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RESUMO
As despesas com satide vém aumentando constantemente desde

0

inicio dos anos 1990, devido ao
aumento da qualidade de vida da populacao, percebido pelo aumento da expectativa de vida e a
diminuigéo da mortalidade. Porém, um maior gasto em satide nao se traduz necessariamente em
melhores resultados em termos deindicadores de satide, 0 que sugere que ha espaco para melhorar
a relac&o custo-beneficio das despesas. Nesse contexto, uma unidade que é de interesse particular
quandosetrata de planejamento e controle na area da satide é 0 Centro Cirtirgico. Isso se deve ao
fato desta unidade ser a unidade de maior custo do hospital, gerando um grande impacto sobre o
desempenho como um todo. Diante disso, verifica-se que a melhoria no processo de triagem dos
pacientes é um ponto importante. Isso contribuiria para uma escolha mais sistematica dos pacientes
que seriam agendados a cada dia e acredita-se que assim mais cirurgias poderiam ser marcadas ao
dia aproveitando mais a capacidade do Centro Cirtirgico e reduzindo custos ao sistema
SAMED/FUSEX.

Palavras-chave: Centro cirtirgico. Hospital Militar de area de Campo Grande. Planejamento.
Despesas com satide.

ABSTRACT

Health expenditure has been steadily increasing since the early 1990s, due to the increase in the
population's quality of life, as perceived by the increasein life expectancy and the decrease in
mortality. However, higher health spending does not necessarily translate into better health indicator
outcomes, suggesting that there is room to improve cost-effectiveness of spending.In this context, a
unit that is of particular interest when it comes to health planning and control is the Surgical Center.
This is becausethis unit is the hospital's most expensiveunit, having a major impact on overall
performance. Giventhis,it is found that the improvementin the screening processof patients is an
important point. This would contribute to a more systematic choice of patients who would be
scheduled each day andit is believed that more surgeries could be scheduled per day, making better
useof the operating room capacity and reducing costs to the SAMED / FUSEX system.
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1 INTRODUGAO

As despesas com sauide vém aumentando constantemente desdeo inicio dos

anos 1990, devido ao aumento da qualidade de vida da popula¢ao, percebido pelo

aumento da expectativa de vida e a diminuigado da mortalidade. Porém, um maior

gasto em satide naose traduz necessariamente em melhores resultados em termos

de indicadores de satide, 0 que sugere que ha espaco para melhorar a relacao

custo-beneficio das despesas. Por isso alcangar maior valor para os investimentos

no setor de cuidados a saude é um objetivo importante para unidades hospitalares

(OECD,2010).

Dessa forma, os gestores de sistemas de satide tém um interesse crescente

em encontrar formas de direcionar os sistemas de saude para melhoria de

desempenho, onde este € medido em relacdo a qualidadee a eficiéncia.

Comisso,tornar a prestacéo de servigos médicos mais eficientes e eficazes é

importante, naéo sendo suficiente apenas aumentar o investimento no setor sem

associar uma melhora de gest&o, pois caso contrario o atendimento da crescente

demanda e da exigéncia nos padrées de atendimento e expectativa dos pacientes

fica comprometido.

1.1 PROBLEMA

Para a realizagao de um estudo coerente e capaz de trazer contribuicgdes Uteis

ao EB, calcado na metodologia cientifica, faz-se necessaria a definigao do problema

para o qual sera buscada umadaspossiveis solugées. Isto posto, sera apresentado,

a seguir, como se chegou a definicao deste problema.

Nesse contexto, uma unidade que é de interesse particular quando setrata de

planejamento e controle na area da satide é 0 Centro Cirtirgico. Isso se deve ao fato

desta unidade ser, segundo Cardoen et al. (2010a), a unidade de maior custo do

hospital, gerando um grande impacto sobre o desempenho como um todo. Denton et

al. (2007) consideram as salas de cirurgia um recurso fundamental do hospital, pois

60-70% de todas as internacgdes hospitalares sao causadas por intervencdes

cirurgicas e estima-se que respondam por mais de 40% das despesastotais de um

hospital. Assim, a gest&o e planejamento desse processo podemservistas como

essenciais em uma organizagao militar de sade (OMS).

Esse € um ponto que pode ser abordado visando alcancar uma melhora do

desempenhooperacional do centro cirtirgico e consequentemente a optimizagao da



relagao de custo e beneficio do setor.

No sentido de orientar a pesquisa e 0 desenvolvimento tecnolégico com as

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: Em quanto pode

melhorar 0 desempenho de uma OMSao aumentar a capacidade e produtividade do

centro cirurgico do Hospital Militar de Area de Campo Grande?

1.2 OBJETIVOS

O presente estudo pretende integrar os conceitos basicos e a informacaéo

cientifica relevante e atualizada, a fim de verificar a real necessidade do Hospital

Militar de area de Campo Grande no planejamento e programacao dautilizagdo de

suas salas cirlirgicas.

Para viabilizar a consecug&o do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos especificos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento ldgico

do raciocinio descritivo apresentado neste estudo:

a. Analise das necessidades do hospital

b. Diagnéstico da situagaoatual.

Mapeamentodoprocessodeutilizag&o dassalas cirtirgicas.

d. Concluir com a analise do mapeamento.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIGOES

A crescente demandaportratamentos e cuidados de satide dando énfase na

necessidade de melhora na eficacia e eficiéncia desafia a gestdo hospitalar a lidar

com os objetivos aparentemente conflitantes de baixo custo, alta qualidade de

atendimento e de alta qualidade do trabalho (Van Oostrumetal., 2008).

O Centro cirlirgico do HMiIACG possui 0 desafio de absorver toda a demanda

de casoscirlirgicos da 9 RM, assim como auxiliar no atendimento de militares da

Marinha e Aeronautica. Em todo caso ondeisso nao é possivel, cria-se uma maior

despesapara o sistema SAMMED/FuSEx

Sendo assim, 6 de suma importancia que tal assunto seja alvo de debates e

estudosporparte dos militares.

Com o presente estudopretende-se contribuir para o EB proporcionando uma

maior eficiéncia e uma melhor racionalizac&o das despesas geradaspelo centro

cirurgico do HMiIACG



2 METODOLOGIA

O presente estudofoi realizado através de uma investigagdo explicativa,ja

que visa a descrigao e analise de todo o processo de marcacao de cirurgia do

HMiIACG, buscando evidéncias que esclaregam os fatores que contribuem para

falhas e oportunidades de melhoria do mesmo.

O estudofoi limitado particularmente ao centro cirtirgico do HMiIACG e o

gerenciamento do seu funcionamento.

O diagnéstico da situagao atual do centro cirtrgico do HMiIACG compreende

analise dos dadose as propostas de melhorias, com a descric&o das oportunidades

de melhoria do processo observadas. As recomendagdes de mudanca nos

processossaofeitas para incidir, principalmente, sobre as causas de suspensdo de

cirurgias e atrasos no agendamento.

Quanto a natureza, 0 presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de

campo.A investigagao empirica ocorre no local do fenémeno.

2.1 REVISAO DE LITERATURA

O delineamento de pesquisa contemplaraas fases de levantamento e selecdo

da bibliografia; coleta dos dados,critica dos dados,leitura analitica e fichamento das

fontes, argumentagao e discussao dosresultados.

Para a definicao de termos, levantamento das informagées de interesse e

estruturagao de um modelo tedrico de andalise sera realizada uma revisdo de

literatura por meio de material publicado e acessivel ao ptiblico em geral, como:

livros, teses, dissertagdes e artigos. As fontes de busca contemplarao artigos

cientificos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do LILACS, do SCIELO

edolSl.

A fim de realizar a busca a respeito do assunto serautilizada a localizacao de

dadoseletrénicos por meio de sites de busca na internet. A fim otimizar a busca,

serao utilizados os seguintes termos descritores: "gerenciamento centro cirurgico” e

“managementsurgical center’.

a. Critério de inclusao:
 

* Estudos publicados que envolvem a organizacao docentro cirtirgico.

* Estudos publicados apds o ano 2000,inclusive.

b. Critério de exclusao:

* Estudos que nao sejam relacionados a organizagao do centrocirtirgico.



2.2 COLETADE DADOS

Na sequéncia do aprofundamento tedrico a respeito do assunto, 0

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio:

pesquisa de campo.

2.2.1 Etapas da Pesquisa

Afim de otimizar a coleta de dados e sua analise, a pesquisa foi dividida nas

seguintes etapas:

* Formulagao do problema

¢ Coleta de informacées

* Coleta de dados
¢ Tratamento dos dados

A formulagaéo do problema consiste em levantamento da opinido da

administragao do HmilACG sobreosprincipais problemas enfrentados pelo mesmo e

a compreensao do problema por meio de pesquisa bibliografica e elaboragao do

referencial tedrico. Para essa etapa foram realizadas duasvisitas ao centro cirlirgico

do hospital.

Apos a formulagao do problemafoi realizada a coleta das informagGes. Essas

informag6es foram primeiramente obtidas em uma entrevista nao estruturada com a

Enfermagem do Centro Cirurgico. Durante a entrevista foi descrito todo 0 processo

de planejamento dacirurgia, desde a visita do médico ao paciente para marcacdo

até a liberagdo do paciente para leito apds o procedimento.

Na etapa de coleta de dados foram coletados os dados dos mapascirtirgicos

com as marcagoes e€ as informagées de cada paciente marcadodejaneiro de 2019 a

junho de 2019.

Na etapa de tratamento dos dados, os dados coletados anteriormente foram

ordenadose classificados de forma a fornecer respostas ao processoinvestigado e

buscar evidéncias para as observacées feitas. Assim, os dados foram organizados

de forma a identificar 0 tempo de espera do paciente, as principais causas de

suspensao dascirurgias, 0 tempo para remarcacdo da cirurgia, necessidade de

vagas de UTI, entre outros aspectos.



3 RESULTADOS E DISCUSSAO

O objeto do estudo é 0 Hospital Militar de Area de Campo Grande,localizado

no estado do Mato Grosso do Sul, inaugurado em 1° defevereiro de 1924.Foi criado

para prestar servicos a populacdo, seja no atendimento especifico aos militares e

seus dependentes, seja nos casos de calamidade publica, quando presta

atendimento de emergéncia da populagaocivil.

Esse hospital recebe pacientes na forma de demanda espontanea, pelo

atendimento ambulatorial ou entrada pela emergéncia, assim como quando

encaminhados por outras unidades militares previamente autorizadas. Atualmente

seu publico abrange os usuarios do sistema SAMED/FUSEX(militares do exército),

PASS (funcionarios civis do exército) e em apoio a militares e dependentes da

Marinha e Aeronautica.

O hospital conta com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 07 leitos.

No Centro Cirirgico s&o realizadas em média 12cirurgias pordia.

O Centro Cirurgico possui 3 salas de cirurgia com caracteristicas

semelhantes, assim como uma sala que apenas suporta procedimentos de menor

porte. As salas 1 e 3 s&o alocadas a qualquer especialidade dependendo das

cirurgias agendadas do dia, geralmente acontecendo um revezamento entre as

especialidades.

O Centro Cirurgico ainda possui uma sala de Recuperagaéo Pds-Anestésica

(RPA) com capacidade de5 leitos, um para cada sala decirurgia. Porém, a RPA é

usada tanto para preparagao do paciente antes dacirurgia como para a recuperacéo

do paciente apos o procedimento, com isso,cinco leitos, na maioria das vezes, nao

sao suficientes para atender o fluxo desses pacientes, assim sao utilizadas macas

extras.

O processo de planejamento e programagao dascirurgias no hospital segue

algumas etapas que ocorrem antes da cirurgia, no processo de marcac&o e as

etapas que ocorrem no dia da cirurgia até a admissdo do paciente no Centro

Ciruirgico.



No perfodo de janeiro de 2019 a junho de 2019, o HmilACG realizou 1118

procedimentos cirlrgicos (Grafico 1), com um nimero crescente em comparagao

com os anos de 2016, 2017 e 2018. Isso demonstra claramente um aumento da

demandacirtirgica, conforme o hospital aumenta sua capacidade de atendimento

em diversas especialidades, com médicos especialistas cada vez mais presentes em

seu corpo Clinico.
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Grafico 1 - Numerototal de cirurgias realizadas no Centro Cirtirgico do HMiIACG, janeiro a

junho de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Quanto ao porte dos procedimentos, esses foram classificado como 737 de

porte |, 336 de porte Il, 35 de porte Ill e 10 de porte IV (Grafico 2). Por esse

resultado podemos supor uma menor demanda para cirurgias de maior

complexidade, com portesIII e IV, que sdo por sua vez, procedimentos que exigem

maior tempo de sala no centro cirtirgico, pessoal e custo. Em virtude dessefato, se

faz necessario um planejamento voltado para um provavel aumento da utilizagao

dos recursos do centro cirlirgico em um futuro préximo.
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Grafico 2 - Numero decirurgia por porte realizadas no Centro Cirtirgico do HMIIACG,janeiro a

junho de 2019.

A especialidade com maior numero de procedimento é a ortopedia, seguida

da cirurgia geral, ginecologia/obstetricia, urologia, oftalmologia e oncologia (Grafico

3). Apesar que os numeros da ortopedia se mantiveram estaveis durante os Ultimos

quatro anos, é importante notar que especialidades comoa urologia e a oftalmologia

possuem um crescimento expressivo em seus procedimentos.

 

Grafico 3 - Comparacao de numerototal de cirurgias no primeiro semestre, por especialidade,
realizadas no Centro Cirtirgico do HMiIACG,2016, 2017, 2018 e 2019.



4 CONSIDERACOESFINAIS

Quanto as questées de estudo e objetivos propostos noinicio deste trabalho,

conclui-se que a presente investigacéo atendeu ao pretendicdo, ampliando a

compreensao sobre o funcionamento do Centro Cirtirgico do HMiIACG.

Consequentemente foi possivel levantar algumas quest6es que buscam melhorar no

planejamento dascirurgias.

Um ponto importante em relagao ao objetivo do hospital é reduzir o tempo de

internacao dos pacientes, pois quanto mais tempo o paciente fica internado mais

despesa gera ao hospital. Dessa forma, mesmo que o hospital nado possua meta em

relagao a suspensdodecirurgias essa questao ainda é importante, pois quanto mais

suspens6es ocorrem mais tempo o paciente tem que aguardar para realizac&o do

procedimento impactandodiretamenteno fluxo de pacientes no hospital.

O ponto de reducao do tempo deinternagao é crucial nado somente para a

reducgdo das despesas do hospital, mas também por aspectos clinicos, como a

incidéncia de infecg6es hospitalares e por aspectos de nivel de servico, como a

experiéncia do paciente e sua familia em relagdo ao hospital. Com isso, percebe-se

novamente a importancia da redugéo do indice de suspensdao decirurgias, que

influencia diretamente no tempo deinternagao dospacientes.

Verifica-se também uma utilizagao baixa do tempo disponivel do Centro

Cirurgico. Porém € possivel aumentar esse tempo de utilizagéo com um melhor

sistema de selecao dos pacientes que vao operar a cada dia e melhor

sequenciamento desses.

Diante disso,verifica-se que a melhoria no processo detriagem dos pacientes

€ um ponto importante. A triagem atualmente ocorre de acordo coma preferéncia do

cirurgiao, ou seja, ao analisar os pacientes com indicac&o cirtirgica de cada

especialidade, os cirurgiées agendam de acordo com sua percep¢ao e experiéncia.

Eles também visam ponderar fatores referentes ao tempo deinternacdo, gravidade

do caso,entre outros.



O que se percebe € que essa escolha para marcacdo poderia ser feita

utilizando um método mais aprimoradoe ldgico que considere:

* Capacidade do Centro Cirtirgico pordia e por especialidade;
* Tempo de cirurgia de cada tipo (considerando as  incertezas

associadas);
* Tempo maximo do cirurgiao disponivel para procedimentos em cada

dia;

* Especializagéo de cada médico (para alocar as cirurgias ao cirurgiao

mais adequado);
¢ Prioridade de cada paciente;
* Tempodeespera.

Isso contribuiria para uma escolha mais sistematica dos pacientes que seriam

agendados a cada dia e acredita-se que assim mais cirurgias poderiam ser

marcadasao dia aproveitando mais a capacidade do Centro Cirtrgico.

Comisso conclui-se ser possivel reduzir 0 tempo de esperapelascirurgias e

otimizar a utilizag&o de recursos humanos e materiais. Esse fato se mostra

inegavelmente promissor para uma real reduc&o dos custos do centro cirurgico do

HMiIACG.
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