
INDICADORES DE 

QUALIDADE DO 

CENTRO 

CIRÚRGICO



O QUE É QUALIDADE?

 O conceito de qualidade campo industrial

 Mundialmente a qualidade teve inicio na Revolução industrial

destaque para o Japão devido a necessidade de reconstrução pós

guerra

 Na saúde



CONTEXTO HISTÓRICO

Século XVIII-
XVII a.c.            

Código de 
Hamurabi

Século IV 
a.c.              

Hipócrates 
cria seu 

Juramento e 
o conceito de 
"primun non 

nocere" 

Florence 
Nightingale



 Colégio Americano de Cirurgiões – Programa de Padronização 
Hospitalar (1924):

 Organização do corpo médico;

 Exercício da profissão;

 Conceito do corpo clínico;

 Preenchimento do prontuário;

 Recursos diagnósticos e terapêuticos, e a existência de um 

laboratório clínico e departamento de radiologia.

1910 – AMA                           Relatório Flexner

Ernest Codman                 Programa de Padronização Hospitalar



 Primeira avaliação de hospitais após o PPH:

 Já em 1950, 3.290 hospitais aprovados.

De 692 hospitais com mais de 100 leitos avaliados,

somente 89 cumpriram os padrões



No  BRASIL...

1991 – Programa de controle de Qualidade 

Hospitalar – São Paulo

• criada a Comissão 
Conjunta de 
Acreditação de 
Hospitais.1951

• criado o programa de 
acreditação Joint 
Comission on 
Accreditation of 
Hospitals

1952 



Década 
de 90

• Surgiram iniciativas 
para a qualidade 
em diversos 
estados;

1997
• O Ministério da Saúde 

anunciou medidas para 
desenvolver a 
Acreditação

1998

• Foi lançado oficialmente o 
Programa Brasileiro de 
Acreditação e foram elaboradas 
propostas para o Sistema 
Nacional de Acreditação;



 No período entre 98 e 99, o Ministério da Saúde iniciou o projeto

“Acreditação no Brasil”, para melhorar a compreensão sobre o Sistema

Brasileiro de Acreditação;

 O projeto resultou na criação da ONA.



O que é Acreditação?

 Acreditação é um método para avaliar a

qualidade da assistência médico-hospitalar,

conforme padrões pré estabelecidos em todos os

setores, inclusive os terceirizados, em uma

organização hospitalar.

 Contempla níveis de complexidade crescentes:

Avaliação de Padrões Indicadores



No Brasil foram certificadas 508 Instituições

 TOTAL DE CERTIFICADOS NO ESTADO DO CEARÁ : 13

 Ambulatório: 4

 Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear: 

1

 Hospital: 3

 Laboratório: 1

 Serviços Odontológicos: 4



DEFINIÇÕES DA QUALIDADE

● : Considera a Qualidade um conjunto de atributos 
que inclui um nivel de excelência profissional, o 
uso eficiente de recursos, mínimo de riscos ao 
paciente, além de alto grau de satisfação por 
parte dos usuários, considerando-se 
essencialmente os valores sociais existentes.

● : Qualidade no campo da saúde deve ser 
entendida como a obtenção dos maiores 
benefícios, com os menores riscos e custos para 
os usuários.

OMS

Donabedian



Avaliação da Qualidade nos serviços de 

saúde

Avedis Donabedian e Teoria Geral de sistemas:



Uma das ferramentas destinadas a monitorar a qualidade de um serviço é o 

emprego de Indicadores



Para que servem os Indicadores?

 Medir para melhorar?

 Medir para Julgar?

São utilizados para avaliar;

Fornecer subsídios aos
planejamentos de saúde;

Acompanhamento das 
flutuações;

São dados ou informações 
numéricas que quantificam as
entradas e saídas e o 
desempenho dos processos.



 Um Indicador de qualidade pode ser definido como uma unidade de 

medida para verificação de congruências ou divergências em 

relação aos parâmetros definidos como desejáveis.

Deve ser concebido pelos profissionais

como algo positivo,que visa obtenção

de metas cada vez mais próximas do ideal  



Montagem de Indicadores

 Nome do indicador (ou item de controle);

 Fórmula (maneira de expressão, dependendodo tipo);

 Tipo (taxa, coeficiente, índice, percentual, 

número absoluto, fato);

 Fonte de informação (local de onde será 

extraída a informação);

 Método (retrospectivo, prospectivo, transversal);

 Responsável (pela elaboração);

 Freqüência (número de vezes que será medido

em determinado período);

 Objetivo/meta (motivo, valor, tempo, prazo do

item que se quer medir.



Características dos Indicadores:

 Podem ser construídos e validados para uma realidade 

e problemas específicos.

 São construídos por meio de uma razão matemática 

entre numerador e denominador;

 Numerador é o evento de interesse e o Denominador 

é a população sob o risco do evento

 Ex: Taxa Reaboradagem Cirúrgica

 Nº de reabordagens não esperadas

 Total de cirurgias no período



Um bom Indicador é:

VÁLIDO

COMINUCÁVEL

BAIXO CUSTO

EFETIVOCONFIÁVEL

EXEQUÍVEL

ACESSÍVEL



●Como avaliar o desempenho do 

CC??



 Características da unidade....

 Diante dos diversos perigos existentes 

no CC em 2007 a OMS e a Universidade 

de Havard criaram o programa "Cirurgias 

Seguras Salvam Vidas;

 Em 2008 a assistência cirúrgica segura 

foi escolhida pela Aliança Mundial para 

Segurança do paciente, criada pela OMS 

em 2004, como "Segundo Desafio Global 

para Segurança do Paciente"  



Tipologia - podem incorporar 3 dimensões clássicas

de avaliação de saúde, descritas há 40 anos,

por Donabedian apud Donaldson (1999):

Como mensurar os indicadores de 

Qualidade do Cetro cirurgico?

Estrutura

Processo

Resultado



Indicadores de Estrutura

Materiais

Funcionários

Instalações Físicas

Equipamentos 
disponíveis

Recursos Financeiros

Instalações Físicas

Organização para 
assistência aos 

pacientes



Indicadores de Estrutura

 Percentual de cirurgiões com título de 

especialista;

 Nº de Enfermeiros com título de 

especialista;

 Nº de salas cirúrgicas



Indicadores de Processo

 Constituem todas as atividades voltadas aos objetivos da organização em 

prol do paciente.

 Por exemplo:

 Taxa de antibióticoprofilaxia antes da cirurgia

 Nº de  antibióticoprofilaxia em até 1 hora antes da 

cirurgia em um determinado momento

 ____________________________________________

 Nº de cirurgias realizadas com antibióticoprofilaxia em 

um determinado período



Indicadores de Processo

Taxa de suspensão de cirurgias;

Percentual de preenchimento adequado  de 
relatório cirúrgico

Tempo médio de limpeza da sala no intervalo 
entre duas cirurgias



Indicadores de Resultado

 Analisa a eficácia das atividades desenvolvidas



Taxa de infecções hospitalares

Taxa de mortalidade 
operatória

Taxa de adesão ao protocolo 
de cirurgia segura



Monitorização dos Indicadores

Tomada de Decisão Solução de Problemas

Revisão de Metas Sistema Informatizado

Monitorização 
dos 

indicadores



Qual é a realidade do seu 

serviço?



Todos estão envolvidos e sensibilizados



HOSPITAL
REGIONAL DO CARIRI



Construído e equipado pelo Governo do Estado, inaugurado em Abril de 2011 e gerido 
pela OS - ISGH

Primeiro Hospital Público no interior do Estado com característica terciária e cobertura 24h para
a Urgência e Emergência com foco no trauma eixo adulto

Segunda Unidade de Tratamento do AVC-A no Estado

27mil m² de área construída com capacidade para 330 leitos 
(emergência, internação, SRPA, UTI adulto e U-AVCa)

Potencial humano de quase 1.500 funcionários, sendo 1.213 diretos 
(area assistencial e administrativa) e 215 terceirizados

Assistência pautada na Segurança do Paciente com foco
no ensino através de convênios com as IES

Garantia de acesso ao cidadão pela central de regulação
(demanda regulada) e emergência (demanda espontânea)
com abrangência Regional (44 municípios ~
1,5 milhão habitantes)

Sistema de classificação de risco para a organização
da demanda espontânea na porta de entrada
(Protocolo de Manchester)



LINHA DO TEMPO

INAUGURAÇÃO

DIAGNÓSTICO 
PARA 

ACREDITAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO 
NÍVEL 2 ONA –
1º DO INTERIOR 
DO ESTADO DAS 
REGIÕES NORTE, 

NORDESTE E 
CENTRO OESTE

HOSPITAL SENTINELA  
– REDE BRASILEIRA DE 
HOSPITAIS SENTINELA

HOSPITAL AMIGO DO 
MEIO AMBIENTE - REDE 
DE HOSPITAIS VERDES E 
SAUDÁVEIS NO BRASIL –

1º DO ESTADO DO 
CEARÁ

RECERTIFICAÇÃO 
ONA

2011 2013 2014 2015 2016 2016



• Em Setembro de 2016 fomos contemplados com  o Prêmio
Hospital Amigo do Meio Ambiente, passando a ser 
o 1º hospital do estado do Ceará a integrar a
Rede de Hospitais Verdes e Saudáveis do Brasil



MISSÃO
Proporcionar o cuidado digno em 

saúde.

VISÃO
Ser instituição de excelência na 

assistência ao paciente vítima do 
AVC-A e do Trauma e modelo em 

práticas de gestão e ensino em 
saúde no Nordeste.

VALORES
Justiça

Solidariedade
Responsabilidade

Gentileza
Sustentabilidade





PAINEL ESTRATÉGICO 2017 - 2019

DIMENSÃO OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESTRATÉGICOS META
RESPON-

SÁVEL

PARTES INTERESSADAS

Melhorar a satisfação dos clientes Taxa de satisfação dos clientes M1 – Atingir 95% de satisfação DG

Buscar níveis mais elevados do padrão 

de qualidade e eficiência do HRC

Hospital acreditado de acordo com seu nível 

de maturidade organizacional

M2 – Up grade na certificação: 

Nível 3 ONA e Internacional até 

2018

DG

PROCESSOS INTERNOS

Garantir o controle de infecções com 

redução de mortalidade relacionada

Densidade de infecção relacionada à PAV

M3 – Reduzir em 50% a densidade 

de PAV reduzindo ao índice de 9 

em 2 anos

DPA

Densidade de infecção relacionada à PRAS

M4 – Reduzir em 50% a densidade 

de PRAS reduzindo ao índice de 4 

em 2 anos

DPA

Percentual de Vidas Salvas na Sepse

M5 – Aumentar em X% o 

percentual de vidas salvas em 2 

anos

DPA

Garantir resultados de excelência da 

Linha de Cuidado do AVC-A e Trauma

Taxa de conformidade ao Protocolo Cirurgia 

Segura

M6– Atingir 98% de conformidade 

do protocolo de Cirurgia Segura
DPA

Taxa de conformidade ao Protocolo de AVC-A

M7 – Atingir 98% de 

conformidade ao protocolo de 

AVC-A

DPA

APRENDIZADO

E CRESCIMENTO

Desenvolver o PDL para a meso gestão 

do HRC

Taxa de gestores dos processos estratégicos

(Emerg., UTI, AVC-A e Cirurgia) capacitados

M8 – 100% dos gestores 

capacitados em 2 anos
DGA

Melhorar a satisfação dos colaboradores Taxa de satisfação dos colaboradores (GPTW) M9  – Atingir 85% de satisfação DGA

FINANCEIRO

Respeitar os limites de gastos definidos 

no orçamento
Índice orçamentário

M10 -
DGA

Aumentar a economicidade da unidade Taxa de efetividade do uso racional de ATB
M11 -

DGA



RESULTADOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS

ADESÃO PROTOCOLO CIRURGIA SEGURA

MARCADORES PARA ELETIVAS Set/16 Out/16 MARCADORES PARA URGÊNCIAS Set/16 Out/16

Identificação segura 100% 100% Identificação segura 100% 100%

Lateralidade 100% 100% Lateralidade 97,6% 96,9%

ATB 1ª hora 97,7% 99,2% ATB 1ª hora 93,4% 95,1%

Avaliação pré-anestésica 100% 99,2% - - -

Termos de consentimento 100% 100% - - -

0,94

0,98 0,98 0,97

0,94

0,97 0,98 0,986 0,977

0,95

98%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

CONFORMIDADE AO PROTOCOLO CIRURGIA SEGURA





Emergência
PAV, Perda de dispositivos, UPP
Extubação Acidental

Centro Cirúrgico
Hipotermia, Dor, Broncoaspiração

UTI
PAV, Úlcera por pressão, Infecção de 
Corrente Sanguínea, Extubação acidental

Unidades de Internação
Erro na administração de medicamentos
Queda
Flebite
Úlcera por pressão
Incidência de ITU
Infecção pulmonar e de sítio cirúrgico
Perda de dispositivos
Broncoaspiração

RISCOS PRIORITÁRIOS



COLEGIADO GESTOR HRC



 “ O sucesso não vem quando tentamos ser 
PERFEITOS,

Ele acontece quando tentamos ser melhores”

Yehuda Berg 

 Obrigada!


