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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo verificar como as instituições de saúde que
estão sendo preparadas pelo CBA (Consórcio Brasileiro de Educação) para a
Acreditação internacional pela JCI (Joint Commission International) avaliam o direito
do paciente à informação, que consta do Manual ”Padrões de Acreditação da Joint
Commission International para Hospitais”, 4ª edição. Para responder às questões
avaliativas foi realizado primeiramente um estudo em um conjunto de avaliações
diagnósticas já realizadas. No segundo momento, foi enviado um questionário
destinado aos avaliadores do CBA, chamados de educadores: enfermeiros, médicos
e administradores, comparando as opiniões dos educadores com os comentários dos
elementos de mensuração das avaliações diagnósticas, caracterizando uma
abordagem centrada em especialistas. Os resultados demonstraram que a utilização
dos diversos recursos para verificar a conformidade dos elementos de mensuração
que tratam da necessidade de fornecer alguma informação aos pacientes/familiares
apresenta diferenças entre os educadores. Na comparação dos recursos que os
educadores relatam utilizar na investigação da informação fornecida aos
pacientes/familiares com aqueles identificados nos comentários das avaliações
diagnósticas, não foi possível concluir sobre a conformidade, devido ao alto percentual
de registros que fazem referência a “processo”, sem o conhecimento prévio do
significado da palavra. No entanto, após a análise dos dados, pode-se verificar que os
educadores têm um entendimento uniforme sobre “processo”.
Palavras-chave:
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Direitos

do

paciente.
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ABSTRACT
The present study aimed to examine how health care institutions prepared by the CBA
(Consórcio Brasileiro de Acreditação) for international Accreditation by JCI (Joint
Commission International) evaluate the patient's right to information, contained in
Manual "Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals", 4th
edition. To answer the evaluative questions primarily a study was conducted on a set
of diagnostic assessments already carried out. In the second phase, it was sent a
questionnaire for the evaluators of the CBA, called educators: nurses, doctors and
administrators, comparing the opinions of the educators with the feedback of the
comments of the measurable elements of the diagnostic evaluations, characterizing
an approach based on specialists. The results showed that the use of various
resources to verify compliance of the measurable elements that address the need to
provide some information to patients/families differs among educators. Comparing the
resources that educators use in the investigation of reported information provided to
patients/families with those identified in the comments of the diagnostics evaluations,
it was not possible to conclude about conformity, due to the high percentage of records
that refer to "process" without the prior knowledge of the meaning of the word.
However, after analyzing the data, it can be seen that educators have a uniform
understanding of "process."
Keywords: Patient rights. Diagnostic assessments. Process. Accreditation.
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1 DIREITO DO PACIENTE À INFORMAÇÃO X DEVER DOS PROFISSIONAIS
O

entendimento

dos

pacientes

sobre

informações

fornecidas

pelos

profissionais de saúde relativas ao cuidado prestado é determinante para o sucesso
do seu tratamento. O entendimento influencia na decisão da escolha terapêutica, na
autorização do procedimento proposto, na adesão ao tratamento, na diminuição de
erros, na confiança no profissional de saúde e na instituição. A diversidade de culturas,
valores e crenças dos pacientes/familiares e a linguagem médica podem contribuir
para um falso entendimento, ou intimidar o paciente fazendo com que este não solicite
um maior esclarecimento, em especial quando a cultura do “poder médico” ainda é
estabelecida.
O acesso a informações relativas a doenças, tratamentos, meios diagnósticos,
através da mídia é uma realidade. Atualmente, qualquer pessoa pode ter acesso a
informações sobre os sintomas de uma doença, alternativas de tratamentos,
diagnósticos diferenciais, navegando pela internet. Entretanto, sem o conhecimento
técnico específico, pode chegar a conclusões errôneas e a decisões precipitadas e
inadequadas. Em 2013, uma reportagem do jornal “Destak” no dia do médico destaca
que:

A população leiga não tem como compreender as informações de
forma clara e objetiva criando, na maioria das pessoas que têm o
hábito de fazer buscas antes de consultar um médico, uma condição
de importância para o problema que pode ser muito menos do que a
real gravidade do quadro. (CUIDADO, 2013, p. 10).

Cabe narrar que, em uma consulta com uma adolescente que apresentava uma
tumoração na região axilar em decorrência de depilação, a autora encontrou
dificuldades em convencer a paciente que se tratava de um quadro infeccioso causado
pela lâmina do aparelho. A paciente navegou pela internet e estava convencida de
que se tratava de um câncer.
Em entrevista à Folha de São Paulo a médica Pamela Hartzband, coautora do
livro “Your Medical Minds”, relata que “os pacientes vão procurar informações na
internet quer você queira quer não”. (MÉDICOS, 2012).
Fazer o paciente entender o que é e o que não é apropriado a sua situação é
papel do médico e de todos os profissionais que prestam assistência ao paciente. As
informações fornecidas levam a decisões que podem mudar o rumo da doença e a
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vida do paciente. É preciso, portanto, assegurar um entendimento adequado do
paciente/familiares sobre as informações relativas ao cuidado do doente.
Muitas são as opções. O poder da decisão não é mais do médico e passou a
ser um direito do paciente. Jerome Groopman, numa entrevista ao Jornal Folha de
São Paulo, em 23 de junho de 2012, diz que: “Há uma mudança no modelo da
medicina. No passado, havia um modelo muito paternalista. Eu cresci numa família
na qual, se o médico dizia para fazer tal coisa, você fazia e não perguntava nada.”
(MÉDICOS, 2012).
O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. Roberto Luiz d’Ávila,
no jornal “Medicina”, Ano XXVII, Nº 212, setembro de 2012, destinado à classe
médica, tem a mesma impressão: “Vive-se uma época de respeito a autonomia que
modificou a relação médico-paciente. No passado – e estou falando de pouco tempo
atrás – a relação era um tanto paternalista”. (REFORÇADA, 2012, p. 9).
Atualmente, o paciente e/ou seus familiares e os profissionais de saúde devem
decidir, de forma compartilhada e consciente, o rumo do cuidado a ser prestado ao
paciente. A tomada de decisão envolvendo o paciente e/ou familiares colabora com a
adesão ao tratamento, diminui os riscos de erros e promove a confiança do paciente
no profissional, em uma relação de humanização e respeito mútuo.
O direito do paciente de decidir sobre as práticas diagnósticas e terapêuticas
está consolidado no Código de Ética Médica, mas é, antes de tudo, fruto de uma
conquista ao longo da história.

1.1 DIREITOS HUMANOS
Os primeiros indícios de reconhecimento sobre os direitos do homem podem
ser encontrados nas sociedades do antigo Egito e Mesopotâmia, três milênios antes
de Cristo. Esses direitos tinham o objetivo de dar proteção ao indivíduo diante do
poder do Império. Em 1901 foi descoberto, na Pérsia, o código de Hamurabi,
atualmente no Museu do Louvre, divulgado aproximadamente em 1694 a.C. Este
código, talhado em pedra, parece ter sido o primeiro a estabelecer alguns direitos aos
homens, tais como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família e,
principalmente, fazendo valer as leis, em substituição às ordens dos governantes. É
composto por 282 artigos e abrange quase todos os aspectos da sociedade
babilônica, como, por exemplo, determinando o pagamento diante de um aborto
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provocado por espancamento em uma mulher e delimitando salários e preços na
iniciativa privada (HETFIELD, 2013).

Para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as
viúvas e os órfãos, ergui a Babilônia...para falar de justiça a toda a
terra, para resolver todas as disputas e sanar todos os ferimentos,
elaborei estas palavras preciosas. (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,
[S.d.]).

Muitas outras iniciativas para definir e assegurar os direitos humanos são
encontradas ao longo da história, como, por exemplo, a Lei das XII Tábuas, elaborada
em 451 a.C (LEI, [1995]). Segundo Wolney Linz, professor de Direitos Humanos e
pesquisador, em seu vídeo “Homem x Igreja – Parte I – Lei das XII Tábuas”,
Na Antiguidade as leis eram elaboradas e apresentadas pelos
sacerdotes, que afirmavam tê-las recebido dos deuses. Como nem
sempre essas leis de origem divina eram justas, muitas delas serviam
para estabelecer privilégios para uma classe de indivíduos em
detrimento de outros. (LINZ, 2012).

Era o que acontecia no início da República Romana, quando as leis eram
mantidas em segredo pelos pontífices e por outros representantes dos patrícios, e
executadas com especial severidade contra os plebeus (ROSSI, 2010). Estes,
fizeram, então, uma manifestação e reivindicaram que as leis fossem escritas pelos
homens e tornadas públicas, dando origem à Lei das XII Tábuas. Em 390 a.C, quando
os gauleses incendiaram Roma, ela foi perdida, mas reconstituída, em parte, por
historiadores.
Durante os quase 700 anos do período da Inquisição (1184-1821), onde os
direitos humanos foram constante e brutalmente violados, foi encontrado, na
Inglaterra, um dos marcos mais importantes relacionados ao surgimento dos direitos
humanos: a assinatura, em 15 de julho de 1215, da Magna Carta que, entre outras
disposições, estabelece que a Igreja não deve se submeter ao controle e à
interferência do governo, e que todos os cidadãos são livres para possuir e herdar
bens e serem protegidos de impostos excessivos. A Magna Carta estabelece,
também, que as viúvas devem ter o direito de não quererem se casar novamente
(UNIDOS, 2008).
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Mas foi na França, logo após a Revolução Francesa, que se deu a consagração
do reconhecimento dos direitos essenciais, com a “Declaração dos Direitos
Fundamentais do Homem e do Cidadão”, em 26 de agosto de 1789. O Art. 16 que
determina que “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos
nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição” Declaração de
Direitos do Homem e do Cidadão (FERREIRA FILHO, 1978) dá um caráter
constitucional aos direitos humanos fundamentais e influencia as constituições
seguintes. Embora tenha sido um grande avanço na construção dos direitos humanos,
esta declaração de direitos não incluía as mulheres e abrangia apenas os homens
desde que eles fossem proprietários e não camponeses sem terra, e desde que
fossem brancos e ocidentais e não negros, indígenas ou asiáticos.
De 25 de abril a 26 de junho de 1945, no final da 2ª Guerra Mundial,
representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, na Conferência das
Nações Unidas sobre Organização Internacional, e elaboraram a “Carta das Nações
Unidas”, assinada por todas as nações democráticas e que tinha o firme propósito de:
Reafirmar a fé nos direitos fundamentais dos homens, na dignidade e
no valor do ser humano, na igualdade do direito dos homens e das
mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e estabelecer
as condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações
decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional
possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores
condições de vida dentro de uma liberdade ampla. (ONU, 1945).

A “Carta das Nações Unidas” era um guia para garantir os direitos de todas as
pessoas e em todos os lugares do mundo. Foi revisada e aprimorada por um comitê
formado por 18 pessoas de 8 países, e presidida por Eleanor Roosevelt, ex-primeira
dama dos EUA e viúva do presidente americano Franklin D. Roosevelt. Em 1948, o
comitê elaborou o documento conhecido como “Declaração Universal dos Direitos
Humanos”, composto por 30 artigos, sendo que o primeiro fundamenta todos os
demais: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito
de fraternidade” (ONU, 1948).
O artigo 2 define a abrangência da Declaração e inclui aqueles que a
Declaração dos Direitos Fundamentais do Homem e do Cidadão marginalizou:
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Sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de
língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou
social, de fortuna, de qualquer nascimento ou de qualquer outra
situação. (ONU, 1948).

1.2 DIREITOS DOS PACIENTES
Com o tempo, os direitos humanos foram se desdobrando em muitos outros,
adquirindo particularidades como os direitos do consumidor, direitos autorais, direitos
do idoso, direitos da criança e adolescente, entre outros. Em 10 de outubro de 2013,
a paquistanesa Malala Yousafzai, com 16 anos de idade, recebeu o prêmio Sakharov1,
dado pelo Parlamento Europeu, em reconhecimento à sua luta pelo direito de estudar.
Pelo mesmo motivo, concorreu, nesse ano, ao Prêmio Nobel da Paz. (OYAMA, 2013).
O artigo III da Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que:
“Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. (ONU, 1948).
Para que estes direitos sejam exercidos, em especial a vida e a liberdade,
saúde é fundamental. Com saúde limitada, a luta pela vida fica comprometida e o
desfrutar da liberdade perde sua plenitude. Com o tempo, os direitos dos pacientes
foram sendo construídos, reformulados, atualizados e, no final do século XX,
consolidados com a Declaração de Lisboa.

1.2.1 Declaração de Lisboa
A Associação Médica Mundial é uma confederação que reúne associações
médicas de quase 100 países, representando mais de oito milhões de médicos.
Estabelece relações oficiais com a Organização Mundial da Saúde e tem por objetivo
oferecer orientações profissionais para os médicos por meio de suas declarações e
resoluções. Como parte de sua missão, faz reuniões periódicas com o objetivo de
debater questões relacionadas à medicina nacional e internacional.
Em 1981, na 34ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em Lisboa,
Portugal, realizada em setembro/outubro, a “Declaração de Lisboa” foi elaborada e
adotada. Posteriormente, foi complementada na 47ª Assembleia Geral da Associação
Médica Mundial em Bali, Indonésia, em setembro de1995.

1

O Prêmio Sakharov foi estabelecido em Dezembro de 1985 pelo Parlamento Europeu como meio para
homenagear pessoas ou organizações que dedicaram as suas vidas ou ações à defesa dos direitos
humanos e à liberdade.
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Esta declaração reúne os principais direitos dos pacientes que a profissão
médica apoia e promove, estabelecendo que todos os esforços devem ser feitos para
garantir, entre outros, a autonomia do paciente. (DECLARAÇÃO, [1995]).
A “Declaração de Lisboa” é composta por 11 princípios que tratam de:
1. Direito a cuidados médicos de boa qualidade
2. Direito de escolher seu médico
3. Direito a autodeterminação
4. O paciente inconsciente
5. O paciente legalmente incapaz
6. Procedimentos contra a vontade do paciente
7. Direito a informação
8. Direito a confidencialidade
9. Direito a educação de saúde
10. Direito a dignidade
11. Direito a assistência religiosa

Alguns destes princípios estão intimamente ligados ao objeto deste estudo por
tratarem do direito do paciente de receber a informação necessária para poder tomar
suas próprias decisões: “[...]o paciente deve ser envolvido na decisão tanto mais
quanto seja permitida sua capacidade de entender” (DECLARAÇÃO, [1995])
A Declaração enfatiza a necessidade do entendimento pelo paciente afirmando
que: “A informação deve ser dada de maneira apropriada a sua cultura e de tal forma
que o paciente possa entender” (DECLARAÇÃO, [1995]).

1.2.2 Declaração sobre bioética e direitos humanos
Em 19 de outubro de 2005, na 33ª Assembleia Geral da Organização para a
Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO), presidida pelo
brasileiro Antônio Burity da Silva, foi aprovada a “Declaração Universal sobre Bioética
e Direitos Humanos”, composta por 28 artigos que tratam, dentre outras, das questões
éticas relacionadas à medicina quando aplicadas aos seres humanos e que
consideram as dimensões sociais, legais e ambientais. Os artigos 5 e 6, relacionados
aos “Princípios”, determinam que a autonomia dos indivíduos para tomar decisões
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deve ser respeitada e que qualquer intervenção médica só deve ser realizada com o
consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em
informação adequada. (UNESCO, 2005).

1.2.3 Código de ética médica
A ética médica já é debatida há milhares de anos, muito antes da era cristã. O
primeiro documento de que se tem conhecimento com conteúdo ético é o juramento
feito para estudantes de medicina existente em um antigo manuscrito indiano, o
Ayurveda. O Código de Hamurabi (1780 a.C.), citado anteriormente, também
contemplava normas de conduta médica. Thomas Percival, médico inglês, publicou
em 1803, um Código de Ética Médica que foi posteriormente adaptado pela
Associação Médica Americana para uso pelos médicos americanos. (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 2010).
No Brasil, várias iniciativas foram realizadas ao longo dos anos, mas foi em
janeiro de 1988 que o código, com as normas que devem ser seguidas pelos médicos
no exercício de sua profissão, definindo seus direitos e deveres, foi publicado no Diário
Oficial, estando em vigor até hoje. Em 2009 foi revisado e atualizado, para “contemplar
as grandes transformações por que passou a medicina nos últimos 21 anos”
(CÓDIGO, 2009), e publicado no D.O.U. de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90.
O Código de Ética Médica é composto por 14 capítulos, e já no Capítulo I,
intitulado “Princípios Fundamentais”, seu artigo XXI define que:

No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com
seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará
as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas
ao caso e cientificamente reconhecidas. (CÓDIGO, 2009).

O artigo 22 do Capítulo 4, que trata dos Direitos Humanos, determina que: “(é
vedado ao médico) deixar de obter consentimento do paciente ou de seu
representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em
caso de risco iminente de morte”. (CÓDIGO, 2009).
No Capítulo 5, que trata da relação com pacientes e familiares, o artigo 31
dispõe que:
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(é vedado ao médico) desrespeitar o direito do paciente ou de seu
representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas
diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de
morte. (CÓDIGO, 2009).

Para que estes artigos citados do Código de Ética Médica sejam cumpridos, a
informação prestada pelos profissionais de saúde deve ser clara, precisa e
plenamente entendida pelo paciente ou seus familiares. Embora esta rotina faça parte
do cotidiano de muitos profissionais de saúde, a autora percebe que, para alguns,
informar de modo que os pacientes/familiares entendam está longe de ser uma
preocupação. Na sua prática profissional, a autora, que atua em UTI neonatal, observa
que os pais precisam fazer a mesma pergunta repetidas vezes para entender o que
acontece com seus filhos e alguns colegas demonstram impaciência quando
respondem. Outras vezes, a autora escuta um profissional dar alguma informação aos
pais e percebe que estes não entenderam mas não fazem nenhum questionamento.
Na prática como educadora, verifica não ser incomum que instituições, geralmente
ainda não acreditadas, apresentem o termo de consentimento assinado pelo paciente
ou familiar autorizando uma cirurgia, por exemplo, mas, ao ser perguntado sobre
riscos e complicações, o paciente, ou o familiar, demonstra não conhecê-los.

1.3 OBJETIVO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
A preocupação da autora provém da experiência vivida em 33 anos de prática
profissional durante os quais, em alguns momentos, percebeu que havia uma
desinformação do paciente ou de seus familiares sobre os reais benefícios, riscos,
alternativas e complicações do cuidado a que o paciente estava sendo submetido.
Durante uma avaliação de uma instituição de saúde, como educadora do CBA, ao
entrevistar uma paciente submetida a retirada de tumor cerebral, esta diz ter sido
informada por seu médico que as complicações da cirurgia eram mínimas sem ter
conhecimento, porém, de que poderia ficar temporariamente cega, o que de fato
aconteceu, deixando-a muito assustada.
Em outra avaliação, foi feita entrevista com uma mãe de pouco mais de 20 anos
que estava com seu filho internado por causa de uma leucemia aguda. Apesar dos
insucessos dos tratamentos realizados, a mãe em nenhum momento duvidou da
competência dos profissionais, uma vez que tinha pleno conhecimento e
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entendimento de tudo que estava sendo realizado e de que os tratamentos propostos
poderiam não ser eficazes.
Mesmo diante do direito inquestionável dos pacientes/familiares de receber
informações sobre suas condições clínicas, seu diagnóstico, seus resultados de
exames, os riscos, complicações, benefícios e alternativas de procedimentos
propostos, e considerando que a linguagem médica pode ser de difícil compreensão,
a autora percebe que a prática de informar não é exercida por todos os profissionais
que prestam cuidado ao paciente.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar como as instituições de saúde
que se candidatam a receber o selo de acreditação são avaliadas nos padrões do
Manual da Joint Comission International (JCI), que tratam da necessidade dos
profissionais fornecerem alguma informação ao paciente/familiares.
Para este trabalho foram consideradas as avaliações diagnósticas realizadas
pela metodologia da JCI no Brasil, no período de janeiro de 2011 a agosto de 2012,
interessando a todos os educadores e à Coordenação de Educação (CEDUC) do
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA).

2 AVALIAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
Uma instituição de saúde acreditada é uma instituição que se preocupa com
qualidade e segurança na assistência ao paciente e otimiza seus recursos. No Brasil,
pelo menos quatro metodologias são utilizadas para avaliar as instituições que,
voluntariamente, se submetem a esta avaliação: a Organização Nacional de
Acreditação (ONA), a National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations
(NIAHO), a Accreditation Canada e a Joint Comission International (JCI).
Todas as metodologias tem em comum auxiliar a instituição hospitalar a
alcançar a qualidade e segurança. Entretanto, o presente estudo se baseou nas
avaliações realizadas pela metodologia da JCI por ser a utilizada pela autora na sua
prática.
2.1 ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL PELA JCI
Para atingir o status de “acreditada” pela metodologia da JCI, a instituição
precisa demonstrar que atende a padrões de excelência. Esta demonstração se dá
por meio de uma avaliação realizada por profissionais treinados em aplicar a
metodologia definida pela JCI, sendo o CBA o único representante da JCI no Brasil.
Até 1970, a instituição avaliada devia atender a padrões mínimos para ser
acreditada. Neste ano, os padrões foram redefinidos e passaram a estabelecer
requerimentos de excelência da qualidade, com a substituição de padrões mínimos
por padrões ótimos alcançáveis, considerados como ideais e concretizáveis. (JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL, 2010).
Após a avaliação da instituição, são aplicadas as regras para acreditação. Se
atendidas, a instituição recebe um certificado de outorga, cuja validade é de 3 anos.
Ao final deste período, se a instituição desejar manter a outorga, uma nova avaliação
é realizada.
2.2 O MANUAL “PADRÕES DE ACREDITAÇÃO DA JOINT COMISSION
INTERNATIONAL PARA HOSPITAIS”
O Manual “Padrões de Acreditação da Joint Comission International para
Hospitais”, doravante denominado Manual, utilizado na avaliação da instituição que
pretende ser acreditada, é composto por padrões de consenso internacional, que são,
na realidade, requisitos que a instituição precisa atender, de forma consistente e
contínua, para receber o selo de “Acreditada”.
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O primeiro Manual foi publicado em 1953 pela então Joint Commission on
Accreditation of Hospitals (JCAH), entidade independente, não governamental e sem
fins lucrativos, iniciando-se a oferta do programa de Acreditação nos Estados Unidos.
O Manual é revisto a cada três anos por um Sub-Comitê Internacional de
Padrões,

composto

por

16

membros,

incluindo

médicos,

enfermeiros

e

administradores experientes, que orienta o processo de desenvolvimento e revisão
dos padrões internacionais de acreditação da JCI. As seis principais regiões do mundo
estão representadas neste Sub-Comitê: América Latina e Caribe, Ásia e Orla do
Pacífico, Oriente Médio, Europa Central e Oriental, Europa Ocidental, e África.
O Manual é composto por “padrões”, que são objetivos que a instituição deve
alcançar, pelos “propósitos”, que tem a finalidade de esclarecer os padrões, e os
“elementos de mensuração”, que são os requisitos verificados para avaliar se os
padrões foram alcançados. A estrutura do Manual está exemplificada na Figura 1.
Figura 1 - Fragmento de um trecho do Manual

Fonte: JOINT COMMISSION, (2010) p. 60.
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O Manual tem 14 capítulos, cada um com foco específico, e cada padrão tem
de 2 a 7 elementos de mensuração, perfazendo um total de 1221 elementos. No
conjunto, avaliam a prestação do cuidado ao paciente (foco no cliente) e a segurança
e administração da instituição (foco na administração).
Os capítulos com foco no cliente são:
 Metas Internacionais de Segurança do Paciente (IPSG):
- IPSG 1: Identificar os Pacientes Corretamente;
- IPSG 2: Melhorar a Comunicação Efetiva;
- IPSG 3: Melhorar a Segurança de Medicamentos de Alta Vigilância;
- IPSG 4: Assegurar Cirurgias com Local de Intervenção Correto,
Procedimento Correto e Paciente Correto;
- IPSG 5: Reduzir o Risco de Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde
- IPSG 6: Reduzir o Risco de Lesões ao Paciente, decorrentes de Quedas
 Acesso ao Cuidado e Continuidade ao Cuidado (ACC);
 Direitos dos Pacientes e Familiares (PFR);
 Avaliação dos Pacientes (AOP);
 Cuidado aos Pacientes (COP);
 Anestesia e Cirurgia (ASC);
 Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU);
 Educação de Pacientes e Familiares (PFE).
Os capítulos com foco na administração são:
 Melhoria da 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 de Comunicação e Informação (MCI).
“Direitos dos Pacientes e Familiares” é um dos 14 capítulos que compõem o
Manual. No entanto, a questão dos direitos dos pacientes ultrapassa os limites deste
capítulo e permeia todos os outros, demonstrando a importância desta questão no
alcance da qualidade institucional.
Antes da avaliação para acreditação, a instituição é preparada por profissionais,
denominados educadores. Durante esta preparação, são realizadas avaliações, nos
moldes da avaliação final, para identificar as não conformidades em relação aos
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padrões definidos no Manual, de forma que a instituição possa elaborar e implantar
planos de ação para alcançá-los.

2.3 AVALIAÇÃO PARA ACREDITAÇÃO
A acreditação hospitalar pela JCI é um sistema de avaliação, no qual, no Brasil,
a instituição de saúde, voluntariamente, entra em contato com o CBA para iniciar a
etapa de preparação para a Acreditação. Inicialmente, um educador, que pode ser um
médico, um enfermeiro ou um administrador, é selecionado pelo CBA, com a
finalidade de, através de visitas semanais ou mensais, orientar a instituição a entender
e se adequar ao Manual. Faz parte da preparação da instituição para a acreditação, a
realização de, no mínimo, três avaliações: diagnóstica, educativa e simulada.
- Avaliação diagnóstica: ocorre no início da preparação da instituição.
- Avaliação educativa: ocorre no meio da preparação, tendo a instituição
implementado ações a partir do relatório da avaliação diagnóstica.
- Avaliação simulada: para os últimos ajustes antes da avaliação final.
No momento em que a instituição considera que a qualidade e segurança estão
implantadas e disseminadas, uma equipe de avaliadores, sendo um internacional, fará
a avaliação final. Se é demonstrada conformidade aceitável com todos os padrões e
uma pontuação numérica mínima é atingida, de acordo com as regras de decisão, a
instituição recebe um relatório final e o certificado de outorga, válido por três anos.
As avaliações iniciam com a escolha da equipe de educadores, composta por
três categorias de profissionais: médico, enfermeiro e administrador. O número de
cada um deles dependerá do tamanho e do perfil da instituição, sendo que um deles
será o líder da equipe. Cabe destacar que o líder da equipe poderá ser qualquer um
dos educadores, geralmente aquele com mais experiência no uso da metodologia. O
líder tem a função de ser a referência para a instituição nas situações relacionadas a
decisões, mudanças, resoluções de questões não previstas, além de conduzir e
revisar a elaboração do relatório de forma que ele seja feito dentro das diretrizes
definidas e entregue no prazo estabelecido.
A seguir, uma agenda é elaborada pelo CBA, confirmada pela instituição e pelo
líder da equipe, definindo as atividades que serão realizadas nos dias previstos para
a avaliação da instituição de saúde. As atividades definidas na agenda são
compostas, basicamente, por reuniões e rastreadores.
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A atividade de rastreador tem como finalidade avaliar a trajetória de pacientes
durante o período da internação na instituição, considerando todas as interfaces da
assistência, através da avaliação dos registros nos prontuários, entrevistas com
profissionais, entrevistas com pacientes e seus familiares e pela observação do
cuidado prestado pelos profissionais aos pacientes. A metodologia do “rastreador”
permite a avaliação global do cuidado, verificando como este foi conduzido e
coordenado nos diversos setores onde o paciente necessitou atendimento. É utilizada,
também, para avaliação de sistemas: de controle de infecção, de sistemas utilitários,
entre outros.
Dentre as reuniões, merecem destaque os “encontros diários”, durante os
quais, como primeira atividade do dia, os avaliadores se reúnem com os líderes da
instituição e com os profissionais convidados, geralmente aqueles que participaram
de atividades no dia anterior, para repassar as não conformidades encontradas na
véspera.
Ao final de cada dia, os avaliadores se reúnem para integrar as evidências (ou
achados) que cada um encontrou. Na reunião de encerramento das avaliações
realizadas durante a preparação da instituição, os educadores fazem uma
consolidação das recomendações prioritárias, capítulo por capítulo, para que a
instituição possa iniciar um plano de ação antes mesmo de receber o relatório final.
O relatório compreende a análise dos 1221 elementos de mensuração que
compõem o Manual, que são pontuados como “conforme”, “parcialmente conforme”,
ou “não conforme”, dependendo das evidências encontradas pelos educadores
durante a avaliação da instituição de saúde. As evidências, denominadas pelos
avaliadores de “achados”, são identificadas ao longo de toda avaliação por meio de
revisão de documentos, reunião com lideranças, entrevistas com profissionais,
entrevistas com pacientes e familiares, observação das etapas do cuidado ao paciente
e visitas prediais. As evidências devem ser descritas no relatório de avaliação apenas
quando a pontuação é “não conforme” ou “parcialmente conforme”. Nesta última, um
ou mais achados positivos devem ser descritos antes do(s) achado(s) negativo(s) que
define(m) a não conformidade.
Cada categoria de educador tem responsabilidade por capítulos definidos, mas
pode utilizar, nos seus comentários, achados dos outros educadores.
O educador médico é responsável por pontuar os capítulos referentes à
Avaliação do Paciente (AOP), ao Cuidado do Paciente (COP), à Anestesia e Cirurgia
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(ASC), ao Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU), além da Meta 1 (IPSG 1),
Meta 2 (IPSG 2), Meta 3 (IPSG 3), Meta 4 (IPSG 4) e aos padrões referentes ao corpo
médico do capítulo de Educação e Qualificação dos Profissionais (SQE).
O educador enfermeiro é responsável por pontuar os capítulos referentes ao
Acesso e Continuidade do Cuidado (ACC), aos Direitos dos Pacientes e Familiares
(PFR), à Prevenção e Controle de Infecção (PCI), à Educação dos Pacientes e
Familiares (PFE), além da Meta 5 (ISPG 5), da Meta 6 (ISPG 6) e aos padrões
referentes ao corpo de enfermagem do capítulo de Educação e Qualificação dos
Profissionais (SQE).
O educador administrador é responsável por pontuar os capítulos referentes à
Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente (QPS), ao Governo, Liderança e
Direção (GLD), ao Gerenciamento e Segurança das Instalações (FMS), à Educação
e Qualificação de Profissionais (SQE) excetuando os padrões relacionados ao corpo
médico e de enfermagem, e ao Gerenciamento da Comunicação e Informação (MCI).
A pontuação é feita utilizando três parâmetros: “conforme” (C), que equivale a
10, “parcialmente conforme” (PC), que equivale a 5, ou “não conforme” (NC), que
equivale a 0. Se o elemento de mensuração é pontuado como “conforme”, não há
comentários. Se “parcialmente conforme” ou “não conforme”, o avaliador tece um
comentário e faz uma recomendação.
Dos 1221 elementos de mensuração do manual, 67 estão relacionados aos
direitos dos pacientes à informação, o que corresponde a 5,48% de todos os
elementos descritos no manual.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados no
estudo, a saber: a abordagem avaliativa, a coleta de dados, as questões avaliativas,
e a construção e validação do instrumento.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem avaliativa utilizada neste estudo foi centrada nos especialistas.
Segundo Worthen, Sanders, Fitzpatrick (2004, p. 179),

A abordagem da avaliação centrada em especialistas, talvez a mais
antiga e a mais usada, depende basicamente dos conhecimentos
específicos de um profissional para julgar uma instituição, um
programa, um produto, ou uma atividade.

Em seu livro, os autores utilizam a acreditação como a forma mais familiar do
sistema formal de pareceres profissionais. Ainda segundo Worthen, Sanders,
Fitzpatrick (2004, p. 180), a abordagem centrada nos especialistas tem uma
dependência direta e declarada de juízos profissionais subjetivos como estratégia
básica de avaliação. Neste aspecto, ao solicitar aos educadores do CBA as suas
opiniões sobre quais recursos utilizam para pontuar os elementos de mensuração que
tratam da necessidade dos profissionais fornecerem alguma informação ao paciente,
a autora está se utilizando das respostas de especialistas para responder suas
questões avaliativas.

3.2 COLETA DE DADOS
Para este estudo, foram selecionadas as 14 avaliações diagnósticas realizadas
no período de janeiro de 2011 a agosto de 2012. A escolha por avaliações
diagnósticas se justifica pelo fato de serem avaliações realizadas no início da
preparação da instituição para a conquista da Acreditação. Por este motivo
apresentam, como já foi dito, muitas não conformidades e conformidades parciais,
pontuações comentadas pelos avaliadores e que exigem uma recomendação.
Como as pontuações “conforme” não são comentadas, é a partir das descrições
dos achados relatados nas pontuações “não conforme” ou “parcial conforme” que se
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pode identificar o que os educadores consideram como necessário para assegurar a
conformidade de cada elemento de mensuração com os padrões do Manual.
Como já relatado, foram identificados 67 elementos de mensuração que tratam
da necessidade da instituição oferecer algum tipo de informação ao paciente. Foram
desconsiderados os elementos que se referem às informações sobre guarda de
pertences, despesas, propriedade de laboratório ou serviço de imagem referenciados,
por não se relacionarem diretamente ao cuidado, além daqueles relacionados à
pesquisa, uma vez que, das 14 instituições avaliadas, apenas três a desenvolviam.
No total, foram considerados no estudo 52 elementos de mensuração.
A seguir, foi feito uma consolidação de todos os comentários dos educadores
a respeito dos elementos de mensuração selecionados, de cada instituição avaliada.
Em outra planilha, foram relacionados os recursos que os educadores
utilizaram para identificar os achados e o número de vezes em que eles foram citados
nas 14 avaliações diagnósticas estudadas.
Os recursos utilizados foram: “documentos”, “prontuários”, “entrevistas com
profissionais”, “entrevistas com pacientes e familiares”, “reunião/entrevistas com
lideranças”, e “observação”.
Entretanto, em muitos comentários das 14 avaliações diagnósticas estudadas,
foi observado que os educadores fizeram algumas referências a “processo”: “[...] não
foi evidenciado um processo[...]”, “[...]foi identificado um processo estabelecido[...]”,
“[...] foi demonstrado um processo [...]”, sem que, no entanto, tenha sido previamente
definido o que eles consideraram para concluir que um “processo” foi (ou não)
verificado.
Segundo os dicionários, muitos são os significados de processo. Aqueles que
mais se enquadram no presente estudo são:

Ação que expressa continuidade na realização de determinada
atividade; ato prolongado e contínuo; seguimento.
Em que há uma sequência constante cujos procedimentos
apresentam certa unidade ou se desenvolvem de modo regular;
andamento ou marcha.
Sucessão de atos destinados a conseguir um fim ou os meios com que
se consegue um objetivo determinado. (MICHAELIS, 1998).

Como sinônimos, o “dicionário on-line” aponta: arrumação, maneira, método,
ordem e sistema (MICHAELIS, 1998).
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O uso da palavra “processo” nos comentários dos educadores nas
14 avaliações diagnósticas que foram objeto deste estudo teve uma incidência de
61,89% em relação a todos os recursos descritos nos comentários dos elementos de
mensuração, levando ao surgimento de três questões avaliativas.

3.3 QUESTÕES AVALIATIVAS
Considerando que durante a avaliação de uma instituição hospitalar os
educadores se utilizam de vários recursos para verificar a conformidade (ou não) com
os padrões de excelência definidos no Manual, em especial aqueles que tratam de
alguma informação que deve ser prestada ao paciente, o presente estudo tem como
objetivo responder às seguintes questões avaliativas:
1) Até que ponto os elementos de mensuração do Manual que tratam da
informação prestada ao paciente estão sendo avaliados de forma uniforme?
2) Em que medida o significado de “processo” é uniforme para os educadores
do CBA?
3) Até que ponto os recursos identificados nas 14 avaliações diagnósticas
estudadas para avaliar os elementos de mensuração que tratam da necessidade de
dar alguma informação ao paciente são os mesmos que os educadores dizem utilizar?
Para facilitar o entendimento do que se pretende verificar, a autora elaborou
uma

categorização

das

informações

que

devem

ser

prestadas

aos

pacientes/familiares. Os capítulos que exigem a avaliação de informações a serem
prestadas foram classificados em categorias, os subcapítulos onde os elementos de
mensuração que tratam da informação a ser prestada estão inseridos, em
subcategorias, e a informação propriamente dita, em indicadores.
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Quadro 1 - Categorização da informação aos pacientes/familiares
Categorias
Acesso ao
Cuidado e
Continuidade
do Cuidado
(ACC)

Subcategorias

Admissão na
instituição

Alta, referência e
acompanhamento
Compreensão do
paciente sobre o
momento da
informação

Direitos dos
Pacientes e
Familiares
Direito à informação

Consentimento
informado

Indicadores
Demora no cuidado, razões e
alternativas
Cuidado proposto
Resultados esperados do
tratamento/procedimento
Decisão informada
Instruções de acompanhamento
na alta
Condições clínicas
Cuidados e tratamentos
Consentimento
Decisões sobre o cuidado
Resultados do tratamento,
incluindo os inesperados
Recusa do tratamento, incluindo
as consequências,
responsabilidades e alternativas
Expressão de Reclamações
Direitos e responsabilidades
Condições clínicas, tratamentos ou
procedimentos propostos,
benefícios e desvantagens,
alternativas, resultados esperados
consequências
Escopo do consentimento
informado

Questionário
Q1, Q2
Q3
Q4
Q5
Q6, Q7, Q8,
Q9
Q10, Q25
Q11, Q25
Q12, Q24
Q13, Q25,
Q27
Q14, Q15,
Q25
Q16, Q17,
Q18, Q19
Q20
Q21

Q22

Q23

Educação e treinamento dos
Educação dos
pacientes
Pacientes e Educação de
Familiares
pacientes e familiares
(PFE)
Compreensão da educação

Q28, Q29,
Q30, Q31,
Q32, Q33
Q34, Q35,
Q36,

Programa de
Controle de
Infecções
(PCI)

Q37

Programa de controle
Prevenção e controle de infecção
de infecções

Avaliação
Avaliação dos
Tratamento
Pacientes
(AOP)
Resultados
Cuidado ao
Paciente
(COP)

Cuidado
Alimentação

Resultados da avaliação
Plano de cuidado e tratamento
Resultados do tratamento
Resultados imprevistos
Resultados
Dor
Restrições dietéticas

Q38
Q39
Q40
Q41
Q55, Q56
Q43
Q42

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias

Subcategorias
Anestesia

Anestesia e
Cirurgia (ASC)

Cirurgia

Gerenciamento Serviços
da
Comunicação
e Informação
Comunicação
(MCI)

Indicadores
Riscos, benefícios, alternativas
anestésicas
Riscos, benefícios, alternativas,
complicações cirúrgicas
Necessidade de sangue e
hemocomponentes na cirurgia
Cuidados e serviços
Acesso aos serviços
Fontes alternativas de cuidado
Educação e comunicação em
formato e linguagem
compreensível
Comunicação eficaz

Questionário
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50, Q51
Q52

Fonte: A autora (2014).

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
Para conhecer os que os educadores consideram para avaliar a conformidade
dos elementos de mensuração que tratam da necessidade de dar uma informação ao
paciente sobre o seu cuidado, foi elaborado um questionário composto de duas partes
e disponibilizado no “google docs”.
Na primeira, as 52 questões são compostas pelos elementos de mensuração
do Manual que tratam da necessidade da instituição fornecer alguma informação aos
pacientes/familiares. Para cada um dos recursos identificados nas 14 avaliações
diagnósticas estudadas: “documentos”, “entrevistas com pacientes/familiares”,
“entrevistas com profissionais”, “registro em prontuário”, “reunião com lideranças” e
“observação”, foi indagada a respectiva frequência de utilização de cada recurso na
pontuação do elemento, oferecendo as opções “sempre”, “às vezes” e “nunca”.
A autora definiu que a uniformidade da avaliação dos elementos de
mensuração que tratam da necessidade de prestar uma informação aos
pacientes/familiares seria evidente quando o percentual da frequência “sempre” ou
“nunca” fosse maior que 50%.
Como cada categoria de educadores é responsável por capítulos definidos, foi
solicitado que cada um deles respondesse às questões referentes aos capítulos de
sua responsabilidade. Assim, foi solicitado que o educador enfermeiro respondesse
às questões de Q1 a Q37 (Apêndice A). O educador médico deveria responder as
questões Q38 a Q46 (Apêndice B) e o educador administrador as questões Q47 a
Q52 (Apêndice C).
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Na segunda parte, a autora elaborou três perguntas com o objetivo de verificar
o que os educadores consideram para afirmar que um “processo” foi (ou não)
estabelecido. Foi solicitado que as questões de 1 a 3 fossem respondidas por todos.
O questionário foi testado por dois educadores, uma enfermeira e um
administrador, para avaliar o entendimento, o tempo de resposta e as dificuldades. O
administrador respondeu em cinco minutos, não referindo dúvidas quanto ao
preenchimento. A enfermeira respondeu em cerca de 40 minutos, pois, além de ser o
questionário mais longo, procurou analisá-lo criticamente e sugeriu a agregação de
questões. Para que o questionário refletisse a prática dos educadores e as questões
fossem associadas aos elementos de mensuração do Manual, a autora não
incorporou a sugestão dada, optando por manter as questões originais. Foi concluído
que poderia ser aplicado aos demais educadores.
O instrumento foi aplicado ao conjunto de 39 educadores: 19 enfermeiras, 6
médicos e 14 administradores. A autora enviou, por e-mail, a solicitação, junto com o
link para acessar o questionário, obtendo a resposta de 13 enfermeiros, 5 médicos, e
11 administradores.
Cabe comentar que, ao receber as respostas dos educadores enfermeiros, a
autora percebeu que alguns não responderam o item “observação”, afetando o
resultado do questionário. Entre os motivos que poderiam ter levado a isto, a autora
considerou que muitos poderiam ter julgado que seria um item para incluir alguma
observação. Refez o questionário mudando o item “observação” para o centro da lista,
acionou o ícone “é necessária uma resposta por linha”, e solicitou que os enfermeiros
respondessem novamente. Desta forma, todos os itens foram respondidos pelos que
atenderam à solicitação.
O questionário foi, também, validado por especialista em Avaliação da
Fundação Cesgranrio.
O projeto do presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética do CBA e
recebeu aprovação para apresentação, com a recomendação de substituir a palavra
“avaliador” por “educador” (Apêndice D).

4 RESULTADOS
4.1 RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS
Foi feita uma consolidação, em uma planilha, dos comentários dos educadores
sobre os 52 elementos de mensuração que tratam da necessidade de fornecer alguma
informação ao paciente nas 14 avaliações diagnósticas realizadas pelo CBA no
período de janeiro de 2011 a agosto de 2012. Esses comentários, que representam o
material explorado pela autora e são dados primários do estudo, estão exemplificados
no Quadro 2. Considerando a extensão do material, optou-se por apresentar apenas
um fragmento.
Quadro 2 - Exemplo de comentários extraídos das avaliações diagnósticas
Padrão/Elemento
de mensuração
ASC.5.1
1. O paciente, seus
familiares e aqueles
que tomam decisões
em seu nome são
educados sobre os
riscos, benefícios e
alternativas
anestésicas.

Unidade X

Unidade Y

Unidade Z

Não há
comentário

Em 0 de 4
prontuários fechados
analisados havia
registro de um
consentimento
completo que
demonstrasse que
familiares e aqueles
que tomam decisões
em seu nome
tivessem sido
educados sobre os
riscos, benefícios e
alternativas
anestésicas.

Em entrevista com
pacientes em préoperatório e seus
familiares, estes não
demonstraram conhecer os
riscos, benefícios e
alternativas anestésicas.
Em entrevista com o chefe
do serviço de anestesia, foi
informado que o
consentimento esclarecido
para anestesia ainda não
está implantado na
instituição.

Fonte: A autora (2014).

Após o preenchimento da planilha, a autora identificou os recursos referidos
pelos educadores nos comentários dos elementos de mensuração. Cabe lembrar que
os comentários são registrados quando não é alcançada a conformidade do elemento
de mensuração com o padrão descrito no Manual.
O Quadro 3 exemplifica comentários dos educadores registrados nos relatórios
das avaliações diagnósticas estudadas, assinalando em negrito os recursos
identificados pela autora.
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Quadro 3 - Fragmentos de comentários dos educadores nas avaliações diagnósticas
Em entrevista com lideranças não
foi identificado processo institucional
uniforme com esta finalidade.

Em entrevista com as lideranças, foi
informado que a instituição possui um
serviço de ouvidoria para pacientes e
familiares.
Entretanto,
pacientes
entrevistados
informaram
desconhecer tal serviço.

Foi observado um quadro fixado na
parede do Pronto Socorro Adulto, com
a definição por nível de gravidade das
categorias utilizadas na triagem,
entretanto, não foram apresentados
processos para informar os
pacientes sobre alternativas
possíveis.

Fonte: A autora (2014).

Em revisão de documentos e entrevista
com profissionais médicos e de
enfermagem, foi observado que não são
informados a pacientes e familiares seus
direitos de recusar ou interromper o
tratamento.

Na revisão de documentos e em entrevistas
com corpos profissionais foi observado que
não há um processo institucional que oriente
os pacientes e familiares a participar nas
decisões de cuidado.
Foi observado que os pacientes e seus
familiares recebem informação sobre os
cuidados e serviços oferecidos pela
instituição. Entretanto, isso varia de um
serviço para o outro e não foi observado
processo definido formalmente para a
transmissão das informações ao paciente ou
familiares no momento da admissão.

Em entrevista com profissionais foi identificado que
pacientes externos são informados sobre demoras
relativas ao cuidado e/ou tratamento. Entretanto, em
entrevista com 02 pacientes internados na clínica
médico cirúrgica, não foi identificado processo
definido para informá-los sobre alternativas possíveis
de acordo com suas necessidades clínicas.
Em entrevistas com pacientes e profissionais foi
identificado processo não sistematizado para
fornecimento de informações que incluíam os
resultados esperados. Entretanto, não foi identificado
processo consistente aplicado em toda instituição e
na análise de 03 prontuários abertos não foram
observados registros referentes às informações
fornecidas sobre os resultados do cuidado.
Em entrevista com paciente internada no segundo
andar, foi identificado que esta tinha sido informada
sobre demoras relativas ao seu tratamento. Entretanto,
em entrevista com profissional médica e
enfermeira não foi apresentado processo institucional
inerente, consistente e extensivo a pacientes internos
e externos. E, em revisão de prontuários fechados,
6 em 6 prontuários onde o elemento era aplicável, não
apresentavam registro de informação quanto a
demoras relativas ao cuidado e/ou tratamento.
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Em seguida, foi elaborada uma nova planilha com a frequência de referência a
cada recurso em cada elemento de mensuração das 14 avaliações diagnósticas
estudadas, exemplificada na Tabela 1.

“processo”

Observação

Reunião com
lideranças
Prontuário

Sem
comentário

ACC 1.1.3
1) Os pacientes internos e externos
são informados sobre demoras
relativas ao cuidado e/ou
tratamento.
ACC.1.2
2) As informações incluem o cuidado
proposto.
3) As informações incluem os
resultados esperados do cuidado.

Entrevistas com
pacientes e
familiares
Entrevistas com
profissionais

Padrão/
Elemento de Mensuração

Documentos

Tabela 1 - Fragmento do consolidado da distribuição dos recursos identificados nas
avaliações diagnósticas, com a inclusão do termo “processo”

2

2

5

1

1

5

8

1

3

3

1

3

9

5

1

4

4

1

5

9

5

Fonte: A autora (2014).

Em diversos elementos de mensuração, foram encontrados registros “não há
comentário”, o que significa dizer que, nestes casos, foi encontrada conformidade com
o padrão do Manual. Por este motivo, para definir o percentual de cada recurso
utilizado pelos educadores nas avaliações, o somatório dos registros “não há
comentário” (400 registros) foi excluído. Para definir o “n” (número de comentários
considerados) sobre o qual o percentual de cada recurso utilizado pelos educadores
foi encontrado, a autora utilizou o seguinte cálculo:
“n” = (52 x 14) – 400 = 328, onde 52 corresponde ao total de elementos de
mensuração avaliados, 14 ao total das avaliações diagnósticas estudadas, e 400 ao
número de registros “não há comentário”. O resultado encontra-se na Tabela 2:
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Tabela 2 - Distribuição dos recursos utilizados pelos educadores do CBA nas avaliações
diagnósticas realizadas entre janeiro de 2011 a agosto de 2012, com a inclusão do termo
“processo”
Recursos
Frequência
%
Reunião com lideranças
19
5,79%
Observação
27
8,23%
Documentos
45
13,72%
Prontuário
71
21,65%
Entrevistas com profissionais
90
27,44%
Entrevistas com pacientes e familiares
97
29,57%
“processo”
203
61,89%
Fonte: A autora (2014).

Nas 14 avaliações diagnósticas estudadas, num total de 328 comentários,
foram encontrados 45 registros se referindo a “documentos”, 97 a “entrevistas com
pacientes/familiares”, 90 a “entrevistas com profissionais, 19 a “reunião com
lideranças”, 71 a “registro em prontuário”, e 27 a ”observação”. Chama a atenção a
identificação de 203 registros que fizeram menção a “processo”.
O Gráfico 1 demonstra a distribuição dos recursos identificados nas avaliações
diagnósticas.
Gráfico 1 - Distribuição dos recursos utilizados pelos educadores do CBA nas avaliações
diagnósticas realizadas entre janeiro de 2011 a agosto de 2012, com a inclusão do termo
“processo”
"processo"

203

Entrevista com pacientes e
familiares

97

Entrevista com profissionais

90

Prontuário

71

Documentos

45

Observação

27

Reunião com lideranças

19
0
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100
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200
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Fonte: A autora (2014).

Como as avaliações são realizadas por três educadores de categorias
diferentes, um médico, um enfermeiro e um administrador, e como cada um deles
pontua e tece comentários sobre elementos de mensuração distintos, a autora
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consolidou os resultados dos relatórios das avaliações diagnósticas estudadas por
categoria de educador.
E, da mesma forma como foi calculado o “n” do total, a autora definiu o “n” dos
comentários dos médicos, enfermeiros e administradores que foram considerados no
estudo, por categoria de educador, através do seguinte cálculo:
- do enfermeiro: (37 x 14) – 271 = 247, onde 37 corresponde ao total de
elementos de mensuração de responsabilidade do enfermeiro, 14 ao total das
avaliações diagnósticas estudadas, e 271 ao número de registros “não há comentário.
- do médico: (9 x 14) – 69 = 57, onde 9 corresponde ao total de elementos de
mensuração de responsabilidade do médico, 14 ao total das avaliações diagnósticas
estudadas, e 69 ao número de registros “não há comentário”.
- do administrador: (6 x 14) – 60 = 24, onde 6 corresponde ao total de elementos
de mensuração de responsabilidade do administrador, 14 ao total das avaliações
diagnósticas estudadas, e 60 ao número de registros “não há comentário”.
Os percentuais obtidos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Distribuição dos recursos identificados nos comentários dos educadores do CBA
nas 14 avaliações diagnósticas realizadas de janeiro de 2011 a agosto de 2012, com a
inclusão do termo “processo”
Recursos
Documentos
Entrevistas com pacientes e
familiares
Entrevistas com profissionais
Reunião com lideranças
Prontuário
Observação
“processo”

Enfermeiro
14,98%

Médico
3,51%

Administrador
25,00%

27,94%

38,60%

25,00%

32,39%
6,48%
18,62%
4,86%
69,64%

7,02%
5,26%
35,09%
7,02%
35,09%

25,00%
0,00%
20,83%
45,83%
45,83%

Fonte: A autora (2014).

É importante ressaltar que a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%,
uma vez que os educadores podem registrar a utilização de mais de um recurso para
avaliar um único elemento de mensuração.
Os resultados demonstram que a utilização dos diferentes recursos pelos
educadores do CBA para avaliar os elementos de mensuração que tratam da
necessidade de fornecer alguma informação ao paciente/familiares (“documentos”,
“reunião

com

lideranças”,

“registros

em

prontuários”,

“entrevistas

com
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paciente/familiares”, “entrevistas com profissionais”, e “observação”), nas avaliações
diagnósticas estudadas, tem uma distribuição diferente entre si e entre as categorias
de educadores. Para os enfermeiros, o recurso mais utilizado é “entrevistas com
profissionais’ (32,39%). Para os médicos foi “entrevistas com pacientes/familiares”
(38,60%) e “registros em prontuários” (35,09%). E para os administradores, a
“observação” (45,83%).
Entretanto,

ao

se

analisar

os

percentuais

de

“entrevistas

com

pacientes/familiares” pelos enfermeiros, médicos e administradores, 27,94%, 38,60%
e 25,00% respectivamente, verifica-se que os percentuais são próximos.
Como se pode constatar, o termo “processo” apresenta um percentual
expressivo nos comentários de todos os educadores, sem que, no entanto, tenha sido
identificado, na análise das avaliações diagnósticas, o que é considerado para concluir
que um “processo” foi (ou não) estabelecido, evidenciado ou demonstrado.

4.2 QUESTIONÁRIO X AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS
Na primeira parte do questionário enviado aos educadores do CBA, a autora
transformou os elementos de mensuração que tratam da necessidade de fornecer
alguma informação ao paciente/familiares em questões, de Q1 a Q 52, sendo de Q1
a Q37 destinadas ao enfermeiro, de Q38 a Q46 ao médico, e de Q47 a Q52 ao
administrador. Para cada uma das questões, o educador deveria responder com que
frequência utiliza, na sua prática, os diferentes recursos já mencionados, sinalizando
“sempre”, às vezes” ou “nunca” para cada uma das questões, obtendo os resultados
apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6.

Tabela 4 - Opinião dos educadores enfermeiros sobre a utilização dos recursos para
avaliar os elementos de mensuração que tratam da necessidade de fornecer informação
ao paciente/familiares
Recursos
Revisão de documentos
Entrevistas com pacientes/familiares
Entrevistas com profissionais
Reunião com lideranças
Registro em prontuário
Observação
Fonte: A autora (2014).

Sempre
60,67%
83,30%
72,04%
7,69%
54,47%
25,78%

Às vezes
26,40%
13,96%
27,75%
77,27%
32,64%
52,94%

Nunca
12,92%
2,74%
0,21%
15,04%
12,89%
21,27%
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Segundo as respostas dos 13 educadores enfermeiros, os principais recursos
utilizados (percentual da frequência “sempre” maior que 50%) para avaliar se a
informação necessária foi fornecida aos pacientes/familiares são: “entrevista com
pacientes/familiares”, “entrevista com profissionais”, “revisão de documentos” e
“registro em prontuário”.
Tabela 5 - Opinião dos educadores médicos sobre a utilização dos recursos para avaliar os
elementos de mensuração que tratam da necessidade de fornecer informação ao
paciente/familiares
Recursos
Revisão de documentos
Entrevistas com pacientes/familiares
Entrevista com profissionais
Reunião com lideranças
Registro em prontuário
Observação

Sempre
42,22%
77,78%
86,67%
17,78%
77,78%
35,56%

Às vezes
46,67%
22,22%
13,33%
75,56%
22,22%
64,44%

Nunca
11,11%
0,00%
0,00%
6,67%
0,00%
0,00%

Fonte: A autora (2014).

Do ponto de vista dos educadores médicos, os principais recursos utilizados
para avaliar se a informação foi fornecida são: “entrevista com profissionais”,
“entrevista com pacientes/familiares” e “registro em prontuário”.
Tabela 6 - Opinião dos educadores administradores sobre a utilização dos recursos para
avaliar os elementos de mensuração que tratam da necessidade de fornecer informação
ao paciente/familiares
Recursos
Revisão de documentos
Entrevistas com pacientes/familiares
Entrevista com profissionais
Reunião com lideranças
Registro em prontuário
Observação

Sempre
73,83%
49,17%
68,33%
64,67%
19,33%
66,00%

Às vezes
23,00%
49,17%
30,00%
33,83%
44,33%
32,33%

Nunca
3,00%
1,67%
1,67%
1,50%
36,17%
1,67%

Fonte: A autora (2014).

Para os educadores administradores, “revisão de documentos”, seguido de
“entrevista com profissionais”, de “observação” e de “reunião com lideranças” são os
principais recursos para avaliar se a informação ao paciente/familiares foi fornecida,
haja vista o percentual >60% encontrado.
Diante das opiniões apresentadas pelos educadores do CBA na primeira parte
do questionário enviado, a autora as comparou com os resultados obtidos a partir da
análise das 14 avaliações diagnósticas estudadas.
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A comparação entre as respostas fornecidas pelos educadores enfermeiros
através do questionário, considerando a frequência “sempre”, e os comentários nas
avaliações diagnósticas estudadas, evidencia diferenças expressivas, em especial no
que tange a “entrevistas com pacientes/familiares”, “revisão de documentos” e
“registro em prontuário”, identificados, como veremos mais adiante, como os recursos
principais para demonstrar que um “processo” está estabelecido. Em contra partida, o
percentual de registros relacionados ao “processo”, nas avaliações diagnósticas,
atinge 69,64%.
O Gráfico 2 evidencia a comparação entre a resposta das enfermeiras para a
frequência “sempre”, com os comentários apresentados nos relatórios das avaliações
diagnósticas. Embora sejam dados diferentes, estão intimamente relacionados.

Gráfico 2 - Distribuição dos recursos nas respostas das enfermeiras no questionário x
distribuição dos recursos nos comentários das enfermeiras nas avaliações diagnósticas,
com a inclusão do termo “Processo”
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1. Revisão de Documentos
2. Entrevista com pacientes/familiares
3. Entrevista com profissionais
4. Reunião com lideranças
5. Registro em prontuário
6. Observação
7. “processo”
Fonte: A autora (2014).

O Gráfico 3 evidencia a comparação entre a resposta dos médicos para a
frequência “sempre”, com os comentários apresentados nos relatórios das avaliações
diagnósticas.
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Gráfico 3 - Distribuição dos recursos nas respostas dos médicos no questionário x distribuição dos
recursos nos comentários dos médicos nas avaliações diagnósticas, com a inclusão do termo
“Processo”
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3. Entrevista com profissionais
4. Reunião com lideranças
5. Registro em prontuário
6. Observação
7. “processo”
Fonte: A autora (2014).

Na comparação entre as respostas no questionário, na frequência “sempre” e
os comentários nas avaliações diagnósticas dos educadores médicos, observamos
diferenças significativas em todos os recursos, com um percentual de referência ao
“processo” de 35,09%.
O Gráfico 4 evidencia a comparação entre a resposta dos administradores para
a frequência “sempre”, com os comentários apresentados nos relatórios das
avaliações diagnósticas.
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Gráfico 4 - Distribuição dos recursos na resposta dos administradores no questionário x
distribuição dos recursos nos comentários dos administradores nas avaliações diagnósticas,
com a inclusão do termo “Processo”
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Fonte: A autora (2014).

Em relação aos educadores administradores, a autora também observou
diferenças entre as respostas nos questionários e os comentários nas avaliações
diagnósticas, em especial nos percentuais relativos a “reunião com lideranças”.
Enquanto no questionário este recurso apresentou um percentual de utilização
“sempre” de 64,67%, nas avaliações diagnósticas estudadas ele não foi identificado
nos comentários dos administradores. “Revisão de documentos”, “entrevistas com
profissionais” e “entrevista com pacientes/familiares” também registraram diferenças
expressivas. A referência ao “processo” foi de 45,83%. Cabe ressaltar que os
percentuais obtidos para “registro em prontuário” foram muito próximos.

4.3 PROCESSO
Para tentar entender o que os educadores consideram “processo”, a autora
elaborou três perguntas incluídas no instrumento enviado aos educadores do CBA,

44

respondidas, como já dito, por 13 dos 19 educadores enfermeiros, 5 dos 7 educadores
médicos, e 11 dos 14 educadores administradores.
Para a primeira pergunta: “Na sua opinião, o que mais define que a instituição
tem um processo estabelecido para fornecer aos pacientes/familiares as informações
definidas no Manual?”, foi solicitado que fosse assinalado apenas um item. As
respostas obtidas dos enfermeiros são apresentadas na Tabela 7, dos médicos na
Tabela 8, e dos administradores na Tabela 9, a seguir.
Tabela 7 - Opinião dos educadores enfermeiros do CBA sobre “processo”
Recurso

Frequência

Documentos que orientam a comunicação da informação

-

Registros em prontuários de que a informação foi fornecida

2

Entrevistas com pacientes e familiares que relatam que a informação
foi fornecida

11

Entrevistas com profissionais que relatam que fornecem a informação

-

Reunião/entrevista com lideranças que relatam como a informação é
fornecida
Outros

-

Fonte: A autora (2014).

Tabela 8 - Opinião dos educadores médicos do CBA sobre “processo”
Recurso

Frequência

Documentos que orientam a comunicação da informação

1

Registros em prontuários de que a informação foi fornecida

-

Entrevistas com pacientes e familiares que relatam que a informação
foi fornecida

4

Entrevistas com profissionais que relatam que fornecem a informação

-

Reunião/entrevista com lideranças que relatam como a informação é
fornecida
Outros
Fonte: A autora (2014).

-
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Tabela 9 - Opinião dos educadores administradores do CBA sobre “processo”
Recurso

Frequência

Documentos que orientam a comunicação da informação

3

Registros em prontuários de que a informação foi fornecida

1

Entrevistas com pacientes e familiares que relatam que a informação
foi fornecida

4

Entrevistas com profissionais que relatam que fornecem a informação

1

Reunião/entrevista com lideranças que relatam como a informação é
fornecida
Outros

2
-

Fonte: A autora (2014).

Perguntado para todos os educadores se o recurso selecionado é suficiente
para concluir que o “processo” para fornecer as informações definidas no Manual está
estabelecido, a autora obteve as respostas apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10 - Opinião dos educadores sobre a suficiência do recurso para definir “processo”

Sim
Não

Enfermeira

Médico

Administrador

5
8

0
5

1
10

Fonte: A autora (2014).

Para os que responderam “não” a autora solicitou que os educadores
assinalassem os recursos que consideravam necessários associar para que,
finalmente, fosse possível definir “processo”. Os resultados estão demonstrados nas
Tabelas 11 para os enfermeiros, Tabela 12 para os médicos, e Tabela 13 para os
administradores.
Tabela 11 - Opinião dos educadores enfermeiros do CBA sobre a associação dos recursos
para definir “processo”
Recurso

Frequência

Documentos que orientam a comunicação da informação

5

Registros em prontuários de que a informação foi fornecida
Entrevistas com pacientes e familiares que relatam que a informação
foi fornecida
Entrevistas com profissionais que relatam que fornecem a informação
Reunião/entrevista com lideranças que relatam como a informação é
fornecida
Outros

6

Fonte: A autora (2014).

3
3
4
-

46

Tabela 12 - Opinião dos educadores médicos do CBA sobre a associação dos recursos
para definir “processo”
Recurso

Frequência

Documentos que orientam a comunicação da informação

3

Registros em prontuários de que a informação foi fornecida
Entrevistas com pacientes e familiares que relatam que a informação
foi fornecida
Entrevistas com profissionais que relatam que fornecem a informação
Reunião/entrevista com lideranças que relatam como a informação é
fornecida
Outros

5
1
2
1
-

Fonte: A autora (2014).

Tabela 13 - Opinião dos educadores administradores do CBA sobre a associação dos
recursos para definir “processo”
Recurso

Frequência

Documentos que orientam a comunicação da informação

7

Registros em prontuários de que a informação foi fornecida
Entrevistas com pacientes e familiares que relatam que a informação
foi fornecida
Entrevistas com profissionais que relatam que fornecem a informação
Reunião/entrevista com lideranças que relatam como a informação é
fornecida
Outros

4
7
4
3
-

Fonte: A autora (2014).

Dos 13 educadores enfermeiros que responderam ao questionário, 11
consideraram “entrevistas com pacientes e familiares” o recurso que melhor
demonstra que um “processo” está estabelecido. Entretanto, 8 responderam que
apenas este recurso não é suficiente. Destes, 5 opinaram que é preciso associar
“entrevistas com pacientes e familiares” a “documentos que orientam a comunicação
da informação” e 6 assinalaram o item “registros em prontuários de que a informação
foi fornecida”.
Em relação aos educadores médicos, 4 dos 5 que responderam ao questionário
também consideraram que “entrevistas com pacientes e familiares” é o item que
melhor demonstra que um “processo” está estabelecido; no entanto, todos
consideraram que apenas este item não é suficiente. Três opinaram que “documentos
que orientam a comunicação da informação” deve estar associado a “entrevistas com
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pacientes e familiares”, e todos os 5, assinalaram “registros em prontuários de que a
informação foi fornecida”.
Em relação aos educadores administradores, 4 dos 11 opinaram que
“entrevistas com pacientes e familiares que relatam que a informação foi dada” é o
item mais importante para demonstrar que um “processo” está estabelecido; 3
assinalaram “documentos que orientam a comunicação da informação”; e 2
“reunião/entrevistas com lideranças que relatam como a informação é fornecida”. Dos
11 administradores, 10 responderam “não” para a suficiência de um único item para
concluir que um “processo” está estabelecido. Desses 10, 7 apontaram “entrevistas
com pacientes e familiares que relatam que a informação foi dada” como item que
deve ser associado à resposta anterior, e 7 apontaram a necessidade de associar o
recurso “documentos que orientam a comunicação da informação” à “entrevista com
pacientes/familiares.
Pode-se, assim, concluir, que todos os educadores apontaram “entrevistas com
pacientes/familiares” como recurso necessário para a identificação de que um
“processo” para fornecer informação ao paciente/familiares está estabelecido.

4.4 CONCLUSÕES
Para responder a primeira questão avaliativa, que indaga: “Até que ponto os
elementos de mensuração do Manual que tratam da informação prestada ao paciente
estão sendo avaliados de forma uniforme?”, a autora definiu que a uniformidade
poderia ser demonstrada quando a frequência “sempre” ou “nunca” de utilização dos
recursos definidos fosse maior que 50%.
A verificação no que diz respeito ao fornecimento de informação aos
pacientes/familiares é realizada por todos os educadores, embora seja reservada aos
enfermeiros a responsabilidade pela pontuação de um maior número de elementos de
mensuração relativos a esta questão. Na prática das avaliações realizadas durante a
etapa de preparação da instituição, todos os recursos apontados, “documentos”,
“entrevista com pacientes/familiares”, “entrevista com profissionais”, “reunião com
lideranças”, “registro em prontuário” e “observação”, são utilizados pelos educadores
em diversos momentos. Toda agenda de uma avaliação contempla horários
destinados para a revisão de documentos, para reunião com as lideranças e para
revisão de prontuários de pacientes que já tiveram alta, foram transferidos ou que
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foram ao óbito. Na metodologia “rastreadores”, definida na página 26, profissionais,
pacientes e familiares são entrevistados, e prontuários de pacientes internados são
analisados. Entretanto, as observações dependem da oportunidade, não é prevista na
agenda, mas de grande importância pelo fato de permitir a verificação da prática
rotineira acontecendo de forma espontânea.
No entanto, foi observado que a utilização dos diversos recursos para verificar
a conformidade dos elementos de mensuração que tratam da necessidade de fornecer
alguma informação aos pacientes/familiares apresenta diferenças entre os
educadores.
Assim, para os educadores enfermeiros, a utilização de “reunião com
lideranças” não seguiu um padrão uniforme. O percentual da frequência “às vezes”
ultrapassa os 70%. Embora a autora reconheça, através da sua prática, que “reunião
com lideranças” não é um meio comumente utilizado na avaliação dos elementos de
mensuração que tratam da informação fornecida aos pacientes/familiares pelos
profissionais do cuidado, seria esperado um percentual maior do que o encontrado da
frequência “nunca”. No entanto, é observada uniformidade na utilização de “revisão
de documentos”, “entrevista com pacientes/familiares”, “entrevista com profissionais”
e “registro em prontuário”, na medida que os percentuais relacionados a esses itens
foi maior do que 50% na frequência “sempre”.
Para os educadores médicos, foi verificada uniformidade na utilização de
“entrevista com pacientes/familiares”, “entrevista com profissionais”, e “registro em
prontuário”. O uso dos recursos “revisão de documentos”, e “reunião com lideranças”,
entretanto, não foi uniforme.
Para os educadores administradores, foi verificada uniformidade na utilização
de “revisão de documentos”, “entrevista com profissionais”, e “reunião com
lideranças”. O uso dos recursos “entrevistas com pacientes e profissionais”, e “registro
em prontuário”, entretanto, não foi uniforme.
Diante das respostas obtidas na segunda parte do questionário enviado aos
educadores do CBA, a autora concluiu que para os enfermeiros e médicos, um
“processo” está estabelecido quando, ao entrevistar pacientes e/ou familiares, estes
relatam que receberam a informação, associada a apresentação de documentos que
orientam a comunicação da informação e a evidências de registros em prontuários de
que a informação foi fornecida.
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Para os educadores administradores, a conclusão é semelhante, com exceção
dos registros em prontuário, o que pode se justificar pelo fato desses profissionais não
acessarem o conteúdo dos prontuários dos pacientes durante as avaliações.
Estes resultados permitem responder a segunda questão avaliativa: “Em que
medida o significado de “processo” é uniforme para os educadores do CBA?”,
concluindo que os educadores do CBA têm um significado uniforme de “processo”.
Com relação à terceira questão avaliativa, “Até que ponto os recursos
identificados nas 14 avaliações diagnósticas estudadas para avaliar os elementos de
mensuração que tratam da necessidade de dar alguma informação ao paciente são
os mesmos que os educadores dizem utilizar?” a comparação entre as opiniões dos
educadores demonstradas nas respostas da primeira parte do questionário com os
comentários identificados nas 14 avaliações diagnósticas estudadas evidencia
divergências.
Para os educadores enfermeiros, as diferenças mais significativas foram
encontradas na frequência “sempre” dos recursos “revisão de documentos”,
“entrevistas com pacientes/familiares”, “entrevista com profissionais”, e “registro em
prontuário”, quando comparados aos comentários encontrados nas avaliações
diagnósticas. Cabe salientar que são os principais recursos apontados por esses
educadores para definir “processo”, que, por sua vez, alcançou um percentual de
69,64% nos comentários das avaliações estudadas.
Para os educadores médicos, chama a atenção a diferença encontrada em
“entrevista com profissionais” e “revisão de documentos”. Os percentuais encontrados
nas avaliações diagnósticas é significativamente menor do que o definido nas
respostas dos profissionais para a frequência “sempre” no questionário. Entretanto,
“entrevistas com pacientes/familiares” e “registro em prontuário” também apresentam
diferenças, embora menores, e foram definidos como importantes na definição de
“processo”, cujo percentual nas avaliações atingiu 35,09%.
Para os educadores administradores, todos os recursos tiveram diferenças,
com exceção de “registro em prontuário”, que, para o administrador, é resultado da
integração dos achados realizada no final de cada dia da avaliação, uma vez que
estes profissionais não acessam o conteúdo dos prontuários. O percentual de
“processo” nos registros dos comentários dos administradores nas avaliações
diagnósticas alcançou 45,83%.
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Em relação ao recurso “observação”, foram identificadas diferenças
significativas nas respostas dos educadores enfermeiros e médicos com os
comentários feitos por estes profissionais nas avaliações diagnósticas estudadas. A
autora questiona se, pelo fato do estudo ter como foco avaliações diagnósticas que,
como já dito, são realizadas no início da etapa de preparação da instituição, a
presença de muitas não conformidades e a necessidade de cumprir a agenda, limite
as oportunidades para a observação. Por outro lado, o educador administrador, por
conta das suas atividades, transita por toda instituição, estando mais sujeito às
oportunidades para observar.
Finalizando, não é possível concluir sobre a conformidade entre o que os
educadores consideram como recursos que devem ser utilizados na investigação da
informação fornecida aos pacientes/familiares com aqueles identificados nos
comentários das avaliações, devido ao alto percentual de registros que fazem
referência a “processo”. Se este percentual fosse distribuído pelos recursos que
melhor definem “processo” para os educadores, seria demonstrada conformidade?

4.5 RECOMENDAÇÕES
Os padrões do Joint Committee on Standards for Educational Evaluation
definem que uma avaliação deve ter utilidade, um nível adequado de efetividade e
eficiência, deve ser precisa, entre outros atributos. De outro lado, as instituições de
saúde que se candidatam à acreditação internacional pela JCI investem significantes
recursos humanos, tecnológicos e financeiros, o que justifica este estudo avaliativo.
Diante das respostas às questões avaliativas, a autora recomenda que todas
as ações disponíveis para avaliar uma instituição de saúde que pretende ser
acreditada, tais como, entrevistar pacientes, profissionais e lideranças, analisar
documentos e prontuários, observar rotinas e procedimentos, sejam exploradas na
sua plenitude para todos os elementos de mensuração que tratam da necessidade de
fornecer informação aos pacientes/familiares.
As instituições que se submetem a uma avaliação diagnóstica estão no início
da preparação para a acreditação e, por este motivo, ainda não tem familiaridade com
termos e atividades desenvolvidas pelos educadores, e vão receber o relatório pela
primeira vez. A autora recomenda que, o termo “processo”, nos comentários dos
elementos de mensuração que não estão conformes ou parcialmente conformes, seja
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substituído pela descrição do que, efetivamente, o educador considerou como recurso
para afirmar que o processo foi (ou não) evidenciado.
A autora recomenda, ainda, que, o profissional, na sua fase de preparação para
se tornar um educador pelo CBA, seja instruído a registrar, de forma clara, nos
comentários dos elementos de mensuração que não estão conformes ou que estão
parcialmente conformes, o que o levou a considerar a presença ou ausência de um
“processo”.
Neste sentido, espera-se que o presente estudo tenha contribuído para que os
elementos de mensuração que tratam da necessidade de fornecer alguma informação
aos pacientes/familiares sejam avaliados de forma a auxiliar as instituições a
alcançarem qualidade nesses quesitos.
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