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■ INTRODUÇÃO
Neste artigo, serão apresentados os modelos de Medicina Hospitalar (MH) ─ dos médicos hospitalistas, assim como algumas ferramentas
para uma assistência em enfermarias mais resolutiva e mais segura do que a usual. Tentaremos demonstrar o quanto especialistas em
Clínica Médica e a apreciação de princípios básicos de melhoria da qualidade podem otimizar enfermarias de hospitais brasileiros, com
ganho em satisfação no trabalho para médicos generalistas e em segurança aos pacientes.

■ OBJETIVOS
Ao final da leitura deste artigo, o leitor será capaz de:
 

descrever o modelo de Medicina Hospitalar e como ele pode fortalecer a clínica médica e a medicina generalista;
explicar o que é ser hospitalista e o que não é;
instituir formas de otimizar a enfermaria hospitalar e a segurança do paciente hospitalizado, a partir de abordagens consagradas e
replicáveis.

■ ESQUEMA CONCEITUAL
++



1. Sintetize seus conhecimentos sobre a história do modelo assistencial conhecido como Medicina Hospitalar. Compare sua resposta
com o texto a seguir.

 
2. Comente sobre a dificuldade no cenário atual das instituições de saúde hospitalares entregarem, por meio do modelo tradicional

de atendimento, resultado que seja satisfatório aos atores envolvidos. Compare sua resposta com o texto a seguir.

 
3. Segundo seu conhecimento prévio, qual o objetivo do médico hospitalista? Compare sua resposta com o texto a seguir.

 

■ MEDICINA HOSPITALAR
Neste artigo, será justificado um novo modelo assistencial, sob 2 perspectivas principais dos hospitais:
 

populações atendidas;
especialistas em Clínica Médica.

HOSPITAIS E POPULAÇÕES ATENDIDAS
Em muitos locais do mundo, até há poucos anos, a regra era: o mesmo médico que atendia a pessoa no ambulatório ou em casa
encarregava-se de cuidar dela também durante uma eventual internação hospitalar ─ “passando visita”. Ocorre que inúmeros fatores
comprometeram gradativamente a possibilidade deste profissional dar conta das demandas crescentes dos pacientes e do sistema. Foi
gradualmente sendo alterada a realidade das enfermarias (antes aconteceu algo parecido nas unidades de terapia intensiva ─ UTIs ─ e em
Emergências/Pronto-Socorros ─ PSs), que tornaram-se mais complexas.
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O cenário atual torna difícil, quando não impossível, a entrega, por meio do modelo tradicional ─ em que (todos) o(os) médico(s) passa(m)
visita(s) ─, de um resultado final satisfatório para os mais diversos atores envolvidos:
 

prestadores de serviços;
fontes pagadoras;
os próprios médicos;
demais profissionais da saúde;
comunidade.

Onde essa continuidade do mesmo profissional em toda a cadeia de cuidado nunca existiu ou não existe mais (provavelmente algo
já predominante no Brasil), o modelo de MH, como veremos a seguir, nada mais é que uma simples proposta de melhor
organização da etapa hospitalar do cuidado ao paciente. O objetivo é colocar o médico dentro do hospital e bem posicionado,
participando ativamente da gestão da qualidade e da segurança e literalmente conhecendo:
 

missão;
valores;
protocolos;
equipes multiprofissionais.

Percebamos ainda a complexidade do sistema sob a ótica da segurança do paciente, tão bem compilada por Robert Wachter, antes de
mais nada um clínico de mão cheia, e ex-presidente do American Board of Internal Medicine, no prefácio de seu clássico livro
Compreendendo a segurança do paciente:

No final de 1999, o Institute of Medicine ( IOM) publicou To Err is Human: Building a Safer Health Care
System. Embora o IOM tenha publicado mais de 600 relatórios desde então, nenhum deles foi tão
influente. E a razão é que, a partir principalmente da extrapolação de dados do Harvard Medical Practice
Study, realizado uma década antes, os autores estimaram que entre 44 mil e 98 mil norte-americanos
morriam a cada ano devido a erros associados aos cuidados em saúde.

E o mais chocante é que eles converteram esses números para a agora famosa “unidade jumbo”,
destacando que o número de mortes seria equivalente a um acidente com um avião jumbo por dia, todos
os dias, nos Estados Unidos.

Mais recentemente, análise publicada no British Medical Journal  (BMJ) sugeriu que erros associados aos cuidados em saúde seriam a
terceira causa de morte nos EUA, correspondendo a 250.000 mortes por ano, perdendo apenas para doença cardiovascular e câncer.
Controvérsias à parte (existem críticas à metodologia adotada pelos pesquisadores), é fato que o problema existe e é extremamente
relevante.

É importante frisar ainda que muito pouco disto sugere que os milhões de médicos e outros profissionais da saúde envolvidos queiram
prejudicar pessoas, muito pelo contrário – tanto que Albert Wu os classificou como “segundas vítimas”.  A maturidade do movimento de
segurança do paciente já nos fez entender, há algum tempo, que o problema dos eventos adversos não é fundamentalmente um problema
de “maçãs podres” (ainda que haja algumas), mas de profissionais competentes trabalhando em um sistema muito complexo, quando não
caótico, e que não tem a segurança como prioridade.

Não menos importante é pensar o sistema de saúde no contexto de sufocamento por espiral de custos, além de pressões diversas por
eficiência (muitas e até injustas) e efetividade. Outro fator importante é a insatisfação do cliente em relação aos serviços prestados na
área de saúde. Em pesquisa de 2015, realizada pelo Datafolha a pedido do Conselho Federal de Medicina, constatou-se que 93% da
população reprova o sistema de saúde brasileiro, seja ele público ou privado.

Esses fatores, entre outros, passaram a determinar a necessidade de os médicos (se não de todos, de parte deles ─ então os generalistas)
estarem mais envolvidos com o dia a dia das organizações hospitalares e não serem somente visitantes. O modelo tradicional ─ em que
todos “passam a visita” ─ foi se mesclando, aos poucos, com o de MH, em que generalistas passam a atuar com mais dedicação.

Globalmente, 3 tipos de médicos categorizados de acordo com sua relação com os hospitais têm-se consolidado:
 

os de atuação eminentemente ambulatorial;
os chamados “visitantes importantes”, os subespecialistas indispensáveis à medicina moderna;
os intensivistas, emergencistas e, mais recentemente, os médicos generalistas que foram “criando raízes” nas enfermarias e que
chamaremos de hospitalistas.

ESPECIALISTAS EM CLÍNICA MÉDICA
Em junho de 2012, foi publicado no New England Journal of Medicine (NEJM) o artigo Primary care update – light at the end of the tunnel?.
De acordo com os autores, apesar de alguns sinais encorajadores, generalistas são uma espécie em risco, e a falta de respeito conosco
permeia todo o sistema.

1

2

3

4



permeia todo o sistema.

Na história da Clínica Médica, existem alguns outros marcos da discussão envolvendo nossas dificuldades e perspectivas. Um deles foi a
publicação, em 1987, do artigo intitulado Why are today’s medical students choosing high-technology specialities over Internal Medicine?,
também no NEJM. Outro, em 1992, no Annals, de Internal Medicine practice in transition: implications for curriculum changes.

A idade de ouro da Medicina Interna ─ consagrada por Willian Osler ─ pode ter terminado, mas podemos seguir acreditando que
oportunidades existem e que podem ser excitantes, embora com uma natureza diferente daquelas percebidas nas gerações
anteriores.

A Medicina, há até bem pouco tempo, era bem menos complexa. Como regra geral, um único médico talvez fosse capaz de assumir o
cuidado integral da pessoa. Alguns profissionais eram capazes de fazer este acompanhamento da infância até a morte do seu paciente já
idoso, e igualmente se saíam bem. Mas a realidade mudou, não necessariamente para pior. Simplesmente os tempos são outros.

Ao perceber uma tendência adaptativa de alguns especialistas em Clínica Médica (cerca de 500 na época), ainda em 1996, Robert
Wachter, o mesmo do livro Compreendo a segurança do paciente, cunhou o termo hospitalista (hospitalist) em artigo publicado no
NEJM.  Hoje são mais de 50.000 hospitalistas atuando nos EUA, incluindo pediatras e outras especialidades médicas (Figura 1).

Figura 1 — Hospitalistas nos Estados Unidos, de 2003 a 2016.
Fonte: Society of Hospital Medicine (2017).

 

4. O que significa a expressão “unidade jumbo” citada por Robert Wachter em seu livro Compreendendo a segurança do paciente?

Confira aqui a resposta

 
5. Sobre os erros e os eventos adversos nos cuidados em saúde, assinale a resposta correta.

A) Erros associados aos serviços de saúde são a quinta causa de morte nos Estados Unidos.
B) A participação do médico posicionado dedicado ao hospital e ativo na gestão da qualidade e da segurança melhora a

organização da etapa hospitalar do cuidado ao paciente.
C) Segundo Albert Wu, médicos e demais profissionais de saúde não devem ser considerados vítimas de eventos adversos

ocorridos.
D) Erros decorrem fundamentalmente da existência de profissionais “maçãs podres” no contexto hospitalar.

Confira aqui a resposta
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Confira aqui a resposta

 
6. Quais tipos de médicos categorizados de acordo com sua relação com os hospitais têm se consolidado?

Confira aqui a resposta

 
7. Em relação aos modelos assistenciais dos hospitais e os profissionais que neles atuam, assinale a alternativa correta.

A) A proposta de MH é que o mesmo médico que atende a pessoa no ambulatório ou em casa encarregue-se de cuidar dela
também durante uma eventual internação hospitalar.

B) A satisfação da população com o sistema de saúde brasileiro, seja ele público ou privado, indica contexto favorável para a
manutenção do modelo de “passar a visita”.

C) A Medicina, há até pouco tempo, era bem mais complexa, já hoje um médico é capaz de assumir o cuidado integral do
paciente.

D) O modelo tradicional (“passar a visita”) vai se mesclando, aos poucos, com o de MH, no qual os generalistas passam a atuar
com mais dedicação.

Confira aqui a resposta

 

■ MEDICINA HOSPITALAR E HOSPITALISTA
MH é um modelo com características bem peculiares. Não se trata de plantão clínico ou de uma equipe de apoio clínico e/ou gerencial.
Classicamente, um grupo de médicos generalistas assume o cuidado do paciente e a coordenação dos processos assistenciais
enquanto ele estiver hospitalizado.

O sinergismo da lógica assistencial e da lógica administrativa deve orientar as ações, com foco no paciente e na efetividade dos serviços.
Esse modelo pode reduzir, em média, o tempo de internação dos pacientes em 12% e os custos em 13% (dados norte-americanos). No
Brasil, há documentação de reduções ainda mais expressivas de tempo de permanência: cerca 30% em Caxias do Sul  e 50% em Porto
Alegre (dados não publicados dos autores).

Os hospitalistas são médicos generalistas que conduzem o cuidado clínico de pacientes hospitalizados e coordenam equipes
multidisciplinares, que recebem indivíduos doentes, via PSs/Emergências, órfãos de médicos assistentes ou encaminhados por
médicos da atenção primária e eventualmente subespecialistas, e os reencaminha aos colegas após a internação. O hospitalista é
um especialista em acompanhar pacientes internados. A quebra de continuidade entre o hospital e o ambulatório é obviamente
uma consequência do modelo, que potencialmente pode trazer problemas, e, por isso, precisa ser bem trabalhada.

Atualmente, a maioria dos hospitais nos EUA utiliza-se de hospitalistas, incluindo os 10 primeiros do ranking US News Best Hospitals,  ─
entre eles:
 

Mayo Clinic;
Cleveland Clinic;
Massachusetts General Hospital;
Johns Hopkins Hospital.

A maior parte das seguradoras e planos de saúde dos EUA apoiam o modelo e, muitas vezes, o subsidia. Há evidências de que o modelo
de MH melhora a gestão de corpo clínico, facilita o trabalho em equipe, a comunicação e os rounds interdisciplinares, favorecendo a
aplicação de rotinas e padrões de melhores práticas, evitando fragmentação intra-hospitalar, garantindo um “fio condutor” em etapa tão
crítica.

O movimento de qualidade e segurança dentro das organizações hospitalares norte-americanas tem avançado umbilicalmente
ligado ao fortalecimento deste modelo e à valorização de quem nele atua.  Afinal de contas, com o médico dentro do hospital,
as chances de conseguir envolvê-lo nos processos é muito maior.
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O termo hospitalista não se refere a plantão clínico (por melhor que seja), a time de resposta rápida (embora possa compor), a
auxiliar administrativo (mas por que não se comportar como tal?) ou a auditor da gerência de qualidade.

8. Mencione dificuldades para implantação do modelo hospitalista de cuidado em saúde. Compare sua resposta com o Quadro 1, a
seguir.

 

■ DIFICULDADES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MODELO HOSPITALISTA
Em todo o mundo, as mudanças vêm com certa resistência. Segundo Arthur Schopenhauer (1788-1860), todas as verdades passam por 3
estágios, nesta ordem: são ridicularizadas; são violentamente rejeitadas; são aceitas pelas suas evidências positivas.

Nos EUA, o movimento hospitalista completou 20 anos este ano. Após este período e com o crescimento evidente, podemos afirmar que o
modelo vem se maturando.

No Brasil, temos exemplos de sucesso, porém, ainda são muito poucos. Apesar de defendermos o modelo com convicção,
enxergamos suas limitações e tentamos buscar alternativas inteligentes para a melhoria contínua. A aplicação do modelo passa
por algumas dificuldades, que podemos sintetizar a seguir, no Quadro 1.

Quadro 1

DIFICULDADES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MODELO HOSPITALISTA

Quebra de continuidade entre hospital e
sistema extra-hospitalar

Já bastante prevalente no Brasil, mesmo sem hospitalistas.

Financiamento do modelo Indiscutivelmente, o financiamento do modelo é o maior entrave para sua implantação. A contratação
direta dos médicos ainda é rara no nosso meio, principalmente no setor de saúde suplementar. Cabem
aos médicos e gestores discutirem formas e alternativas. É importante que a legislação trabalhista para
médicos seja repensada.

Treinamento médico em habilidades não
técnicas

Liderança, trabalho em equipe, melhoria da qualidade e da segurança são bons exemplos. Para atingir
tais resultados, é esperada uma atuação forte de hospitalistas em comissões hospitalares e projetos de
melhorias. Os currículos básicos e os programas de formação do generalista devem fortalecer seu
braço de habilidades e competências não técnicas, como coordenação de equipes, comunicação,
gestão de risco, entre outras.

Ruptura do paradigma tradicional A implantação do modelo deve ser realizada gradualmente e em paralelo ao modelo já vigente, exceto
em hospitais que estão sendo inaugurados agora, onde a implantação pode ser plena. No mundo todo,
o modelo precisou ser justificado por demonstração de efetividade.

O Quadro 2, a seguir, apresenta opções para treinamento médico em habilidades não técnicas.

Quadro 2

COMPETÊNCIAS PRIMORDIAIS – SISTEMAS DE CUIDADOS DE SAÚDE

Cuidado do paciente idoso
Cuidado de populações vulneráveis
Comunicação
Tomada de decisão diagnóstica

ATIVIDADE



Tomada de decisão diagnóstica
Segurança de medicamentos, farmacoeconomia e farmacoepidemiologia
Alocação equitativa de recursos
Medicina Baseada em Evidências
O hospitalista como consultor
O hospitalista como professor ou preceptor
Gerenciamento de informação
Liderança
Prática de gerenciamento
Nutrição hospitalar
Cuidados paliativos
Educação do paciente
Passagens de caso
Segurança do paciente
Prática baseada em aprendizagem e melhorias contínuas
Prevenção de infecções nosocomiais e resistência antimicrobiana
Profissionalismo e Ética Médica
Melhora da qualidade
Gerenciamento de risco
Trabalho em equipe
Transição do cuidado

Fonte: Society of Hospital Medicine (2017).

■ O MÉDICO GENERALISTA, O FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DA
ENFERMARIA

Com um melhor posicionamento do médico generalista no hospital, pode-se melhorar o funcionamento e a segurança de uma enfermaria a
partir dos itens discutidos a seguir.

CO-MANEJO DE PACIENTES CIRÚRGICOS

Uma função nobre dos hospitalistas, que já demonstrou bons resultados, é o co-manejo de pacientes cirúrgicos. Antigamente,
esperava-se que o bom cirurgião soubesse conduzir o seu paciente durante todo o perioperatório. Devido à maior complexidade do
sistema hospitalar, parcerias clínico-cirurgião tornaram-se ferramentas altamente eficientes, sendo um dos segredos para o
sucesso a divisão de responsabilidades e a autoridade.

ROUNDS MULTIDISCIPLINARES ESTRUTURADOS
Esses encontros mostraram-se ferramentas poderosas. Não necessariamente dependem do clínico atuando como hospitalista, mas tornam-
se muito mais difíceis no modelo tradicional, além do que podem ter seu alcance comprometido. Uma adaptação não infrequente é existir um
médico que passa apenas para os encontros, não sendo quem efetivamente realiza o trabalho médico à beira de leito. Nem mesmo na
supervisão de residência médica isso é o ideal. Fora deste cenário, é sinônimo de fragmentação com redundâncias e aumento de custos –
questões a serem evitadas.

Rounds interdisciplinares estruturados devem idealmente reunir todos os integrantes da equipe de cuidado pelo menos em um
momento do dia para discutirem:
 

os seus pacientes;
as ocorrências desde o último encontro;
as metas;
o plano terapêutico.

Cada um desses tópicos deve ser discutido caso a caso, em um formato colaborativo, pactuando decisões. Esses encontros não devem
servir para apresentar o quadro clínico dos pacientes diariamente para um novo profissional ou grupo. Assim, tornam-se longos e
improdutivos.

Devem ter foco maior nas metas e plano terapêutico, averiguando que mudanças de rumo são necessárias até o próximo encontro.
Evidências demonstram que essa estratégia é capaz de apresentar os resultados descritos no Quadro 3, a seguir.
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Quadro 3

RESULTADOS ESPERADOS DOS ROUNDS

Melhorar processos específicos, como:
adequação de caterização vesical;
aderência a práticas baseadas em evidências.

Favorecer melhores desfechos doença-específicos, como:
redução de pneumonia associada à ventilação mecânica.

Melhorar a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe
Diminuir o tempo médio de internação.
Reduzir os eventos adversos evitáveis.
Diminuir a taxa de mortalidade global.

Os rounds ocorrem mais frequentemente em unidades fechadas como a UTI. A complexidade para o desenvolvimento dessa abordagem
em unidades abertas é maior, por diversas razões. Em um recente estudo,  encontrou-se uma significativa variação de performance de
trabalho de equipe em encontros desta natureza, escancarando que não basta existirem.

Uma sugestão é que, em paralelo, as chefias ajudem a garantir o bom andamento destas iniciativas, observando, por exemplo, se
um membro do time não domina completamente a discussão, ou se um gradiente de autoridade inadequado impede a participação
confortável de outros membros da equipe.

Os rounds devem seguir roteiros, como:
 

horário para iniciar e terminar;
definição prévia de quem deve participar;
indicação de qual o papel de cada um, no que e como devem contribuir.

Os participantes dos rounds precisam ser objetivos e ter o paciente como foco. A utilização de cartão de objetivos diário ou lista de
verificação envolvendo questões estratégicas são muito úteis. Rounds interdisciplinares estruturados:
 

melhoram a comunicação entre membros da equipe;
reduzem o tempo de permanência do paciente no hospital;
melhoram o desempenho de vários indicadores de qualidade.

Quando um dos autores visitou a Mayo Clinic, nos EUA, pôde ver os rounds funcionarem na prática muito bem no Saint Marys Hospital. Com
o auxílio de uma lista de verificação era discutida diariamente a manutenção ou não, por exemplo, da sonda vesical de demora e do
acesso venoso central.

As listas de verificação são instrumentos que podem ser utilizados em diversas situações de cuidado em saúde, para bom
gerenciamento de informações do paciente sobre atividades a serem executadas e tópicos a serem enfatizados.

 

9. O conceito ou expressão que melhor sintetiza o hospitalista é:

A) internista.
B) médico do time de resposta rápida.
C) médico especialista em atendimento a pacientes internados.
D) auxiliar administrativo.

Confira aqui a resposta

 
10. Qual consequência da MH pode potencialmente trazer problemas?

18
19

20

21,22
23

24

25

LEMBRAR

26–29

ATIVIDADE



Confira aqui a resposta

 
11. Mencione hospitais que se valem dos médicos hospitalistas.

 
12. Em relação à MH e ao hospitalista, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) A MH é um modelo de plantão clínico com características bem peculiares.
(  ) A MH facilita a gestão de corpo clínico.
(  ) Dados estadunidenses apontam que a MH pode reduzir em média 12% do tempo de internação; no Brasil, porém, a MH não

demonstra influência na redução desse período.
(  ) A MH facilita o trabalho em equipe, a comunicação e os rounds interdisciplinares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) V – V – F – F
B) F – V – F – V
C) V – F – V – F
D) F – V – V – F

Confira aqui a resposta

 
13. Segundo Schopenhauer, quais são os estágios pelos quais todas as verdades passam?

Confira aqui a resposta

 
14. Sobre as dificuldades de implantação do modelo hospitalista no Brasil, considere as opções a seguir.

I ─ Financiamento.
II ─ Mudança de cultura.
III ─ Falta de iniciativa dos médicos que atuam na linha de frente do atendimento hospitalar.
IV ─ Utilização do modelo de forma inadequada e, em alguns casos, de modo puramente comercial.

Quais estão corretas?
 

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e IV.
D) I, II, III e IV.

Confira aqui a resposta

 
15. Em relação ao movimento hospitalista, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) Ao completar 20 anos nos Estados Unidos, pode-se afirmar que o modelo hospitalista vem-se maturando.
(  ) No Brasil, acompanhando o exemplo estadunidense, há muitos exemplos de sucesso na implantação do modelo hospitalista.
(  ) O movimento hospitalista é defendido com convicção, pois trata-se de um modelo para o qual não há limitações, dados sua

inovação e seu caráter promissor.
(  ) A implantação do modelo hospitalista deve ser realizada gradualmente e em paralelo ao modelo vigente, exceto em hospitais

inaugurados agora, nos quais a implantação pode ser plena.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) V – F – F – V
B) F – F – V – V
C) V – F – V – F
D) F – V – V – F

Confira aqui a resposta



Confira aqui a resposta

 
16. Quais são os caminhos para se atingirem resultados satisfatórios em liderança, melhoria da qualidade, coordenação de equipes

e gestão de risco?

Confira aqui a resposta

 
17. Uma área de atuação interessante do médico hospitalista é o co-manejo de pacientes ortopédicos. Dentre os atos ou

consequências do co-manejo destacados a seguir, ganham importância, EXCETO:

A) monitorização rigorosa dos itens de prescrição.
B) maior independência do cirurgião nas suas condutas.
C) melhor capacidade de controle álgico.
D) melhores práticas de profilaxia da trombose venosa profunda.

Confira aqui a resposta

 
18. Em relação aos rounds multidisciplinares estruturados, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) Os rounds devem reunir os integrantes da equipe de cuidado pelo menos 1 vez ao dia para discutir seus pacientes, ocorrências
desde o último encontro, metas e plano terapêutico.

(  ) Os rounds devem servir para apresentar o quadro clínico dos pacientes diariamente para um novo profissional ou grupo.
(  ) Os rounds ocorrem mais frequentemente em unidades abertas.
(  ) O uso de cartão de objetivos ou lista de verificação com questões estratégicas pelos participantes dos rounds contribui para a

objetividade e o foco no paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) F – V – F – V
B) V – F – F – V
C) F – F – V – V
D) V – F – V – F

Confira aqui a resposta

 
19. Quais roteiros os rounds devem seguir?

Confira aqui a resposta

 
20. Quais são as principais vantagens dos rounds multidisciplinares estruturados?

Confira aqui a resposta

 
21. Sintetize seus conhecimentos sobre as unidades geográficas. Compare sua resposta com o texto a seguir.

 

UNIDADES GEOGRÁFICAS
Unidades geográficas são locais nos hospitais:



Unidades geográficas são locais nos hospitais:
 

entregues a um propósito específico ─ por exemplo, uma enfermaria de Clínica Geral;
entregues a profissionais pré-definidos ─ se não a todos, ao menos àqueles mais envolvidos com o dia a dia do cuidado, por período de
tempo;
com limites, que podem ser:

físicos ─ como as paredes e portas que definem uma enfermaria inteira (70 norte, por exemplo);
virtuais ─ como quando um grupamento de leitos dentro de uma área física maior é reservado para a mesma equipe de saúde.

O esperado é que as unidades geográficas funcionem como um facilitador para a formação de um conjunto solidário.

Estudos recentes têm demonstrado que estruturas assim estabelecidas estão associadas com melhor comunicação entre os profissionais
da equipe.  Os médicos sequer precisam ser hospitalistas, podem seguir atuando no modelo tradicional, “passando visita”, mas a
enfermeira saberá quem são, a hora em que costumam passar, como localizá-los. Médicos e enfermeiros passam a conhecer até mesmo
gostos e preferências uns dos outros e poderão com mais facilidade pactuar rotinas e padrões.

Pense, agora, na situação contrária. Imagine um enfermeiro enfrentando dificuldade com paciente cujo responsável é um médico que sequer
ele conhece, e o quanto isso pode comprometer a eficiência e a satisfação de vários envolvidos. Em um dos estudos destacados acima,
com unidade geográfica e equipes fixas, foram observados 51% menos chamados por mensagens (acionamento dos médicos através de
seus pagers ou celulares), embora tenham viabilizado mais encontros do médico responsável com seus pacientes.

As complexidades logísticas e políticas de organizar uma abordagem como unidades geográficas nos serviços de saúde não devem
ser subestimadas, principalmente em hospitais com alta taxa de ocupação.
 
Cabe registrar ainda que não há necessidade de implantá-la de uma maneira “tudo ou nada”, podendo-se optar por favorecer,
sempre que possível, organizações por áreas e equipes fixas. Experiências práticas e opinião de experts sugerem que combinar
unidades geográficas, rounds interdisciplinares estruturados e hospitalistas pode potencializar uns aos outros.

PROCESSO PADRONIZADO DE PASSAGEM DE PLANTÕES/TURNOS
A passagem de plantões/turnos é considerada um momento do cuidado de alto risco. Por isso, é fundamental existir um processo
padronizado. Esse processo deve acontecer em:
 

local determinado e adequado;
horário pré-definido.

Na passagem de plantões/turnos, os profissionais envolvidos devem estar disponíveis pelo tempo necessário para transmissão das
informações necessárias. Além da troca verbal de informações é importante também o registro dos itens mais relevantes relativos ao
cuidado.

Há um crescente reconhecimento das vantagens dos sistemas de registro computadorizados sobre as tradicionais fichas escritas para a
documentação de itens mais relevantes na passagem de plantão, preferencialmente como parte do prontuário do paciente. Um grupo da
Universidade de São Francisco, Califórnia, desenvolveu um módulo computadorizado de passagem de plantão denominado Synopsis.
Esse módulo nada mais é do que um script para que as informações essenciais não deixem de constar. Uma das vantagens é que muitas
informações da memória do prontuário eletrônico do paciente são importadas, para que, no momento da conversa, os profissionais não
percam tempo transferindo informações, como resultados de exames laboratoriais verbalmente.

Publicação interessante a ser destacada como forma de demonstrar a importância de projetos para melhorar as passagens de
casos nas organizações diz respeito à avaliação do I-PASS Handoff Bundle, por meio de estudo prospectivo multicêntrico
recentemente publicado.  Houve demonstração de redução de 23% em erros envolvendo esse cenário.

Muito além de uma ferramenta apenas, que existia e representa um mnemônico auxiliar às passagens de casos orais e escritas, a iniciativa
I-PASS contou com:
 

incorporação de conteúdos teóricos relacionados ao assunto no currículo formal daqueles em treinamento nas organizações envolvidas;
capacitações inclusive dos instrutores;
mecanismos de feedbacks;
pesada campanha institucional para melhor aproveitamento e sustentabilidade do programa.

Dada a ênfase no período da intervenção destinado à educação de residentes e estagiários, muitos programas de residência médica nos
EUA e Canadá estão incluindo ou aprimorando currículos para que a comunicação ganhe maior importância.

GESTÃO DA ALTA HOSPITALAR
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Após as altas hospitalares, cerca de metade dos pacientes experimenta ao menos 1 erro associado ao cuidado em saúde, mais
comumente relacionado a medicamentos. Um em cada 5 sofre eventos adversos, e uma proporção significativa (metade, em alguns
estudos) é considerada evitável, atribuída a uma programação da alta inexistente ou mal feita.

As altas ou transferências hospitalares são comumente tratadas como algo banal, e não deveriam ser, pois compõem uma etapa
crítica do processo de cuidado. Uma das consequências das altas mal programadas é a readmissão. Cerca de 20% dos pacientes
que participam do programa Medicare nos EUA são readmitidos dentro de 1 mês após a alta, e 1/3 retorna em 90 dias.  No mesmo
estudo, estimou-se em 17 bilhões de dólares o custo dessas readmissões evitáveis.

Um estudo brasileiro analisou internações hospitalares durante 1 ano no país e as readmissões em até 1 ano depois. Foram selecionados
10.332.337 indivíduos para o estudo, totalizando 12.878.422 internações ─ dados oriundos dos sistemas de internações (SIH) do Sistema
Único de Saúde (SUS) e de internações não realizadas no SUS (CIH). A proporção de readmissões foi de 19,8%.

Sunil Kripalani publicou estudo evidenciando que poucos sumários de alta chegam ao médico da atenção primária até o
momento que o paciente retorna para sua primeira consulta pós-alta hospitalar.  Nesse estudo, foram avaliados 1.501 sumários de
alta de 5 hospitais de Boston (Quadro 4).

Quadro 4

AVALIAÇÃO DE 1.501 SUMÁRIOS DE ALTA DE HOSPITAIS DE BOSTON

 Tipo de registro Em %

Não havia registro
 
 
 

de exame físico na admissão 11,4

da condição clínica do paciente na alta 14,2

da lista de medicações pré-admissão 20,3

de razões para alterações nas medicações 35,3

do lembrete de exame complementar com resultado pendente 47,2

do planejamento do follow up 11,1

Fonte: Adaptado de Gandara e colaboradores (2009).

Outro estudo, publicado em 2006, após revisão de medicações por farmacêuticos do Brigham & Women’s Hospital, constatou que havia
discrepâncias entre a lista de medicações pré-admissão e da alta em 49%, sendo metade considerada potencialmente danosa. Havia
discrepâncias também entre a lista da alta e a das medicações em uso domiciliar em 29%.

Os autores avaliaram que o efeito de uma intervenção simples (como aconselhamento do paciente por farmacêutico no momento da alta e
após 3-5 dias por contato telefônico) seria capaz de reduzir eventos adversos.  De 2.644 altas de 2 centros médicos acadêmicos, em
1.095 (41%), havia resultados de exames complementares pendentes, e 2/3 dos médicos do ambulatório desconheciam as pendências.
Dessas pendências (pesquisadores e médicos entrevistados concordaram), 37% demandavam ações e em 13% eram consideradas
urgentes.

Um pacote de medidas passíveis de replicação ─ Re-Engineered Discharge Project (RED) ─ foi capaz de minimizar parte dos problemas
discutidos acima.  Tal pacote era composto por:
 

aconselhamento antes da alta pelo enfermeiro, com:
educação do paciente;
conciliação medicamentosa;
agendamento de follow-up;

relatório de alta;
telefonema realizado por farmacêutico logo após a alta;
consulta médica de seguimento em tempo adequado.

Recentemente, a aplicação de uma iniciativa denominada de Better Outcomes for Older adults through Safe Transitions (BOOST)
da Society of Hospital Medicine foi avaliada em 11 hospitais e apresentou uma redução média de readmissões em 30 dias de
13,6%. O BOOST (http://www.hospitalmedicine.org/BOOST) é um conjunto de medidas aplicáveis em qualquer país ou hospital.

TÉCNICA DE TEACH BACK
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A técnica de teach back consiste em solicitar a cada paciente ou representante legal que explique “de volta”, em suas próprias
palavras, as informações mais importantes recebidas, os tratamentos ou os procedimentos propostos, como forma de avaliar se eles
realmente entenderam. Garantir a boa comunicação perpassa pela qualidade da informação e pela forma como o ouvinte assimilou
tais informações. O teach back é uma técnica simples e efetiva para garantir o bom entendimento do paciente/familiar.

 

22. O que são unidades geográficas?

Confira aqui a resposta

 
23. Quais são as vantagens das unidades geográficas?

Confira aqui a resposta

 
24. Sobre as iniciativas que são potencializadas pela presença do hospitalista, considere as opções a seguir.

I ─ Rounds multidisciplinares estruturados.
II ─ Gestão da alta hospitalar.
III ─ Transição segura do cuidado hospital-atenção primária.
IV ─ Unidades geográficas de atendimento.

Quais estão corretas?
 

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e IV.
D) I, II, III e IV.

Confira aqui a resposta

 
25. A comunicação falha é responsável pela maioria dos eventos adversos dentro dos hospitais. Em relação às formas com as quais

a MH e os hospitalistas poderiam colaborar para melhorar este contexto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) Reduzir o tempo de internação.
(  ) Assumir a coordenação do cuidado hospitalar.
(  ) Permitir maior interação com as equipes multidisciplinares.
(  ) Evitar maior disponibilidade a pacientes e familiares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) F ─ V ─ V ─ F
B) V ─ F ─ V ─ F
C) F ─ V ─ F ─ V
D) V ─ F ─ F ─ V

Confira aqui a resposta

 
26. Sobre a passagem de plantões/noturnos, considere as afirmativas a seguir.

I ─ A passagem de plantão deve acontecer em local determinado e adequado e em horário pré-definido.
II ─ A passagem de plantão deve ser um processo rápido e objetivo, com foco total no paciente.
III ─ Os sistemas de registro computadorizados têm sido cada vez mais reconhecidos para o registro de itens relevantes na

passagem de plantão.

ATIVIDADE



passagem de plantão.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e III.
D) I, II e III.

Confira aqui a resposta

 
27. A que mais comumente estão associados os erros ao cuidado em saúde após a alta hospitalar?

Confira aqui a resposta

 
28. A alta hospitalar é um momento crítico da segurança do paciente. Sobre os dados que demonstram a importância do processo

de alta, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(  ) Em torno de 5% dos pacientes apresentam eventos adversos após a alta hospitalar.
(  ) Até metade dos eventos adversos pós-alta hospitalar podem ser evitáveis.
(  ) Boa parte das readmissões são secundárias à má qualidade do processo de alta hospitalar.
(  ) Assegurar um seguimento ambulatorial breve minimiza a necessidade de um processo detalhado e estruturado de alta hospitalar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
 

A) V ─ F ─ V ─ F
B) F ─ V ─ F ─ V
C) V ─ V ─ F ─ F
D) F ─ V ─ V ─ F

Confira aqui a resposta

 
29. O RED foi um pacote de medidas que visava minimizar parte dos problemas relacionados a uma alta hospitalar mal planejada.

Quais diretrizes faziam parte deste programa?

Confira aqui a resposta

 
30. Em que consiste a técnica de teach back?

Confira aqui a resposta

 

■ CASO CLÍNICO

Paciente do sexo masculino, 32 anos, previamente hígido, foi acometido por doença aguda. Iniciou com pródromos virais. Após 3
dias de evolução e piora clínica progressiva, foi hospitalizado em estado crítico, com insuficiências pulmonar, hepática e renal,
necessitando de terapia intensiva. Na vigência de erupção cutânea, teve cuidados da equipe de Dermatologia, envolvida como
consultora. Passaram a ser 9 equipes pareceristas, além da equipe primária, totalizando mais de 40 profissionais diferentes
envolvidos no cuidado ao longo de 10 dias da hospitalização.
 
A impossibilidade de um único diagnóstico e as manifestações multiorgânicas rapidamente levaram a um cenário de rápida e



evidente indefinição de quem estava no comando. Tentativas de discussões do caso e deliberação de plano terapêutico, quando
existiram, deram-se internamente entre cada especialidade. Em média, mais de 25 testes laboratoriais diagnósticos foram realizados
por dia, muitos duplicados. No período da máxima descompensação, condutas eram tomadas pelo “médico do momento”.
 
O resultado foi um caos no cuidado, ações que, desconectadas, representaram passividade coletiva ─ tudo corajosamente
publicado no NEJM pelos dermatologistas envolvidos. O título em português seria “o efeito espectador na saúde”, em alusão a
fenômeno psicológico também conhecido como síndrome de Genovese. Essa síndrome leva o nome de Catherine Susan Genovese,
que foi esfaqueada até a morte, próximo de sua casa em Kew Gardens, no Queens, Nova York, sem que nenhum vizinho a
ajudasse. As circunstâncias de sua morte e a falta de reação dos vizinhos tiveram grande repercussão na imprensa e instigaram
investigações desse fenômeno do comportamento humano, a “difusão de responsabilidade” e seus efeitos nefastos. O paciente do
caso teve mais sorte do que Cathetine Genovese e acabou melhorando sem que fosse estabelecido um diagnóstico específico.
Adaptado de Stavert e Lott.

 

31. Quais são os impactos da fragmentação e dos problemas de comunicação na segurança do paciente hospitalizado?

Confira aqui a resposta

 
32. Sobre as soluções para a fragmentação e para os problemas de comunicação no hospital, considere as opções a seguir.

I ─ Médicos generalistas como coordenadores do cuidado no hospital.
II ─ Unidades geográficas, rounds multidisciplinares estruturados.
III ─ Padronização de passagens de turnos/plantões.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
 

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

Confira aqui a resposta

 

■ CONCLUSÃO
A MH já é uma realidade indiscutível no mundo. Após 20 anos de história, o modelo continua evoluindo. A essência da MH é a presença de
um médico ao lado do paciente no hospital. Nessa posição privilegiada, ele escuta os anseios dos pacientes, além de perceber, com
muito mais clareza, os problemas dos complexos processos hospitalares. Ao lado do paciente e presente no hospital, o hospitalista pode
contribuir ativamente na busca de melhores práticas junto aos demais profissionais que sempre estiveram ali, principalmente os enfermeiros
e gestores.

O trabalho multiprofissional é outro pilar da MH. A participação direta na gestão por meio de comissões, diretorias e cargos de liderança,
são consequências naturais. O co-manejo de pacientes cirúrgicos torna-se uma dessas ferramentas importantes de segurança. A percepção
do paciente/familiar a respeito da MH geralmente é bastante positiva.

No Brasil, o modelo ainda é incipiente, mas vem ganhando força. Ainda esbarramos na conceituação e utilização inadequada do modelo,
com viés cultural ainda forte. Se não existe “receita de bolo” ─ a implantação e a evolução do modelo podem variar, e isto não significa
transgressão ─ temos convicção de que o empoderamento do profissional a atuar como hospitalista é essencial para que resultados
sejam eficazes como comprovadamente podem ser. Ocorrendo isto, estaremos fortalecendo a Clínica Médica e boa parte dos profissionais
que nela atuam.

■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS
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■ RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES E COMENTÁRIOS
Atividade 4
Resposta: A famosa “unidade jumbo” citada por Robert Wachter é uma expressão que foi utilizada pelo IOM ao destacar que, no contexto
estadunidense, o número de mortes devidas a erros associados aos cuidados de saúde seria equivalente ao de um acidente com avião
jumbo por dia, todos os dias.

Atividade 5
Resposta: B
Comentário: Análise publicada no BMJ sugeriu que erros associados aos cuidados em saúde seriam a terceira causa de morte nos EUA
(correspondendo a 250 mil mortes por ano), perdendo apenas para doença cardiovascular e câncer. Em relação aos erros associados aos
cuidados, os profissionais da saúde não costumam ser (podem ser, mas não costumam ser) culpados. Não sendo, pela maneira como o
sistema os pune, pela maneira como eles próprios se cobram, tornam-se o que Albert Wu denominou de “segundas vítimas”. A maturidade
do movimento de segurança do paciente já nos fez entender, há algum tempo, que o problema dos eventos adversos não é
fundamentalmente um problema de “maçãs podres” (ainda que haja algumas), mas de profissionais competentes trabalhando em um
sistema muito complexo, quando não caótico, e que não tem a segurança como prioridade.

Atividade 6
Resposta: Globalmente, 3 tipos de médicos categorizados de acordo com sua relação com os hospitais têm se consolidado ─ os com
atuação eminentemente ambulatorial; os chamados “visitantes importantes”, os subespecialistas, indispensáveis à Medicina moderna; os
intensivistas, emergencistas e, mais recentemente, os médicos generalistas que foram “criando raízes” nas enfermarias e que chamaremos
de hospitalistas.

Atividade 7
Resposta: D
Comentário: Era comum o médico que atendia a pessoa no ambulatório ou em casa encarregar-se de cuidar dela também na internação
hospitalar. No entanto, vários fatores comprometeram a possibilidade de o profissional dar conta das demandas crescentes de pacientes e
sistema. A realidade das enfermarias tornou-se mais complexa, assim como a própria Medicina. Um único médico era capaz de assumir o
cuidado integral da pessoa, talvez a acompanhando da infância até a morte, já idosa; mas a realidade mudou. A insatisfação do cliente com
os serviços de saúde é alta, 93% da população reprova o sistema de saúde no Brasil. Tais fatores determinaram a necessidade de os
médicos estarem mais envolvidos com o dia a dia das organizações hospitalares, não somente como visitantes.

Atividade 9
Resposta: C
Comentário: As dificuldades para se conceituar o médico hospitalista são muito frequentes. Apesar disto, o conceito é muito simples. O
hospitalista é o médico especialista em acompanhar pacientes internados, com presença no hospital bem superior à exercida no modelo
convencional. O hospitalista conhece as características do serviço e das equipes multiprofissionais, conseguindo agilizar os processos e
melhorar a segurança e a qualidade da assistência. Paralelamente ao acompanhamento dos pacientes internados, pode, sim, participar do
time de resposta rápida, e deve auxiliar nos processos administrativos.

Atividade 10
Resposta: Os hospitalistas são médicos generalistas que conduzem o cuidado clínico de pacientes hospitalizados e coordenam equipes
multidisciplinares, que recebem indivíduos doentes, via PSs/Emergências, órfãos de médicos assistentes ou encaminhados por médicos da
atenção primária e eventualmente subespecialistas, e os reencaminha aos colegas após a internação. A quebra de continuidade entre o
hospital e o ambulatório é uma consequência do modelo e pode trazer problemas; por isso, precisa ser bem trabalhada.

Atividade 12
Resposta: B
Comentário: A primeira afirmativa é falsa, porque MH é um modelo com características bem peculiares, sim, mas não se trata de plantão
clínico ou de uma equipe de apoio clínico e/ou gerencial. O termo não se refere a plantão clínico, a time de resposta rápida, a auxiliar
administrativo ou a auditor da gerência de qualidade, e sim a um grupo de médicos generalistas que assume o cuidado do paciente e a
coordenação dos processos assistenciais enquanto ele estiver hospitalizado. A segunda e a quarta afirmativas são verdadeiras. A terceira
afirmativa é falsa, porque no Brasil há, sim, registros de redução do tempo de internação dos pacientes ainda mais expressivas de que as
estadunidenses: cerca 30% em Caxias do Sul e 50% em Porto Alegre.

Atividade 13
Resposta: Segundo Arthur Schopenhauer (1788-1860), todas as verdades passam por 3 estágios: primeiro são ridicularizadas, depois são
violentamente rejeitadas, e, por fim, são aceitas pelas suas evidências positivas.

Atividade 14
Resposta: C
Comentário: Os profissionais da linha de frente do atendimento hospitalar no Brasil já começaram a se organizar. O maior exemplo
atualmente é a Academia Brasileira de Medicina Hospitalar, entidade criada por médicos de vários Estados da Federação com o objetivo de
promover melhoria na qualidade e segurança da assistência hospitalar no Brasil.

Atividade 15
Resposta: A
Comentário: A primeira e a quarta afirmativas são verdadeiras. A segunda afirmativa é falsa, porque, no Brasil, temos exemplos de sucesso,
sim, porém ainda são poucos. A terceira afirmativa é falsa, porque, apesar de o modelo hospitalista ser defendido com convicção, ele tem



sim, porém ainda são poucos. A terceira afirmativa é falsa, porque, apesar de o modelo hospitalista ser defendido com convicção, ele tem
suas limitações, razão pela qual tentam-se buscar alternativas inteligentes para a melhoria contínua.

Atividade 16
Resposta: Para se atingirem tais resultados, são necessários o treinamento médico em habilidades não técnicas e uma atuação forte de
hospitalistas em comissões hospitalares e projetos de melhorias; assim como os currículos básicos e os programas de formação do
generalista devem fortalecer seu braço de habilidades e competências não técnicas.

Atividade 17
Resposta: B
Comentário: A realização do co-manejo dos pacientes cirúrgicos pelos hospitalistas reduz a independência do cirurgião. Analgesia
adequada, uso de antibióticos profiláticos e profilaxia de trombose venosa são alguns exemplos de condutas assumidas pelo hospitalista.
Co-manejo não é consultoria, é divisão de autoridade e responsabilidade.

Atividade 18
Resposta: B
Comentário: A primeira e a quarta afirmativas são verdadeiras. A segunda afirmativa é falsa, porque os rounds não devem servir para
apresentar o quadro clínico dos pacientes diariamente para um novo profissional ou grupo, pois, assim, tornam-se longos e improdutivos. Os
rounds devem ter foco maior nas metas e plano terapêutico, averiguando que mudanças de rumo são necessárias até o próximo encontro. A
terceira afirmativa é falsa, porque os rounds ocorrem mais frequentemente em unidades fechadas, como a UTI, visto que a complexidade
para o desenvolvimento desta abordagem em unidades abertas é maior.

Atividade 19
Resposta: Os rounds devem seguir roteiros, como horário para iniciar e terminar, definição prévia de quem deve participar, indicação de qual
o papel de cada um, no que e como devem contribuir.

Atividade 20
Resposta: Os rounds interdisciplinares estruturados melhoram a comunicação entre membros da equipe, reduzem o tempo de permanência
do paciente no hospital e melhoram o desempenho de vários indicadores de qualidade.

Atividade 22
Resposta: Unidades geográficas são locais nos hospitais para os quais há um propósito específico, e onde atuam profissionais pré-definidos,
para os quais há limites geográficos, que podem ser físicos ou virtuais.

Atividade 23
Resposta: Estudos recentes têm demonstrado que unidades geográficas estão associadas com melhor comunicação entre os profissionais
da equipe. Médicos sequer precisam ser hospitalistas, podem seguir atuando no modelo tradicional, “passando visita”, mas a enfermeira
saberá quem são, a hora que costumam passar e como localizá-los. Médicos e enfermeiros passam a conhecer até mesmo gostos e
preferências uns dos outros e poderão com mais facilidade pactuar rotinas e padrões.

Atividade 24
Resposta: C
Comentário: A transição do cuidado hospital-atenção primária é o maior desafio do modelo hospitalista, sendo que a quebra de continuidade
é esperada no modelo. A questão precisa ser bem enfrentada.

Atividade 25
Resposta: A
Comentário: A primeira afirmativa é falsa, porque, apesar de a MH promover uma redução no tempo de internação, esse resultado não é o
motivo ou a causa de melhoria da comunicação, mas, sim, a consequência natural de um sistema com a comunicação gerenciada e
otimizada. A segunda e a terceira afirmativas são verdadeiras. A quarta afirmativa é falsa, porque permitir maior disponibilidade aos
pacientes e familiares contribui para evitar problemas advindos de falha na comunicação.

Atividade 26
Resposta: C
Comentário: A primeira e a terceira afirmativas estão corretas. A segunda afirmativa está incorreta porque a passagem de plantões/turnos é
considerada um momento do cuidado de alto risco, e, por isso, os profissionais envolvidos devem estar disponíveis pelo tempo necessário
para transmissão das informações necessárias. Além da troca verbal de informações, é importante também o registro dos itens mais
relevantes relativos ao cuidado.

Atividade 27
Resposta: Após as altas hospitalares, cerca de metade dos pacientes experimenta ao menos 1 erro associado ao cuidado em saúde, o qual
está mais comumente relacionado a medicamentos.

Atividade 28
Resposta: D
Comentário: A primeira afirmativa é falsa, porque cerca de 20% dos pacientes experimentam ao menos 1 evento adverso após a alta
hospitalar. A segunda e a terceira afirmativas são verdadeiras. A quarta afirmativa é falsa, porque assegurar um seguimento ambulatorial
breve é parte da equação de uma alta hospitalar segura. O processo de alta jamais deve ser banalizado e deve ser realizado pelo
profissional ou equipe responsável pela internação do paciente do modo mais completo possível. A transição do cuidado e a fragilidade das



profissional ou equipe responsável pela internação do paciente do modo mais completo possível. A transição do cuidado e a fragilidade das
informações em saúde demandam uma gestão de alta séria e criteriosa. Dessa forma, os profissionais da atenção primária passam a
entender os motivos e desfechos da internação, conseguindo prestar uma assistência mais segura e econômica (redução de exames
desnecessários e já realizados). A transição do cuidado é uma das dificuldades do modelo que deve ser encarada profissionalmente.

Atividade 29
Resposta: O RED, pacote de medidas passíveis de replicação, era composto por aconselhamento antes da alta pelo enfermeiro (educação
do paciente, conciliação medicamentosa, agendamento de follow-up), relatório de alta, telefonema realizado por farmacêutico logo após a
alta, consulta médica de seguimento em tempo adequado.

Atividade 30
Resposta: A técnica de teach back consiste em solicitar a cada paciente ou representante legal que explique “de volta”, em suas próprias
palavras, as informações mais importantes recebidas, os tratamentos ou os procedimentos propostos, como forma de avaliar se eles
realmente entenderam.

Atividade 31
Resposta: Muitas vezes, no cuidado em saúde, somos incapazes de formar um conjunto solidário. E, sem trabalho em equipe, a segurança
do paciente dificilmente consegue ser garantida. A inexistência de equipe torna as dificuldades maiores, e as ferramentas para aprimorar a
comunicação passam a ser menos efetivas. O trabalho em equipe era menos importante no passado, mas diante do aumento crescente da
complexidade no cuidado em saúde, surgem evidências da sua importância. Bons resultados no atendimento de pacientes com trauma ou
com infarto agudo do miocárdio, por exemplo, dependem mais da qualidade do trabalho em equipe do que do brilhantismo do médico
assistente. Outro importante ponto desta discussão é reconhecer que em um ambiente onde o cuidado é exageradamente fragmentado,
além do necessário e do justificável, a efetividade também fica comprometida. Em uma situação utópica, os pacientes estariam sempre em
uma única organização de saúde e seriam cuidados pela mesma pessoa ─ médicos assistentes não iriam para casa, o médico residente
responsável pelo caso não seria trocado ao final do mês, não haveria necessidade de trocas de informações entre os profissionais. Mas a
realidade do cuidado em saúde não é essa. A modernidade propicia, cada vez mais, as quebras de continuidade do cuidado. A maioria das
quebras de continuidade é inevitável (e deve-se buscar maneiras de torná-las o mais seguras possível), outras são evitáveis e simplesmente
não devem acontecer. A fragmentação do cuidado (ainda mais comprometedora quando associada à falta de coordenação) é tida por muitos
especialistas em segurança do paciente como um dos grandes desafios ou problemas da atualidade. Em um estudo clássico, pesquisadores
descobriram que receber atendimento por médico estranho à equipe foi um preditor de complicações mais importante do que a gravidade da
doença do paciente. A atenuação dos problemas decorrentes da falta de comunicação poderia economizar U$ 240 bilhões por ano nos EUA.
Dados da Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety têm demonstrado que problemas de comunicação são os mais
comumente encontrados nas análises de causa-raiz dos eventos-sentinela.

Atividade 32
Resposta: D
Comentário: Conforme abordado ao longo de todo artigo, problemas decorrentes de fragmentação do cuidado e de falhas de comunicação
são frequentes nos hospitais e, em parte, cada vez mais comuns pela crescente complexidade. Ainda assim, existem ferramentas capazes
de minimizar fragilidades do sistema e consequências negativas de uma complexidade em grande parte até bem-vinda. Algumas destas
ferramentas estão apresentadas nessa questão e podem ser combinadas com potencialização do efeito, indo além da simples soma das
partes. Uma enfermaria bem gerenciada pode representar poderosa ferramenta de proteção e de segurança ao paciente.
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