópia do sumário de alta incluída no
prontuário

Segurança
cirúrgica

avaliação pré-operatória

Segurança
anestésica

Cuidados
assistencial

registro do monitoramento do estado
fisiológico durante cirurgia
registro do monitoramento na RPA
registro de avaliações pré-anestésica e
pré-indução
plano de cuidados documentado no
prontuário
evolução diária
avaliação da dor

Segurança
terapêutica
(medicamentos)
Identificação de
registros

Localização
PFR 6.4 EM 1
PFR 6.4 EM 2
PFE.2 EM 2
AOP 1.5 EM 2
ACC.3.2 EM 3(2008)
EM 2 (2011)
ASC 7 EM 1
ASC.7.3 EM 2
ASC.6 EM 1
ASC.4 EM 4
COP.2.1 EM 4(2008)
EM 3 ( 2011)
AOP 2 EM 4
AOP 1.8 EM 2 (2008)
1.7 EM 1(2011)

lista de medicamentos em uso antes
internação
registro de efeitos adversos no prontuário
identificação de autoria de registros
identificação de data de registros

MMU.7 EM 4
MCI 19.3 EM 1
MCI 19.3 EM 2

identificação de hora de registros

MCI 19.3 EM 3

Fonte: A autora (2013).

MMU. 4 EM 5
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3.6 A FONTE DE COLETA DE DADOS: OS RELATÓRIOS DAS AVALIAÇÕES
DIAGNÓSTICAS
No processo de Acreditação, há uma etapa educativa que é denominada
avaliação diagnóstica, onde se registra o desempenho do hospital no momento em
que este inicia o processo de preparação para a Acreditação. Esta etapa ocorre
entre quatro a seis meses após o início de sua preparação para a Acreditação. No
caso, a avaliação diagnóstica pode ser classificada como uma avaliação somativa,
com abordagem centrada em especialistas, conforme Worthen, Sanders, Fitzpatrick
(2004). As avaliações são realizadas segundo uma agenda de quatro ou cinco dias,
pactuadas com os Hospitais e são conduzidas por três avaliadores: médico,
enfermeiro e administrador.
Na agenda está prevista a realização de diversas atividades como análise
documental, entrevistas com pacientes e funcionários, observação do local e da
execução de processos, rastreamento dos processos assistenciais seguindo o
trajeto dos pacientes e visita a setores do hospital.
Cada uma das funções/capítulos do Manual reúne um conjunto de padrões ou
capítulos. Cada padrão discrimina seus próprios elementos de mensuração. De
acordo com o Guia do Processo de Avaliação de Acreditação Hospitalar da JCI (ver
Apêndice A) cada elemento de mensuração do padrão é pontuado como: totalmente
conforme (C), parcialmente conforme (PC), não conforme (NC) e não aplicável (NA).
A partir dos achados avaliativos, encontrados nas atividades realizadas a partir da
agenda, os avaliadores determinam o grau de conformidade com os elementos de
mensuração dos padrões correspondentes.
Neste estudo avaliativo para verificar a conformidade dos registros nos
prontuários com os indicadores selecionados, foram utilizados os relatórios das
avaliações diagnósticas realizadas em hospitais, por consultores da Coordenação de
Educação do Consórcio Brasileiro de Acreditação, nos últimos quatro anos (2008 a
2011). Esses relatórios foram cedidos à autora pela Coordenação de Educação do
CBA, especificamente para este estudo avaliativo, sob termo de confidencialidade.
As avaliações diagnósticas desses hospitais realizadas pelo CBA, tem como
instrumento avaliativo os Manuais da Joint Commission International (JCI) para
avaliação de Hospitais, nas edições de 2008 e de 2011.
No interesse específico deste estudo, foram considerados elementos
procedentes de duas atividades denominadas: a Sessão de Revisão de Prontuários
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e o Rastreamento dos processos assistenciais do paciente, chamado no Manual de
metodologia tracer.
Na primeira atividade, a Sessão de Revisão de Prontuários, são avaliados os
prontuários fechados, isto é, prontuários de pacientes que já estiveram em
tratamento e obtiveram alta do hospital e o prontuário se encontram no arquivo
médico. Nela, os prontuários são avaliados quanto à sua completude, segundo os
padrões do Manual e tendo como instrumento um check list (Anexo B). A dinâmica
de avaliação da Sessão de Revisão de Prontuários, tendo por base o check list,
busca evidências que atendam aos elementos de mensuração, que podem então ser
pontuados como: Conforme (C), Parcialmente Conformes (PC) ou Não Conforme
(NC). A Coordenação de Educação do CBA, estima que na Sessão de Revisão de
Prontuários, em média 10 prontuários fechados são examinados.
Na segunda atividade, Rastreamento, é realizada a avaliação de prontuários
abertos, ou seja, prontuários dos pacientes que estão em regime de internação para
tratamento no hospital. Na metodologia de Rastreamento, a equipe de avaliadores
percorre os diversos setores do hospital buscando evidências para verificar a
conformidade com os elementos de mensuração do Manual do CBA/JCI, que
permitirão sua posterior pontuação. A Coordenação de Educação estima que, são
avaliados nesta etapa, uma média de 6 prontuários.
Tendo como referência o total de prontuários avaliados nessas duas
atividades, em média 16 prontuários por hospital, e considerando o número de 20
hospitais do estudo avaliativo, atinge-se o total aproximado de 320 prontuários de
pacientes examinados pelos consultores do CBA nas avaliações diagnósticas
desses hospitais.
A regra de pontuação dos elementos de mensuração que é aplicada pelo
CBA nas suas avaliações, se encontra no Manual e no Guia do Processo de
avaliação

de

Acreditação

hospitalar

da

JCI

(JOINT

COMMISSION

INTERNATIONAL, 2011).
Para discriminar o desempenho dos indicadores neste estudo avaliativo, a
autora atribuiu aos indicadores as seguintes pontuações, seguindo a metodologia da
Acreditação: Conforme (C) 10, Parcialmente Conforme (PC) 5 e Não Conformes
(NC) zero.
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3.7 OS HOSPITAIS QUE PARTICIPAM DO ESTUDO
Do universo de instituições avaliadas pelo CBA no período entre 2008 e 2011,
selecionou-se apenas os hospitais, excluindo do estudo avaliativo outras instituições
como clínicas, home care, programas clínicos, ambulatórios, e outros.
Para melhor compreensão do ambiente onde foram conduzidas as avaliações
diagnósticas pelo CBA, aprofundou-se um pouco o olhar sobre os 20 hospitais, cujos
relatórios forneceram dados para este estudo avaliativo.
Os hospitais foram classificados segundo a natureza jurídica, a localização
geográfica e ao porte. Neste estudo avaliativo, omititam-se os nomes dos hospitais,
e os mesmos foram identificados

por meio de números para preservar sua

identidade.
 Natureza jurídica: 13 hospitais públicos, sendo 2 universitários, e 7
hospitais privados.
 Localização geográfica, tendo como referência as regiões do Brasil, 14
hospitais estão localizados na Região Sudeste, 3 hospitais na Região Sul, 2
hospitais na Região Centro-Oeste e 1 hospital na Região Nordeste.
 Porte: 3 hospitais de Porte II, 10 de Porte III e 7 de Porte IV
Para estabelecer o porte dos Hospitais tomou-se como referência a
metodologia denominada “Classificação hospitalar por unidade prestadora de serviços
do SUS”, da Secretaria de Estado da Saúde 29/01/04. (detalhamento no Apêndice A).
A relação entre porte e natureza jurídica está apresentada no Gráfico 1:
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Gráfico 1 - Classificação dos hospitais segundo seu porte e natureza jurídica
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Fonte: A autora (2012).

A relação entre natureza jurídica e o porte dos hospitais avaliados mostra que
dentre os hospitais de porte II, 2 são privados e 1 é público. Dentre os hospitais de
porte III, 7 são privados e 3 são públicos, e dentre os hospitais de maior
complexidade, de porte IV, 2 são privados, 3 são públicos e 2 são hospitais de
ensino universitário.

4 RESULTADOS
Os resultados estão organizados em 3 grupos: resultados do desempenho
dos indicadores, resultados referentes às Dimensões e resultados por hospitais.

4.1 OS INDICADORES
Os resultados do estudo foram obtidos por meio da avaliação dos registros
das conformidades dos respectivos elementos de mensuração, para os 17
indicadores selecionados. Para isso foram avaliados relatórios de avaliações
diagnósticas de 20 hospitais, aqui identificados por um código (Hn) a fim de
preservar suas identidades. Essas avaliações foram realizadas pelos consultores do
CBA, cujos relatórios foram cedidos para utilização pelo CBA para uso exclusivo
desse estudo pela Coordenação de Educação do CBA em carta de autorização
(Apêndice C).
Como critério de pontuação, considerou-se que se todos os 20 hospitais
tivessem conseguido conformidade total em todos os 17 indicadores, teríam uma
pontuação máxima de 3400. Com base neste cálculo, encontrou-se como resultado,
o percentual de conformidade de cada um dos indicadores, nos vários hospitais
conforme a Tabela 1.
Verifica-se nesta tabela os percentuais de desempenho, com uma variação
que vai de 92,11% a 2,63% de conformidade, estando a média em 51,76%.
Tabela 1 - Total de pontos dos indicadores no conjunto de hospitais (%)
Indicadores
Registro do monitoramento do estado fisiológico durante a cirurgia
Identificação de data de registros
Evolução médica diária
Cópia do sumário de alta incluída no prontuário
Achados das avaliações dos pacientes disponíveis nos prontuários
Registro do monitoramento na RPA
Avaliação pré-operatória
Identificação de autoria de registros
Plano de cuidados documentado no prontuário
Registro de avaliações pré-anestésica e pré-indução
Identificação de hora de registros
Lista de medicamentos em uso antes internação

%
92,11
86,84
84,21
78,95
71,05
71,05
65,79
60,53
50,00
47,37
47,37
42,11

(Continuação)
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(Continuação)
Indicadores
Consentimento informado cirúrgico/procedimentos invasivos
Consentimento informado anestésico/sedação profunda e moderada
Avaliação da dor
Registro de efeitos adversos no prontuário
Registro das necessidades educacionais

%
36,84
15,79
15,79
13,16
2,63

Fonte: A autora (2012).

O indicador melhor pontuado foi o Registro do monitoramento do estado
fisiológico durante a cirurgia e o de pior desempenho foi o Registro das
necessidades educacionais.
Para avaliar o desempenho destes indicadores, foi estabelecida

uma

classificação das pontuações alcançadas, constituidas por cinco níveis: muito alto,
alto, médio, baixo e muito baixo. O cálculo utilizado para delimitar as faixas de
desempenho consideraram tanto a pontuação quanto a relação entre o número de
PC e de NC. Os critérios estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Critério de classificação do desempenho dos indicadores
Nivel de desempenho
Conforme
Parcialmente Conforme Não Conforme
Muito alto
=> 80%
<10%
< 10%
Alto
>=60% a <80%
<= 35%
<= 35%
Médio
>=35% a <60%
PC + NC >= 100% C
Baixo
<20% a 35%
PC + NC >= 75%, sendo PC>NC
Muito baixo
<20%
PC + NC > 80%, sendo NC>PC
Fonte: A autora (2012).

- Muito alto: número de Conformes (C) igual ou maior que 80% do total de
hospitais avaliados e o número de Parcialmente Conformes (PC) e Não Conformes
(NC) menor ou igual a 10%.
- Alto: número de Conformes (C) entre 60% e 79% no total de hospitais avaliados
e o número de Parcialmente Conformes (PC) e Não Conformes (NC) menor ou igual a
35%.
- Médio: número de Conformes (C) entre 35% e 59% e a soma entre
Parcialmente Conformes (PC) e Não Conformes (NC) igual ou maior que o total de
Conformes (C).

48

Tabela 3 – Pontuação dos indicadores por hospital
Indicadores

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 Total %

consentimento informado cirúrgico/procedimentos

0

0

0

5

5

0

0

10

0

5

5

0

0

0

5

10

10

10

5

0

70

35

consentimento informado anestésico/sedação

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

10

5

5

0

0

30

15

registro das necesidades educacionais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2,5

achados das avaliações dos pacientes disponíveis

5

10

10

5

5

5

5

10

10

5

10

10

5

10

10

5

10

10

0

5

145

73

avaliação pré-operatória

5

10

5

10

5 10

0

0

5

5

10

10

10

5

0

5

10

10

5

10

130

65

registro do monitoramento do estado fisiológico

5

10

10

10 10 10 10 10

10

10

10

0

10

10

10

10

10

10

10

10

185

93

registro do monitoramento na RPA

0

10

10

10 10 0

10 10

10

10

0

5

10

10

10

5

0

5

10

10

145

73

registro de avaliações pré-anestésica e pré-indução 5

0

5

5

5

0

0

5

5

5

10

5

5

0

10

10

0

10

5

0

90

45

plano de cuidados documentado no prontuário

0

0

10

5

5

5

5

5

5

10

5

10

0

5

5

10

5

5

0

5

100

50

evolução médica diária

10 10

10

5

5 10 10

5

10

10

0

5

10

5

10

10

10

10

10

10

165

83

avaliação da dor

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

35

18

cópia do sumário de alta incluída no prontuário

10 10

0

10 10 10

5

10

10

5

10

10

10

0

0

10

10

10

0

10

150

75

lista de medicamentos em uso antes internação

10

5

5

5

0

0

5

10

5

5

5

0

5

10

0

5

5

5

5

0

90

45

registro de efeitos adversos no prontuário

0

0

5

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

5

5

0

35

18

identificação de autoria de registros

5

10

5

5

0 10

5

10

10

10

0

5

5

5

5

10

10

0

5

5

120

60

identificação de data de registros

10 10

10

5

10 10 10 10

10

10

0

10

10

5

10

10

10

0

10

10

170

85

identificação de hora de registros

0

10

5

5 10

5

0

0

5

10

5

0

10

5

0

0

5

95

48

Total 70 95 100 95 80 80 75 110 100 90

65

80

95

85

75

120 100 95

70

80

1760

38

47

56

50

44

71

41

47

52

% médio de conformidade

10

41 56

59

5

5

56 47 47 44 65

59

Fonte: A autora (2013).
10 pontos = Conforme, 5 pontos = Parcialmente Conforme, 0 pontos = Não Conforme
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59

56
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- Baixo: número de Conformes (C) entre 20% a 34% e número de Não
Conformes (NC) e Parcialmente Conformes (PC) igual ou superior a 75% do número
de Conformidades (C), desde que PC > NC.
- Muito baixo: número de Conformes (C) menor que 20%. Número de Não
Conformes (NC) e Parcialmente Conformes (PC) igual ou maior do que 80%, sendo
NC > PC.
A Tabela 4 mostra a classificação dos indicadores por faixas de desempenho.
Na faixa de Muito Alto desempenho estão dois indicadores: o registro do
monitoramento do estado fisiológico na cirurgia e a identificação de data de registros.
Na faixa de Alto desempenho estão três indicadores: a evolução médica
diária, a cópia do sumário de alta incluída no prontuário e o registro do
monitoramento na RPA.
Na faixa de Médio desempenho estão três indicadores: os achados das
avaliações disponíveis nos prontuários, a avaliação pré-operatória e a identificação
de autoria de registros.
Na faixa de Baixo desempenho estão quatro indicadores: a identificação de hora
de registros, o plano de cuidados documentado no prontuário, o registro de avaliações
pré-anestésica e pré-indução e a lista de medicamentos em uso antes da internação.
Na faixa de Muito baixo desempenho estão cinco indicadores: a presença do
consentimento informado cirúrgico e para procedimentos invasivos, o registro de
efeitos adversos no prontuário, o consentimento informado anestésico e para
sedação, a avaliação da dor e o registro das necessidades educacionais do
paciente.
Observa-se que na faixa de Muito baixo desempenho se encontra o maior
número de indicadores.
Tabela 4 - Pontuação dos indicadores por faixas de desempenho
Faixas de desempenho
C - 10
Muito alto
registro do monitoramento do estado
fisiológico na cirurgia
identificação de data de registros
Alto
evolução médica diária
cópia do sumário de alta incluída no prontuário
registro do monitoramento na RPA

Pontuação
PC - 5

NC - 0

18

1

1

16

2

2

14
14
13

5
2
3

1
4
4
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Médio
achados das avaliações dos pacientes
disponíveis nos prontuários
avaliação pré-operatória
identificação de autoria de registros
Baixo
identificação de hora de registros
plano de cuidados documentado no prontuário
registro de avaliações pré-anestésica e
pré-indução
lista de medicamentos em uso antes
internação
Muito baixo
consentimento informado
cirúrgico/procedimentos invasivos
registro de efeitos adversos no prontuário
consentimento informado anestésico/sedação
avaliação da dor
registro das necessidades educacionais

10

9

1

9
7

8
10

3
3

5
4

9
12

6
4

4

10

6

3

12

5

4

6

10

2
2
0
0

3
2
7
1

15
16
13
19

Fonte: A autora (2013).

4.2 AS DIMENSÕES
A Tabela 5 apresenta as sete Dimensões com a pontuação obtida por seus
indicadores.
Tabela 5 – Pontuação das Dimensões e Indicadores
Dimensão

Indicador

Direitos dos
Pacientes

consentimento informado cirúrgico/procedimentos
invasivos
consentimento
informado
anestésico/sedação
profunda e moderada

Educação dos
pacientes

registro das necessidades educacionais

Comunicação

achados das avaliações dos pacientes disponíveis
nos prontuários
cópia do sumário de alta incluída no prontuário

avaliação pré-operatória
registro do monitoramento do estado fisiológico
Segurança cirúrgica durante a cirurgia
e anestésica
registro do monitoramento na RPA

Cuidados
assistenciais
Segurança

registro de avaliações pré-anestésica e pré-indução
plano de cuidados documentado no prontuário
evolução diária
avaliação da dor
lista de medicamentos em uso antes internação

Total
pontos
70
30
5
145
150
130
185
145
90
100
165
35
90
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terapêutica
(medicamentos)
Identificação de
registros

registro de efeitos adversos no prontuário

35

identificação de autoria de registros
identificação de data de registros

120
170

identificação de hora de registros

95

Fonte: A autora (2013).

As Dimensões cujos indicadores obtiveram maior pontuação foram a
Comunicação e Segurança Cirúrgica e Anestésica, tendo em seguida as Dimensões
Cuidados Assistenciais e Identificação de Registros. As evoluções diárias dos
pacientes são fonte de informação entre as equipes, sendo prática observada por
todos os membros da equipe multidisciplinar e fazendo parte da rotina dos serviços
registrar a sua avaliação profissional no momento da visita profissional.
A evolução não apenas possui cunho assistencial para avaliação clínica, mas
serve como base para cobrança de honorários profissionais, quando aplicável, e
também como documento médico legal. O sumário de alta é utilizado nas
transferências e altas, sendo portanto instrumento de comunicação entre equipes de
diferentes instituições fora do ambiente hospitalar. Dificilmente o paciente sairá do
hospital sem um relato sobre as causa da internação, evolução clínica, exames
realizados, resultados, tratamentos instituídos, conclusões e recomendações
terapêuticas na continuidade dos cuidados. Daí ter a Dimensão Comunicação
conseguido adesão do corpo hospitalar e um alto desempenho neste estudo.
Sobre a Segurança Cirúrgica e Anestésica, o registro do monitoramento
durante a cirurgia é regulamentado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e é
uma parte da rotina dentro do centro cirúrgico, por isso atribuíu-se seu desempenho
à cultura difundida dentro da classe de anestesistas e profissionais que frequentam
os centros cirúrgicos, que tem uma cultura própria, assim como à clareza dos papéis
e responsabilidades neste setor fechado.
Quanto aos Cuidados Assistenciais, função precípua das instituições de
saúde, houve um desempenho médio, chamando a atenção para a avaliação da dor
que não obteve conformidade em nenhum dos 20 hospitais avaliados. A dor é
sempre um sintoma que requer rápida resposta do profissional. Uma abordagem
mais humana requer que o profissional se concentre mais no sofrimento e queixas
do que em outros dados clínicos e laboratoriais que pareçam mais importantes e que
tragam mais esclarecimento para o diagnóstico, em detrimento da abordagem da
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dor. A experiência do paciente deve ser considerada e a dor, sendo avaliada já
inicialmente, conforme os parâmetros de intensidade, tipo, características, local,
frequencia, poderá de forma rápida fornecer orientação e uma solução. A redução da
dor na visão do paciente já é considerada um ganho imediato, independente dos
desdobramentos e uma simples tabela ou escala de avaliação da dor pode ser um
instrumento útil para este fim.
Os resultados mostram como pontos fortes as Dimensões: Comunicação e
Segurança Cirúrgica e Anestésica.
Foram observados como pontos fracos as Dimensões Educação dos
Pacientes, Direitos dos Pacientes e Segurança Terapêutica, sendo portanto áreas
mais vulneráveis do prontuário do paciente, sendo também pontos de oportunidade
de melhoria que devem ser objeto de desenvolvimento de estratégias para a
qualidade assistencial.
Destaca-se o quanto a avaliação do paciente que ocorre no período que
antecede os procedimentos de sedação e de anestesia, podem ser determinantes no
resultado final do procedimento e preventivamente reduzir riscos que naturalmente já
são grandes num centro cirúrgico. Deve portanto fazer parte da rotina desse serviço
a sistemática avaliação pré-sedação e anestesia.
Cuidados assistenciais, que é uma Dimensão relacionada à base operacional
das instituições e à sua função precípua só obteve uma pontuação mais alta no
indicador evolução diária. Cabe ressaltar que o indicador relacionado à avaliação da
dor foi o segundo pior pontuado, junto com o registro de efeitos adversos, que está
relacionado à Dimensão Segurança Terapêutica.
Cabe uma reflexão visando um estímulo à mudanças, já que a dor é um
sintoma que muitas vezes na visão do paciente, se sobrepõe a outros sinais e
sintomas algumas vezes até mais significativos quando o foco é fazer um
diagnóstico. É a existência da dor que ditará parte importante da experiência do
paciente na instituição e em relação aos profissionais que o atendem. A importância
do sintoma é tão significativa, que até a sua ausência deve ser registrada, pois irá
nortear sobre possibilidades diagnósticas. Por tudo isso, questionar, definir
características, intensidade e atributos e mitigar este sintoma devem ser parte das
políticas e rotina dos serviços nas instituições.
Na Dimensão Educação do Paciente, que possui um indicador, foi identificado
o ponto mais fraco nesta avaliação. Conforme foi lembrado no Capítulo 2 deste
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estudo avaliativo, é importante que os pontos de dúvidas, temores, interesse e
lacunas de conhecimento do paciente sejam identificados e registrados, a fim de se
obter não só sua cooperação, mas reduzir sua ansiedade e angústias e tornar suas
expectativas de seu tratamento e de sua permanência no ambiente hospitalar mais
realista e segura.
A consolidação do desempenho das Dimensões pode ser observada na
Tabela 6.
Tabela 6 - Desempenho das Dimensões
Dimensão
SCA
IR
CA
COM
ST
DP
EP

Pontuação Pontuação % obtido pela
Máxima
obtida
Dimensão
800
550
68,75
600
385
64,16
600
300
50,00
400
195
48,75
400
125
31,25
400
100
25,00
200
5
02,50

Fonte: A autora (2012).

4.3 DESEMPENHO DOS HOSPITAIS
Apesar de os hospitais aonde foram realizadas as avaliações diagnósticas
não serem objeto deste estudo, foram encontrados alguns dados que optou-se por
compartilhar, já que podem agregar informação sobre a variação de resultados de
performance, em virtude das características desses 20 hospitais.
Considerando que cada hospital pudesse atingir conformidade total nos 17
indicadores, obtendo um total de 170 pontos, os resultados recebidos na pontuação
foram avaliados e o resultado percentual de cada hospital foi calculado.
Verificou-se que o percentual médio de conformidade apresentou variação
numa faixa entre 38,24% e 70,59% entre os diversos hospitais.

As médias de

desempenho por conformidade com os indicadores nos hospitais privados foi de
54,28%, nos hospitais universitários foi de 51,47% e nos hospitais públicos foi
47,89%. Estas faixas que se aproximam dos 50% em indicadores Conformes (C) e
Parcialmente Conformes (PC), já demonstra a necessidade de um olhar mais atento
nos resultados obtidos.
Observa-se, conforme a Tabela 7, o resultado da média do desempenho dos
hospitais

em relação à sua conformidade com todos os indicadores (em

percentuais).
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Tabela 7 - Média de conformidades por natureza jurídica
Natureza jurídica
Hospitais privados
Hospitais universitários
Hospitais públicos

%
54,28%
51,47%
47,89%

Fonte: A autora (2012).

Os cinco melhores resultados entre os 20 hospitais foram observados nos
hospitais privados, que obtiveram percentuais entre 58,82% e 70,59%.
 Natureza jurídica
Verifica-se que o desempenho dos hospitais agrupados por sua classificação
de natureza jurídica é bastante homogêneo.
Os hospitais de melhor desempenho são os privados, seguidos pelos
universitários e públicos. Chama a atenção o desempenho dos hospitais
universitários, de caráter educativo, por ter o prontuário, além de todas as funções
aqui descritas, a de ser ferramenta para o ensino e pesquisa. Sendo um ambiente
dedicado para a prática integrada de assistência, ensino e pesquisa, um
desempenho médio de 51,47% chama a atenção para a necessidade de estratégias
neste tipo de instituição.
Identifica-se no Gráfico 2, a media de Conformidade e Conformidade Parcial
geral de cada hospital, com os indicadores; no gráfico os hospitais estão
identificados quanto as suas respectivas naturezas, isto e, se privados, públicos ou
de ensino:
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Gráfico 2 - Desempenho dos hospitais segundo a natureza jurídica

Fonte: A autora (2012).

Comparando-se os resultados de diferentes hospitais quanto a sua natureza
jurídica, observa-se que os hospitais privados obtiveram conformidade média de
54,28%, e os hospitais públicos a média de 47,89%.
Os

hospitais

universitários,

que

foram

dois,

obtiveram

51,47%

de

conformidade média. Observou-se que documentos importantes e práticas de
registros básicos para a segurança do paciente e qualidade de seu cuidado, mesmo
nos hospitais de ensino, estão ausentes em quase metade dos prontuários, não
sendo portanto objeto de foco o devido registro das orientações e dos cuidados
prestados, mesmo que realizados. Instituições de ensino formam futuros
profissionais e a insuficiência de registros é passível de correção sem maiores
recursos técnicos ou financeiros, e sim apenas pela educação e prática monitorada
nas diferentes áreas de saúde.
A autora faz aqui novamente referência ao artigo “Avaliação dos Prontuários
Médicos de Hospitais de Ensino no Brasil”, onde as observações de baixa qualidade
no registro, especialmente no âmbito dos hospitais universitários brasileiros, pode
ser um indicador da crise pela qual passam algumas dessas instituições (SILVA,
TAVARES-NETO, 2007).
É lembrado aqui Flexner (1910) em “O relatório Flexner: para o Bem ou para
o Mal”, reformulando o ensino médico com sugestões de mudanças para sua
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qualificação, entre elas o da organização do exercício profissional, com sua
vinculação à universidades. Modelos educacionais centrados nos princípios de
Flexner são centrados na doença e em hospitais, com programas educacionais
médicos, desenvolvidos principalmente no ambiente hospitalar, com base científica e
não apenas prática. Mais uma vez o prontuário do paciente se mostrará ao longo
dos anos documento fundamental como material didático diferenciado.
 Região geográfica
Quanto

à

região

geográfica,

os

desempenhos

médios

percentuais,

considerando o total de pontos de conformidades foram os seguintes:
Região SE, 12 hospitais – 52,94%, Região NE, 1 hospital – 58,82%, Região
CO, 2 hospitais – 51,47% e Região Sul, 5 hospitais – 47,05%.
 Porte do hospital
Observa-se que o percentual de conformidade dos hospitais de porte 2, variou
de 38,23% a 64,70%, com média de 48,03%. Os de porte 3 variaram de 41,17% a
70,58%, com média 52,05 e os de porte 4 variaram de 47,05% a 58,82%, com média
de 52,51%.
As maiores conformidades por porte foram as seguintes: Porte 3 – 70,58%,
Porte 2 – 64,70%, Porte 4 – 58,82% e as menores conformidades por porte: Porte 2
– 38,23%, Porte 3 – 41,17%, Porte 4 – 47,04%

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
São apresentados, a seguir, a resposta à questão avaliativa formulada, as
recomendações e a conclusão do estudo.

5.1 RESPOSTA À QUESTÃO AVALIATIVA
A questão avaliativa do estudo foi: Qual o grau de conformidade dos
prontuários dos hospitais em processo de Acreditação com os indicadores
selecionados a partir dos relatórios de avaliação diagnóstica?
O grau de conformidade dos prontuários avaliados com os indicadores
selecionados foi muito variável, tendo demonstrado baixo desempenho mesmo em
Dimensões que são básicas para o exercício da qualidade da prática multidisciplinar
em hospitais e da segurança do paciente.
A fim de identificar as áreas de atuação que necessitam de maior atenção e
para reforçar as áreas de atuação, cujo desempenho já demonstra que há um
cuidado maior no preenchimento do prontuário, foram definidas cinco faixas de
desempenho a fim de quantificar a conformidade e identificar não apenas os
indicadores, mas também as Dimensões e seu desempenho.
O grau de conformidade é muito alto para o registro do monitoramento do
estado fisiológico na cirurgia e para a identificação de data do registro. É alto para a
evolução medica diária, para a presença de cópia do sumário de alta incluída no
prontuário e o registro do monitoramento da RPA. O grau de conformidade é médio,
para os achados das avaliações dos pacientes disponíveis nos prontuários,
avaliação pré-operatória e identificação de autoria de registros.
O grau de conformidade foi baixo para a identificação de hora de registros,
plano de cuidados documentado no prontuário, registro de avaliações préanestésicas e pré-indução e para a presença da lista de medicamentos em uso
antes da internação.
Foi muito baixo para o consentimento informado cirúrgico e procedimentos
invasivos, registro de efeitos adversos no prontuário, consentimento informado
anestésico e sedação, na avaliação da dor e no registro das necessidades
educacionais.
Para responder à questão avaliativa, buscou-se definir através de faixas, o
grau de conformidade com os indicadores. Esta relação pode ser verificada na
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Tabela 2 de pontuação dos indicadores por faixa de desempenho, que responde em
que grau de conformidade.

5.2 RECOMENDAÇÕES
A partir dos resultados, recomenda-se às instituições focalizadas pelo estudo,
incluir e priorizar em suas políticas e procedimentos, o correto preenchimento do
prontuário, a fim de não se permitir que dados incompletos ou ilegíveis venham a
comprometer a qualidade dos cuidados e a segurança do paciente. Recomenda-se
incluir em sua política o foco na qualidade, com estímulo para a criação dos grupos
de qualidade tanto assistencial quanto documental.
Em relação à área de ensino, é essencial o reforço sobre a importância do
prontuário e da qualidade dos registros de dados. Estas questões devem ser
portanto objeto de ensino. O correto preenchimento do prontuário, obedecendo às
leis que regulamentam as classes profissionais e às normas das políticas
institucionais, quando praticadas e monitoradas, podem contribuir para um melhor
resultado na qualidade assistencial.
As consequências das informações ilegíveis, incompletas e incompreensíveis,
a falta de cuidado na organização do prontuário e a falta de disciplina nas rotinas
diárias, devem ser apresentadas aos futuros profissionais de saúde, de forma a
relacionar a relevância dessas práticas aos resultados finais do tratamento. É
importante exemplificar situações de risco através de casos clínicos

onde, o

preenchimento incompleto do prontuário, resultou em risco e agravo para o paciente.
Este estudo avaliativo poderá contribuir para as instituições de assistência à
saúde, no sentido de divulgar, estimular e monitorar o preenchimento do prontuário
do paciente de acordo com as recomendações dos conselhos profissionais e bancas
técnicas, personalizando o conteúdo de acordo com as necessidades especiais de
cada instituição, considerando seu caráter assistencial. A criação de uma rotina de
conteúdo recomendado, já conhecido e consagrado pelas boas práticas médicas,
pode e deve ser monitorada não apenas pela Comissão de Revisão de Prontuário,
mas por todos os profissionais que o acessam.
Também deve a instituição fortalecer o desenvolvimento de estratégias para
algumas melhorias como o monitoramento dos indicadores de melhor desempenho:
registro do monitoramento fisiológico durante a cirurgia e a identificação de data dos
registros. Esses indicadores são regulamentados e acredita-se que isto esteja
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contribuindo para seu melhor desempenho. Seu monitoramento sistemático, com
metas e responsabilidades poderá garantir a manutenção de seu bom desempenho.
Também importante estimular práticas de coleta e registro de dados nas
faixas de desempenho médio, baixo e muito baixo, com um esforço de toda a
instituição, desde a inclusão nas políticas até o treinamento das equipes e sua
cobrança nas metas determinadas, bem como buscar outros exemplos de
experiências bem sucedidas com benchmarking.
Para os profissionais de saúde, recomenda-se buscar o aprimoramento no
preenchimento de dados, especialmente aqueles que foram mostrados, neste estudo
avaliativo, serem os menos frequentes, mas não menos importantes, como a
avaliação da dor, o registro das necessidades educacionais, o relato de efeitos
adversos e a lista de medicamentos utilizados em casa antes da internação.
Quanto aos profissionais que atuam em centros cirúrgicos, médicos
cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e outros, o estudo aponta para a necessidade
do correto preenchimento dos consentimentos informados, seja para a cirurgia e
procedimento, seja para a indução anestésica e sedação. Estas práticas devem ser
monitoradas e ter sua prática estimulada.
A mesma recomendação se aplica aos serviços de emergência, que devido à
sua dinâmica de regime de plantões na sua maioria, irá se beneficiar da correta
evolução, descrição detalhada dos eventos e efetiva comunicação entre as equipes.
Quando a “passagem de plantão” é feita de modo rápido e incompleto, são as
evoluções e registros no prontuário do paciente que irão nortear as equipes que
darão continuidade à assistência do paciente.

5.3 CONCLUSÃO
O prontuário do paciente é um objeto integrado à rotina dos serviços
assistenciais. Faz parte do ambiente hospitalar, do dia a dia, manipulado por todas
as equipes, e por isso pode ser erroneamente considerado com muita simplicidade,
percebido de forma muito imediatista e pouco abrangente, banalizando o uso de um
instrumento valioso para os profissionais e para a instituição, em todos os aspectos
abordados nesta dissertação e na literatura.
Tendo avaliado a qualidade dos prontuários segundo a metodologia desse
estudo, e buscando o grau de conformidade por meio de indicadores selecionados
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com este propósito, concluí-se que medidas de melhoria no preenchimento por parte
dos vários usuários devem ser priorizadas e implantadas.
Por ter importância fundamental como ferramenta de gestão, decisões
importantes sobre políticas das instituições, sobre utilização de recursos humanos,
tecnológicos e financeiros são tomadas, entre outras fontes, com base em dados
que estão contidos nos prontuários dos pacientes.
Cabe aos profissionais de saúde, preocupados com qualidade de serviços, o
uso correto de recursos e as boas práticas médicas, zelar por este instrumento,
ampliando nossa visão quanto à sua utilidade, e desse modo adicionar um sentido
maior de valor ao trabalho do dia a dia. É a consciência desse valor que foram
agregados ao trabalho diário, que vai diferenciar profissionais, dando um outro
sentido à execução, mais focada na qualidade.
O foco no coletivo institucional dá um sentido maior às tarefas diárias,
integrando o profissional num projeto de qualidade que passa por toda a instituição.
Preenchendo corretamente os dados do prontuário, não se está apenas
registrando as ocorrências e evoluções clínicas diárias, o que por si só já justifica o
cuidado e dedicação, mas também colaborando para elevar o nível técnico da
instituição e nas tomadas de decisão da alta gestão, o que afetará não apenas
àquele paciente, mas a todos os demais, e também à visão de nós mesmos como
profissionais.

61

REFERÊNCIAS
BEZERRA, Paulo Ricardo Cosme. A estatística na organização hospitalar. 2002.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística)–Escola de Estatística,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2002. Disponível em:
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/8A0D9C8340E7A96403256EED00
72F926/$File/NT0008E2AE.pdf >. Acesso em: 1 jan. 2013.
BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código penal. [Diário
Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 31 dez. 1940. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso
em: 1 jan. 2013.
______. Projeto de Lei nº 653, de 25 de outubro de 2011. Altera o Código Penal,
para criminalizar a venda, importação e o descarte irregular de resíduo hospitalar.
[Diário Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 26 out. 2011. p.
44.117- 44.118. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102991>.
Acesso em: 1 jan. 2013.
______. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação
compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for
atendida em serviços de saúde públicos ou privados. [Diário Oficial da República
Federativa do Brasil], Brasília, DF, 25 nov. 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.778.htm>. Acesso em: 1 jan.
2013.
______. Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. Dispõe sobre a organização das
ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações,
Estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras
providências. [Diário Oficial da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 31 out.
1975. Seção 1, p. 14.433. Disponível em:
<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1975-10-30;6259>. Acesso em: 1
jan. 2013.
______. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: prontuário transdisciplinar e projeto
terapêutico, Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de
Saúde). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prontuario.pdf>.
Acesso em: 1 jan. 2013.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução CFM nº 1.638, de 9 de
agosto de 2002. Define prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão
de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. [Diário Oficial da República
Federativa do Brasil]. Brasília, DF, 2002. Seção 1, p. 184-185. Disponível em:
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm>. Acesso em:
1 jan. 2013.

62

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução CFM nº 1.821, de 23 de
novembro de 2007. Aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso
dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos
prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de
informação identificada em saúde. [Diário Oficial da República Federativa do Brasil].
Brasília, DF, 2007. Seção 1, p. 252. Disponível em:
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2007/1821_2007.htm>. Acesso em:
1 jan. 2013.
______. Resolução CFM nº 1.931, de 24 de setembro de 2009. Aprova o Código de
Ética Medica. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF, 13 out.
2009. Seção 1, p. 173. Disponível em:
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.pdf>. Acesso em:
1 jan. 2013.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (Brasil).
Prontuário médico do paciente: guia para uso prático. Brasília, DF, 2006. Disponível
em: <http://www.crmdf.org.br/sistemas/biblioteca/files/7.pdf>. Acesso em: 1 jan.
2013.
CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (Brasil). A História da acreditação.
Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://www.cbacred.org.br/site/historico/>.
Acesso em: 1 jan. 2013.
COSTA JUNIOR, Heleno. Um vilão para o processo de acreditação: o prontuário.
Rio de Janeiro, 2012. Disponível em:
<http://www.diagnosticoweb.com.br/blogs/heleno-costa-junior/um-vilao-do-processode-avaliacao-para-acreditacao-o-prontuario.html/>. Acesso em: 1 mar. 2013.
DE FRANÇA, Genival Veloso. Direito Médico. 9 ed. Rio de Janeiro: Forente, 2009.
DONABEDIAN, Avedis. Evaluating the quality of medical care. Milbank Mem: Fund
Quart, [S. l.], v. 44, n. 166-206, jul. 1966.
FLEXNER, Abraham. Medical education in the United States and Canada: a report to
the carnegie foundation for the advancement of teaching. Massachusetts: Updyke,
1910.
GIMENES, Fernanda Raphael Escobar et al. Segurança do paciente ne terapêutica
medicamentosa e a influencia da prescrição médica nos erros de dose. Rev. LatinoAm. Enfermagem, Riberão Preto, v. 18, n. 6, nov./dez. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010411692010000600003&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 1 jan. 2013.

63

GIULLIANO, Claudio Giulliano Alves da. Desenvolvimento e avaliação tecnológica
de um prontuário eletrônico do paciente baseado nos paradigmas da world wide web
e de engenharia de software. 2001. 288 f. Dissertação (Mestrado)–Departamento de
Engenharia Biomédica, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. Disponível em:
<http://ebookbrowse.com/dissertacao-claudio-giulliano-pep-pdf-d39929092> .
Acesso em: 1 jan. 2013.
GOMES, Cassia Borges. Prontuário médico e sua importância: uma questão de
organização e método. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em:
<http://www.cbacred.org.br/site/artigo-do-mes/prontuario-medico-e-sua-importanciauma-questao-de-organizacao-e-metodo/>. Acesso em: 1 jan. 2013.
JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. Padrões de acreditação da Joint
Commission International para hospitais. 3. ed. Rio de Janeiro: CBA, 2008.
______. Guia do processo de avaliação de Acreditação Hospitalar. 4. ed. Rio de
Janeiro: CBA, 2011.
______. Sentinel Event Data: 1995 - June 2013. [S. l.], 2013. Disponível em:
<www.jointcommission.org>. Acesso em: 1 jan. 2013.
KANESHIMA, Alda Hiroko Oshiro. Acreditação: uma ferramenta da qualidade em
saúde. 2008. 44 f. Monografia (Especialização em Auditoria de Sistemas e Serviços
de Saúde) –Curso de Auditoria de Sistemas e Serviços de Saúde, Faculdade
Integrado INESUL – Campus Londrina, 2008. Disponível em:
<www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_4_1241551702.doc>. Acesso em: 1
jan. 2013.
KWAN, Janice et al. Medication reconciliation during transition of care as a patient
safety strategy: a systematic review. Annals of Internal Medicine, Toronto, v. 158, n.
5, p. 397-403, mar. 2013. Disponível em:
<http://annals.org/article.aspx?articleid=1656444>. Acesso em: 1 jan. 2013.
MARQUES, Willian Agostinho. Arquivo permanente da Casa de Saúde São
Sebastião: prontuário médico do paciente. 2008. 68 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Biblioteconomia)–Centro de Ciências da Educação,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em:
<http://www.cin.publicacoes.ufsc.br/tccs/cin0003.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2013.
PRONTUÁRIO. In: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2001.
SANTOS, Nanci Moreira dos; FREIXO, Aurora Leonor. A gestão do prontuário do
paciente com ênfase na atuação da Comissão de Revisão de Prontuários. In:
SIMPÓSIO BAIANO DE ARQUIVOLOGIA, 3., 2011, Salvador. Trabalhos
Apresentados... Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2011. p. 3. Disponível em:
<http://www.arquivistasbahia.org/3sba/wp-content/uploads/2011/09/SantosFreixo.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2013.

64

SILVA, André Pataro Myrrha de Paula e. A titularidade do prontuário médico na
sucessão causa mortis. Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande do Sul, v. 11, n. 50, fev.
2008. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4513&revista_caderno
=6>. Acesso em: 1 jan. 2013.
SILVA, Fábia Gama; TAVARES-NETO, José. Avaliação dos prontuários médicos de
hospitais de ensino do Brasil. Rev. bras. educ. méd, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 113126, maio-ago. 2007.
SILVA, Maria da Guia Feliciano. Registro de enfermagem no prontuário em um
hospital universitário: uma busca pela humanização do cuidado. 2011. Dissertação
(Mestrado em Educação)–Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Disponível em:
<http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_arquivos/5/TDE-2011-11-06T232505Z3623/Publico/MariaGFS_DISSERT.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2013.
TUOTO, Elvio Armando. Os sete pilares do prontuário médico. [S.l.], 2012.
Disponível em: <http://historyofmedicine.blogspot.com.br/2012/03/os-sete-pilares-doprontuario-medico.html>. Acesso em: 1 jan. 2013.
______. O verdadeiro pai da medicina. [S.l.], 2007. Disponível em:
<http://historyofmedicine.blogspot.com.br/2007/02/imhotep-o-verdadeiro-pai-damedicina.html>. Acesso em: 1 jan. 2013.
YABUMOTO, Silva. Base eletrônica de dados clínicos e cirúrgicos em
trombolembolismo venoso. Dissertação (Mestrado em Clínica Cirúrgica)–
Departamento de Clínica Cirúrgica, Setor de Ciências da Saúde, Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 2011. Disponível em:
<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/25537/dissertacao%20fbibli
oteca.pdf?sequence=1>. Acesso em: 1 jan. 2013.
WORTHEN, Blaine R.; SANDERS, James R.; FITZPATRICK, Judy L. Avaliação de
programas: concepções e práticas. São Paulo: Ed. Gente, 2004.

APÊNDICES

66

APÊNDICE A – Critérios de classificação hospitalar definidos pela pontuação
Tabela de Pontuação quanto ao Porte Hospitalar
Itens de
Avaliação
A

B

C

D

E

Nº de leitos
existentes

leitos UTI
cadastrados

Total de
Internações

Classificação

Serviços de Alta
Complexidade

1 ponto

20 a 49

1a4

960 a 2352

Clínicas Básicas
Incompletas

1a2

2 pontos

50 a 149

5a9

2353 a 7152

Geral

3a4

3 pontos

150 a 299

10 a 29

7153 a 14.352

Geral /
Referência

5a6

4 pontos

300 ou mais

30 ou mais

Acima de
14.353

Especializada

7 ou mais

Pontos por
Item

Nesse estudo foram utilizadas as informações fornecidas ao CBA, e cedidas para
esse estudo pelos Hospitais ao CBA, sobre o número de leitos existentes, leitos de UTI, total
de internações, complexidade e serviços de alta complexidade, para estabelecimento dos
respectivos portes hospitalares.
Quanto a classificação dos hospitais (Coluna D), para efeitos de definição os
hospitais são classificados de acordo:
- Clínicas Básicas Incompletas: estabelecimento de saúde destinado a prestar
assistência médica, em regime de internação e de urgência, em duas ou três especialidades
médicas básicas;
- Geral: estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica, nas
quatro especialidades médicas básicas;
- Geral / Referência: estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência
médica, nas especialidades médicas básicas e em especialidades médicas não básicas,
oferecendo serviços de alta complexidade hospitalar.
- Especializado: estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica,
em uma só especialidade, com outras especialidades correlatas ou de suporte, em regime
de internação e de urgência.
Quanto aos Serviços de Alta Complexidade Hospitalar (Coluna E): foram
consideradas a existência dos seguintes serviços :atendimento a AIDS, gravidez de alto
risco, urgência e emergência, cirurgia cardíaca, oncologia, neurocirurgia, ortopedia, lesões
lábio-palatal, gastroplastia, queimados, epilepsia, implante dentário osteointegrado e
transplantes.
Os portes foram determinados para esse estudo, de acordo com a pontuação obtida
e demonstrada no quadro abaixo:
Quadro de classificação dos hospitais por porte
Porte
Total de Pontos
I
01 a 05 pontos
II
06 a 10 pontos
III
11 a 15 pontos
IV
16 a 20 pontos
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APÊNDICE B - Ficha técnica dos indicadores
Indicador A: Consentimento informado cirúrgico/procedimentos invasivos
Propósito: O consentimento é obtido antes de procedimentos cirúrgicos ou invasivos.
Verificado em: Elementos de mensuração 1 dos Relatórios 2008 e 2011 - padrão PFR. 6.4

Indicador B: Consentimento para Anestesia e Sedação
Propósito: O consentimento é obtido antes da anestesia (incluindo sedação moderada e
profunda).
Verificado em: Elementos de mensuração 2 dos Relatórios 2008 e 2011 - padrão PFR. 6.4

Indicador C: Registro das necessidades educacionais dos Pacientes
Propósito: Os resultados da avaliação dessas necessidades são anotados no prontuário do
paciente.
Verificado em: Elementos de mensuração 2 dos Relatórios - padrão PFE. 2.

Indicador D: Acesso aos Resultados das Avaliações
Propósito: Aqueles que cuidam do paciente podem encontrar e consultar as avaliações,
conforme necessário, no prontuário do paciente ou outro local padronizado.
Verificado em: Elementos de mensuração 2 dos Relatórios - padrão AOP. 1.5.

Indicador E: Sumário de Alta Existente no Prontuário
Propósito: Uma cópia do sumário de alta é incluída no prontuário do paciente.
Verificado em: Elementos de mensuração 3 (Relatório 2008) e 2 (Relatório 2011) - padrão
ACC. 3.2.

Indicador F: avaliação pré-operatória
Propósito: As informações obtidas na avaliação e utilizadas para a condução e suporte do
procedimento invasivo planejado são registraas no prontuário do paciente pelo médico
responsável, antes da realização do procedimento.
Verificado em: Elementos de mensuração 1 dos Relatórios 2008 e 2011 - padrão ASC. 7

Indicador G: Monitoramento Fisiológico durante Cirurgias
Propósito: Os achados são anotados no prontuário do paciente.
Verificado em: Elementos de mensuração 2 do Relatório 2008 e 1 do Relatório 2011 padrão ASC. 7. 3.
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Indicador H: Registro do monitoramento na RPA
Propósito: Os pacientes são monitorados durante o período de recuperação pósanestásica, de acordo com a política do hospital.
Verificado em: Elementos de mensuração 1 dos Relatórios 2008 e 2011 - padrão ASC. 6
Indicador I: registro de avaliações pré-anestésica e pré-indução
Propósito: As duas avaliações estão documentadas no prontuário clínico.
Verificado em: Elementos de mensuração 4 dos Relatórios - padrão ASC. 4

Indicador J: plano de cuidados documentado no prontuário
Propósito: O plano de cuidades é individualizado e baseado na avaliação inicial do
paciente.
Verificado em: Elementos de mensuração 4 dos Relatórios 2008 e Elemento de
mensuração 3 nos Relatórios de 2011 - padrão COP.2.1

Indicador K: evolução diária
Propósito: Um médico reavalia os pacientes, no mínimo uma vez por dia, incluindo fins de
semana, durante a fase aguda de seu cuidado e tratamento.
Verificado em: Elementos de mensuração 4 dos Relatórios 2008 e 2011 - padrão AOP.2

Indicador L: Avaliação da dor
Propósito: Os pacientes são triados para dor.
Verificado em: Elementos de mensuração 2 dos Relatórios - padrão AOP. 1.8.2 (Relatório
2008) e Elemento de mensuração 1 em AOP. 1.7 ( Relatório 2011).

Indicador M: lista de medicamentos em uso antes internação
Propósito: O prontuário dos pacientes contém uma lista dos medicamentos em uso antes
da internação, que está disponível para a farmácia e para os prestadores de cuidados ao
paciente.
Verificado em: Elementos de mensuração 5 dos Relatórios 2008 e 2011 - padrão MMU.4

Indicador N: registro de efeitos adversos no prontuário
Propósito:
Verificado em: Elementos de mensuração 4 dos Relatórios 2008 e 2011- padrão MMU.7.

Indicador O: Identificação de Autoria de Registros
Propósito: Cada anotação feita no prontuário clínico do paciente identifica o seu autor e
quando a anotação foi feita no prontuário.
Verificado em: Elementos de mensuração 1 dos Relatórios - padrão MCI. 19.3.
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Indicador P: Identificação da Data de Registros
Propósito: A data de cada anotação no prontuário clínico do paciente pode ser identificada.
Verificado em: Elementos de mensuração 2 dos Relatórios - padrão MCI. 19.3.

Indicador Q: Identificação da Hora dos Registros
Propósito: Quando requerido pela instituição, a hora da anotação pode ser identificada.
Verificado em: Elementos de mensuração 3 dos Relatórios - padrão MCI. 19.3.
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APÊNDICE C - Carta de autorização para a utilização dos relatórios de
avaliação diagnóstica para este estudo avaliativo.

ANEXOS
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ANEXO A – Critérios de pontuação: de conformidade e de tempo de
implantação
O elemento de mensuração é totalmente Conforme (C) quando:
- A resposta para os requisitos específicos do elemento de mensuração for
“sim” ou “sempre” em 90% dos casos ou mais;
- Caso a conformidade já estiver estabelecida há 12 meses para avaliações
trienais (recertificação) ou há quatro meses para avaliações iniciais (primeira
acreditação).
- O processo está desenvolvido e implantado.
O elemento de mensuração é Parcialmente Conforme (PC) quando:
- A resposta para os requisitos específicos do elemento de mensuração for
“geralmente” ou “às vezes” e a gravidade ou a criticidade forem baixas, menos de
90% e mais de 50%;
- Caso a conformidade estiver estabelecida há 5-11 meses para avaliações
trienais (recertificação) ou há 1-3 meses para avaliações iniciais (primeira
acreditação), ou
- Não inclui todas as áreas/departamentos na qual se aplica (ex.: presente
para os pacientes internados, mas, não para os pacientes ambulatoriais; presente no
centro cirúrgico mas não na cirurgia ambulatorial), ou
- O processo está desenvolvido, está implantado, mas não é consistente.
O elemento de mensuração é Não conforme (NC) quando:
- A resposta para os requisitos específicos do elemento de mensuração for
“raramente” ou “nunca”, 49% ou menos;
- Caso a conformidade estiver estabelecida há 0-4 meses para avaliações
trienais (recertificação) ou há menos de um mês para avaliações iniciais (primeira
acreditação).
O elemento de mensuração é não aplicável (NA) quando:
- Os requisitos específicos do elemento de mensuração não forem aplicáveis.
Cada Elemento de Mensuração (EM) considerado conforme recebe dez
pontos; se parcialmente conforme, cinco pontos, e se não conforme, zero ponto.
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ANEXO B – Check list de avaliação de prontuários

Padrão

Exigência de Documentação

Prontuário
Médico 1
Nº_________
DX:________

Prontuário
Médico 2
Nº_________
DX:________

Prontuário
Médico 3
Nº_________
DX:________

Prontuário
Médico 4
Nº_________
DX:________

Prontuário
Médico 5
Nº_________
DX:________

S

S

S

S

S

N

NA

N

NA

N

NA

N

NA

N

TOTAL

NA

Consentimentos
PFR. 6.3
Geral
PFR. 6.4
Procedimentos cirúrgicos ou invasivos
Anestesia e sedação moderada e profunda
Utilização de sangue e hemoderivados
Procedimentos de alto risco e tratamentos
ASC. 5.1 Riscos, benefícios e alternativas da anestesia
ASC. 7.1 Riscos, benefícios, potenciais complicações e
alternativas da anestesia
PFR. 8
Pesquisas clinicas, investigações ou ensaios
Avaliações
AOP.
Avaliação médica em 24h; atualizada se estiver com
1.4.1
menos de 30 dias
Avaliação de enfermagem em 24h
AOP. 1.5 Achados da avaliação são documentados dento de
24h da internação (medico e de enfermagem)
AOP.
Avaliação médica inicial é registrada antes da cirurgia
1.5.1
AOP. 1.6 Rastreamento nutricional e funcional
AOP.
Triagem prévia para planejamento de alta
1.8.1
AOP.
1.8.2

Rastreamento para dor na internação

AOP. 2

Avaliação médica diária para pacientes agudos

PFE. 2

Necessidade de educação

(Continuação)
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(Continuação)
PFE. 2
ASC. 3
ASC. 4
Outros
ASC. 5
ASC. 7.2

ASC. 6
MMU. 4
MMU. 4.3
PFE. 2.1

MCI. 19.3

Necessidade de educação
Avaliação pré-sedação
Avaliação pós-anestésica
Plano de anestesia
Relato cirúrgico
- Descrição do procedimento cirúrgico,
achados, e qualquer peça cirúrgica
- diagnóstico pós- operatório
- O nome do cirurgião e seus assistentes
- Disponível antes que o paciente deixe a área
de recuperação pós-anestésica
Horário de entrada e saída para cuidado pósanestésico
Lista de medicamentos em uso antes da
internação
Medicamentos prescritos ou solicitados e
administrados são registrados
A avaliação inclui:
- as crenças e valores do paciente e de seus
familiares;
- seu grau de alfabetização, nível educacional,
e linguagem;
- barreiras emocionais, e motivações;
- limitações físicas e cognitivas; e
- o desejo do paciente de receber
informações.
O autor, a data, e a hora (quando requerido)
de todas as anotações

(Continuação)
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(Continuação)
ACC.3.2

ACC.4.4

O sumário de alta contém:
- motivo da admissão
- achados clínicos relevantes e outros
achados
- diagnósticos significativos e co-morbidades
- procedimentos diagnósticos e terapêuticos
realizados
- medicações
importantes
e
outros
diagnósticos
- condições do paciente na alta
- medicação na alta, todos os medicamentos
para serem tomados em casa
- instruções relativas ao acompanhamento
Transferência do Paciente:
- o nome da instituição e do indivíduo que
aceitou receber o paciente
- o(s) motivo(s) para transferência
- quaisquer condições especiais relacionadas
à transferência
- quaisquer alterações nas condições clínicas
ou estado de saúde do paciente durante a
transferência

(Continuação)

