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RESUMO
A proposta é fazer a analise do emprego de gestdo por processos com Ciclo de PDCA no Centro de
Terapia Intensiva (um exemplo de unidade fechada de satide) como estratégia gerencial visando a
melhoria da assisténcia e da gestao. Objetivo: Identificar e descrever um modelo de gestao qualificada
que promova melhoria continuada e em condigao deserreplicada em diferentes setores a partir de um
modelo em unidade fechada (CTI). Metodologia: é empregada pesquisa bibliografica, através de
estudolivros, legislagdes e artigos em periddicos. Resultados e discussdo: A metodologia de gestéo
Por processos oriunda de empresas convencionais aumentou a capacidade produtiva, garantiu
seguranga e agregou qualidade ao produto promovendoa satisfagdo do cliente, este conceito vem
sendo introduzido na prestagdo de servigos e mais recentemente no ramo de assisténcia em satide.
Gestao por processos com melhoria por PDCA tem merecido destaque assim a revisao do tema como
ferramenta garantidora do desenvolvimento técnico e modernizacéo com aplicacdo assertiva de
recursos, permitindo medidas de resultado em indicadores, gatilhos de permanente melhoria de forma
agil e segura. Consideragées finais: Sem pretensdo de esgotar o tema, esta revisdo bibliografica
salienta a referéncia de experiéncias que permitem encaminhar a proposta de um modelo que pode ser
revisitado passivel de melhorias, mas que traz em seu cerne a oportunidade de garantir a
materializacao de umasistematica de gestao capaz de garantir melhoria continuada com qualidade e
seguranca.

Palavras-chave: Gestaopor processos. Ciclo de PDCA. Unidade fechada de satide.

ABSTRACT
Theproposalis to analyze the use of process managementusing the PDCAcycleat the Intensive Care
Center (an example of a closed health unit) as a managementstrategy aimed at improving care and
management. Objective: To identify and describe a qualified management model that promotes
continuous improvementandis able to be replicatedin different sectors from a closed unit model(CTI).

Methodology: Bibliographic research is employed, throughthe study of books,legislations and articles
in journals. Results and discussion: The process management methodology from conventional

companies increased production capacity, guaranteed safety and added quality to the product
promoting customer satisfaction. This concept has beenintroducedin the provision of services and more
recently in the healthcare sector. . Managementby processeswith improvement by PDCAhas deserved
prominence,thus, the revision of the theme as a guaranteeing toolof the technical development and
modernization with assertive application of resources, allowing measuresofresultin indicators, triggers
of permanent improvementin an agile and safe way.Final considerations: Without pretending to exhaust
the subject, this bibliographic review emphasizesthe reference of experiencesthat allow us to forward
the proposalof a modelthat can be revisited and subject to improvement, but which hasatits core the
opportunity to ensure the materialization of a systematic managementcapable of ensuring continuous
improvementwith quality and safety.

Keywords: Process management. PDCAcycle. Closed health unit.
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1 INTRODUGAO

A assisténcia em satide deve ser pautada pela premissada garantia, promogao

€ recuperacao da saude, para isso cada vez mais se exige a constante capacitacao

de pessoal e tecnoldgica, contudo houve uma defasagem entre a assisténcia e a

gestaéo, muito frequentemente promovendo a derrocada de sistemas de satide

privados e publicos decorrentes em sua maioria da falta de gestao profissional e

desconhecimento sobre mecanismosde gestao.

Do ponto de vista do cliente, neste caso o paciente, a expectativa reside na

solugaoindividual independentemente de seu contexto no sistema. Finalmente muitos

dos gestores de saude por décadas, contaminados neste foco, fizeram de suas

tomadasde decisdo gerenciais e institucionais um prolongamento de suas convicgdes

pessoais outécnico profissionais promovendo um frequente desmontes de sistemas

publicos e privados, abdicando de autocritica e navegando sem metas claras

resumindo o desfecho ao fracasso muito frequentemente.

O sistema de satide das forgas armadas em particular o que assiste a familia

militar tem obtido éxito, mesmo por vezes atravessando terrenos ameagadores, na

sua marcha rumoa sustentabilidade e com garantia de reinvestimento, com elementos

predominantemente semelhantes ao sistema de satide suplementar e as operadoras

de seguro de satide e fundos de assisténcia a satide. Particularmente a macrogestao

do sistema de satde do Exército Brasileiro sempre se fez atenta e pela sua

sensibilidade e matriz organizacional sdlida sobreviveu as diversas intempéries

politico econédmicas que foram impiedosascontra a sociedade em geral.

Assim nas ultimas décadas em diferentes ramosindustriais, cito 0 modelo das

industrias automotivas orientais, onde a busca de aprimoramento e emprego de

recursos focado em desempenho qualidade e satisfagao do cliente promoveram

modelos de gestao com resultados promissores e que foram levados aos diferentes

ramos de negocios e mais recentemente para a prestagdo de servigos. O servigo de

saude envolvido na promogaoda assisténcia em satide muito atrelado ao elemento

fisico hospitalar é de certa forma um modelo de prestagdo de servicos onde mesmo

com a cultura de particularizagaoe visao individualizada precisa de uma condugao de

gestao sistematica e sustentavelviabilizando 0 sistema.



At

A gestao por processos empregada em empresasde prestacdo de satide tem

se mostrado uma estratégia capaz de assegurar a entrega de um produto com

qualidade e reservadas as premissas de seguranga, constante modernizacao,

qualificagao técnica e satisfacao do usuario, este modelo profissionalizado de gestéo

traz melhores resultados quando comparadoaosistemaclassico outrora estabelecido.

Um modelo que permita constante avaliagdo de desempenho no mercado de

assisténcia em satide se faz necessario, com foco em umaperspectiva da gestao por

processose ciclos de melhorias pela analise de desempenhopartindo de indicadores

assistenciais, administrativos, financeiros, tecnicos e garantia de seguranca sdo

pilares para o que se denomina“ciclos de melhorias PDCA”.

A analise deste sistema (gestao por processos e melhorias por ciclos de PDCA)

foi projetada para emprego em uma unidade de tratamento intensivo dada sua

constante necessidade de moderniza¢gao facilidade de analise de desempenho

dentro de um emprego regular em condicéesdeassisténcia real de satide.

PROBLEMA

Para a realizagao de um estudo coerente e capaz detrazer contribuigdes Uteis

ao Exército Brasileiro, baseado na metodologia cientifica, faz-se necessaria a

definigao do problema para o qual serao buscadaspossiveis solugées.

A gestao profissionalizada de sade é fundamental para mantera estrutura de

assistencia com sustentabilidade, na luta constantemente por sobrevivéncia onde a

inflagdo do setor €é muito maior que a geral pressionada pela “superqualificagao” e

emprego de tecnologias com custo que inviabiliza o equilibrio financeiro das

operadoras e fundos de satide, mas que é exigido pelo usuario como condicionante

de satisfagcao promovendo de nichos no mercado cada vez mais autofagicos.

A mudanga de paradigma em assisténcia na satide deve ser equilibrada pela

difusao de: a-conhecimento; b-aplicacdo de recursosfinanceirosracionais; c-garantia

da qualidade. Este tripé é a base da construgao de uma boa gestéo, a manutengdo

desses recursos garantira melhores resultados, pois contempla as necessidades

minimas de prestagdo de servico.

A difusao de conhecimentos deve aperfeicoar o uso de ferramentas diagnésticas

e terapéuticas, determinandoa aplicagao correta dos mesmos,garantindo a qualidade



padraopretendida e exigida. A aplicacao de recursosfinanceiros é 0 investimento que

é feito tanto em material e medicamentos, como em recursos humanos,inserindo uma

equipe especializada e completa nas unidades, capacitadas a fazer uso do arsenal

disponivel, também interferindo na qualidade do servico e nosresultadosobtidos.

A garantia de qualidade em assisténcia a sade equivale a uma gestao

organizada e com foco nos resultados que devem ser avaliados e medidos por

ferramentas de controle. Um modelo aplicado em centro de tratamento intensivo (CTI)

pode ser reproduzido em menor ou maior escala em qualquer outra unidade

hospitalar, sendo para toda unidade de sade.

Um modelo de gestao implementado por analise de processos, da forma como

se vé a unidade de terapia intensiva e considerado 0 trabalho complexo realizado é

uma formadeestressar 0 sistema ver a real capacidade de emprego do modelo. Os

processos mapeaveis e estruturados dentro de uma CTI correspondem as acées

desenvolvidas em qualquer outro setor. A qualidade da agao é prontamentefeita

primeiro pelo resultado obtido e medindo depois confrontado por metas de

desempenhocomcritérios previamente estabelecidos e normatizacdolegais.

O Ciclo PDCA é um sistema ou ferramenta de avaliagéo e de execucdo dos

processos, de forma planejada e sistematica, que pode ser aplicado a todos os

processos, podendo ser, de acordo com a complexidade do processo, mais

simplificado ou estendido; O Ciclo PDCA, ou Ciclo de Deming, foi idealizado na

década de 20, do século passado, masfoi desenvolvido e aplicado no Japao, depois

da 2? grande guerra mundial. O Ciclo PDCAé dividido em 4 partes ou etapas, como

se segue: P (Plan) = Planejar; D (Do) = Executar; C (Check) = Checar e; A (Act) =

Agir.

1.2 OBJETIVOS

O presente trabalho tem comofinalidade discutir a gestao por processos como

elemento de modelo apropriado para o “negécio” salvaguardadas as premissas de

qualidade, seguranga e satisfagdo bem comoa aplicagao de conceitos do Ciclo PDCA

comoestratégia gerencial por processospara a melhoria da qualidade da assisténcia

garantido um circulo virtuoso de aprimoramentotécnico cientifico e sustentabilidade.

1.3 JUSTIFICATIVAS



O Exército Brasileiro possui uma estrutura de assisténcia em satde bem

organizada e estabelecida tanto em momento se emprego de paz como em condigaéo

de excegao (operacionalde fato).

A gestao de macroestrutura esta bem definida e com linhas de agao claras,

contudo os processos de a¢gdo de micro processonalinha de frente ainda carece de

implementacao de metodologia de gestao sendo assim, torna-se importante trazer

este tema a tona para auxiliar os médicos que néo possuem a formagdo especifica

em gestéo possam conhecerconceitos basicos tenha um modelo para aplicagéo em

unidadesindividualizadas de trabalho mantendo um padraoe uniformidade.

2 METODOLOGIA

Coma finalidade de produzir subsidios que permitam formular uma solug&o para

o problema,o delineamento desta pesquisa contemplouleitura analitica de bibliografia

pertinente desde janeiro de 2009 a outubro de 2019. Essa delimitacao baseou-se na

necessidade de atualizagao do tema, visto que as tecnologias se encontram em

constante evolugao e a grande preocupagado com o temainiciou-se na década

passada.

Quanto aosobjetivos, se utilizaram os conceitos de pesquisa exploratoria.

Quanto ao procedimento,foi empregada a modalidade de pesquisabibliografica,

através de estudo em material disponivel, notadamente escrito, acerca do tema, como

livros legislagGes e artigos em periddicos.

3 RESULTADOSE DISCUSSAO

A evolugao industrial ocorreu em umalinha sequencial de agées constituida por

periodosdistintos: fase de orientagao para a empresa,de orientagao para producao,

de orientagdo para o marketing. Dada a passagem do tempo a atengdo e as

prioridades de administragao flutuam do orbitar de um foco central para outras

demandas.No entanto, esta ebuligao de diferentes focos e linhas de estratégia bem

comoasprioridades nao mais sefizeram to evidentes desde a década de 70,e por

sua vez, prioridades novas se sobrepunham asanteriores (ANSOFF, 1988) dentro de

umalapidagao de expectativas.



No seguir da historia econémica deste século, percebe-se 0 avanco do conceito
core da administragao daeficiéncia para a eficacia. Essa eficacia compreendida como

o “fazer as coisascertas” com eficiéncia, ou seja, “da melhor forma possivel”.

Além daeficiéncia e eficacia, agrega-se um terceiro conceito operacional a

efetividade, que avaliara, além “do fazer as coisas certas” e “da melhor forma

possivel”, se 0 objetivo proposto foi atingido, onde o foco passasero cliente e suas

expectativas com a utilizagéo dos produtos ou servigos entregues ao término do

processo, as medidas adotadas pelas empresas precisam atentar também as

necessidades em voga e futuras. Nesse emaranhado deinteresse por vezes com

nuancesdistintas de fornecedore cliente a administragao estratégica exerce papel de

destaque.

O planejamento estratégico de uma organizacdoé o ponto de partida para todas

as demais propostas e projetos, alinhar uma acdo setorial ndo como um processo

isolado, mas contextualizado na estratégia institucional 6 uma das etapaslogica que

permite encaixar toda a engrenagem organizacional do alto nivel gerencial até o

trabalho dos empregadosda linha de produgdo (KAPLAN e NORTON, 2004).

O planejamento estratégico para alguns autores exige uma sequéncia de

atividades vitais para o sucesso de uma organizacao (PORTER, 1996)e incluem:

analise do ambiente em que a organizacao esta inserida, percepcéo de mudancas

nesse ambiente, previsibilidade de mercado, revisdo da propria organizacdo

confrontada sua missdo, clareza de objetivos que se visa atingir a longo prazo,

sensibilidade para mudanga constante no cenario externo, implementacdo do plano

estratégico e medidas de progressose atualizagdo de planos.

3.1 VISITANDO OS CONCEITOS DE GESTAO POR PROCESSOS

Entendendo que todo produto de uma empresa se faz através de um processo

sequencial com foconoresultado final e que este sempre ocorreu como parte de uma

cascata de eventos cada vez mais complexo (desde o micro para a macroprocesso),

fica claro néo existe um produto ou um servigo oferecido por uma empresa sem um

processo, e deste a oportunidade de desfragmentagdo sequencial até evidenciar o

mais simples elemento envolvido.

Genericamente pode-se definir processo como uma colegdo de tarefas e

atividades que juntas — e somentejuntas — transforma entradas em saidas (GARVIN,

1998), para outros “processo” é um conjunto de atividades com uma ou mais espécies

de entrada e que cria uma saida devalor para o cliente (HAMMER,1994) e finalmente



quando passamosa linguagem mais tecnologica podemos fazer um paralelo como o

conjunto de atividades com o objetivo transformar insumos (entradas — input)),

adicionando-lhes valor por meio de procedimentos, em bens ou servigos (saidas -

output) que serao entregues e devem atenderaosclientesinternos ou externos.

Para organizar as empresaspor processos,é chave colocar0 foco nocliente (no

consumidor), seja interno ou externo, j4 que os processos nele comecam

(expectativas) e terminam (satisfagao).

Aparentemente, o relacionamento fundamental entre empresas e clientes tem

por basea troca de produtosou servicos por dinheiro, mas, na verdade, é muito mais

abrangente do que isso. O relacionamento baseia-se em oferecer valor para

influenciar e moldar 0 comportamento (HARRINGTON, 1993), no contexto de

negocios, valor € uma solugao para o problema do cliente no atendimento de suas

necessidades.

Nesta Otica o paciente naoesta interessado no desenhoda estrutura da empresa

ou nasfilosofias gerenciais da empresa, foca-se na entrega no produto ou servico

entreguea partir dos seus processos. O entendimento mais apropriado do negécio se

faz quando olhando pelo prisma do cliente a linha de atividades comeca com o

entendimento exato da expectativa do consumidore que termina com cliente de fato

adquirindo aquilo que “manufaturado”é o produto.

Para facilitar 0 entendimento do “processo” podemos conceitualmente propor

trés etapas: atividades que agregam valor(importantes para cliente); atividades de

transferéncia (fazem o fluxo do trabalho atravessar as fronteiras, principalmente

funcionais, departamentais ou organizacionais) e atividades de controle (em grande

parte, sdo criadas para controlar as atividades de transferéncia que atravessam as

fronteiras previamente estabelecidas (GONCALVES. 2000).

Com a decisAoinstitucional de focar em processos,sua identificagao, mapa de

processosse percebe queeles de fato existem e que semprefizeram parte da cadeia

produtiva e um a um formam o negocio, o elemento mais multiplicador é que cada

elemento envolvido na cadeia passa a visualizar com mais clareza a sua importancia

para a entrega ou para a composi¢ao do produto, enfim cada elemento (colaborador)

envolvido sente-se valorizado e ganhandopoder.

Os processos podem ser compostos por uma série de atividades, que sao

desenvolvidas pelas pessoas dentro de uma organizagdo. Nesse sentido, os

processose atividades so devem existir se agregam valora atividade da organizagao,



uma vez que necessitam, as atividades, assim como os processos, estarem

interligadas entre si. Em consonancia com o exposto, a maioria dos processos pode

ser aperfeigoada, se alguém pensar em um modo de fazé-lo e implementa-lo de

maneira eficaz (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA,2009).

Porse tratar de um componente essencial para 0 gerenciamento e comunicacéo,

o mapeamento de processos podeainda permitir a redugdo de custos na prestacdo

de servigos, a reducdo nas falhas de integragdo entre sistemas e melhora do

desempenhoda organizagao. Além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar

o melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que

necessitam de mudancas (GOMES,et al., 2015).

Para o entendimento de um processo é necessario que se tenham algumas

informagdes de forma sistematica, existe uma sugestao de passos, conhecidos os

quinze elementos que compéem um processo de negocio (macro fluxo): objetivo do

processo; clientes do processo; entradasfisicas; entradas logicas; saidas fisicas;

saidas ldgicas; diretrizes; programa de melhoria continua; benchmarking; metas;

alocagéo de recursos; mao de obra; medigaéo de desempenho; tecnologia da

informagao; gerente do processo (CRUZ, 2003).

Figura 1 mostra uma representacdo esquematica de todo o processo e apresenta

a interagao dos seus elementos. Os pontos de verificagado para monitoramento e

medigao, que sao necessarios para o controle, sao especificos para cada processo e

ira variar em fungao dosriscos relacionados.
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Figura 1 — Representagao esquematica dos elementos de um Unico processo

Fonte: Final Draft da ISO 9001 2015, p.viii



Também podemosver 0 processo de negdcio com suas fases ao longo de seu

ciclo (Figura 2), contudo, essas fases por vezes nao sdo claras em todas as empresas,

em todos negocios, em nossocasoprincipalmente, onde esta cultura 6 embrionaria

ouse fez ignorar a importancia por décadas.

Identificagac do
Processo

1. Descoberta do
Processo Re.

5. Monitoramento
@ Controle do. 2. Andlise do

Processo Processo

4. Implantagae do 3. Redesenho do
Processo ’ Processo

Figura 2 — Fases de um processo de negécio

Fonte: Dumasetal 2013, p.32

Ter a capacidade de entendimento do processo e sabera estrutura de seu mapa

de fluxo é importante, mas nao é suficiente, 6 necessario quantificar seus tempos e

propor metasde resultado claros para gerencia-lo, cada elemento passa a servisto e

valorizado e ganha seu quinhao de responsabilidade com a entrega. Para isso sao

sugeridas algumasfases para seu gerenciamento: escolha do processo, selegdo das

equipes de melhoria, preparacdo do processo e operacao do processo

(ALMEIDA,2002).

A fase de escolha do processo devera ser coordenada por alguém, designado

pela alta geréncia, que tenha possua capacitacaéo em metodologia de gerenciamento

de processos ou pela contratacdo de consultoria externa para treinar as pessoas

envolvidas no processo,definido o coordenador, a segunda etapa ou fase é relacionar

OS processos que apresentem potencial de geracdo de beneficios na cadeia de

produgaoa partir de entrevistas ou reunides com alta geréncia com alta geréncia.

Os processosiniciais a serem trabalhados na empresa ondeesta cultura é insipiente

deve ser preferencialmente um quetenhalimites perfeitamente definidos e conhecidos

e funciona bem quando somente um é escolhido como processo piloto para a

aplicacao da metodologia e assim sucessivamente.

Eleito o processo piloto, 0 préximo passo é a selecdo das equipes que

trabalharao em sua melhoria continua, a comegarpelo “dono”do processo, sugere-se

para tal um dos diretores da organizagéo e em seguida a escolha das pessoas que



ir4o compor a equipe de melhoria onde a ordem é participagao e envolvimento

daqueles que lidam com 0 processo em seudia a dia. Nao se pode excluir, na piramide

de recursos humanos(desde gerentes, passando por supervisores,e funcionarios da

linha de montagem), do envolvimento com a melhoria, todos devem participar da

busca de solugdo nos problemasenfrentados diariamente.

Ha o entendimento que nao se pode aceitar condicionar centenas de

colaboradoresa baterem o ponto de entrada e pendurem seus cérebros junto com os

cart6es de pontoe iniciarem seu trabalho apenas com seus bragos e pernas,ficando

horas fazendo sé que Ihe é previsto sem saberem se quer por que estado fazendo

aquilo daquela forma, e sem terem a menor nog&o dos problemas que advirdo, caso

fagam algo errado, evidentemente sem envolvimento, (ALMEIDA, 2002)

Depois da capacitagao e treinamento da equipe de melhoria, o dono do processo

executara algumas etapas na preparacdo do processo:

a) definigao da missao da equipe de melhoria, conceito norteador que devera ser

propostoe aplicado em todos os setores envolvidos;

b) analise do macro fluxo operacional do processo, entendendo o processo e

seu fluxo dentro da viséo de macrogestéo e mercado;

c) elaboragaéo de um mapagrafico, um fluxograma com asatividades envolvidas;

d) evidenciar cada atividade distinta envolvida direta e indiretamente com

resenha de cada etapaparalela,

e) determinar os indicadores com foco em medir a efetividade do processo,

podendo ser agrupados em operacionais, qualidade, produtividade e satisfagdo de

clientes ou funcionarios;

f) Acordos entre todos os pares de fornecedorese clientes do processo para

mantera cadeia informada de expectativas e entregas bem comodificuldades que em

parceiros pdem influenciar a entrega do produto

g) desenvolver um manual do processo, entregue a toda equipe envolvida.

Para evitar distorgdes de rota somente o dono do processo podera alterar o

manual, devendo ser documentadas quaisqueralteragdesintroduzidas.

A terceira fase, operagéo do processo, consiste na implementacdo das

propostas apresentadas pela equipe de melhoria. Todos os envolvidos nos processos

devem comprometer-se com 0 mesmo; devem saber de sua importancia dentro do

processo como umtodo.Paraissoa participagao do dono do processo é fundamental,



devendoliderar 0 processo gerencial com acgées que incentivem o envolvimento e

comprometimento de todos para com o processo.

A mudanga de uma organizacdotradicional 6 muito dificil pois as pessoas tem

que aprender a pensar de forma inovadora, compreendendo mais o negocio,

assumindo responsabilidades individualizadas trabalhando em equipe, é necessario

que haja comprometimento de todos para com osobjetivos da organizacao na busca

da satisfagao do cliente e no consequente aumento da competitividade sustentavel

em um mercado cada vez maisglobalizado e dinamico (HAMMER,1998).

Optar pela gestdo por processos, implica em que todos elementos da cadeia

produtiva desde o chao defabrica até o alto comando gerencial entendam seu papel

na distribuigéo suas responsabilidades e se envolvam nas acdes promotoras de

resultados positivos, engajamento.

S4o caracteristicas necessdrias de cada um dos colaboradores envolvidos

nessa proposta: a-identificar na empresa seu negécio; b- capacidade de coletar

informagdes para atingir os objetivos propostos pela gestdéo de processos; c-

identificar permanentemente condicdes de melhoria; d- modelar atitudes e

comportamentos para adequagéo ao modelo; e- acompanhar as mudangas

percebendo suas nuancesinseridas no mercado.

Desde os executivos de alto comando que devem ir ao chao de fabrica para

explorar 0 conhecimento do colaboradordelinha de montageme avaliar a capacidade

de gerenciamento do médio gestor, ao médio gestor que deixa de ser supervisor e

passa a se envolver na orientagdo e entendimento do processo focado em

desempenho e melhoria dotado de capilaridade na informagdo para os seus

superiores. Todos tem um novopapel e esses novos papéis exigem novasatitudes e

habilidades, uma vez que 0 foco nos processos nao ocorre somente nadiretoria da

empresa, masprincipalmente naslinhas de frente, onde as pessoas que executam o

verdadeiro trabalho na empresa redirecionam seu pensamento e mudam de

comportamento (HAMMER,1997).

O virar de chave do sistema de gestéo e o modo de gerenciamento por

processos naopodeserfeito de uma Unica vez dada a resisténcia risco de falha de

comprometimento, dai a proposta de inicio focal em areas de maior capacidade de

controle, normalmente a resisténcia esta nos executivos seniores funcionais, nos

membrosda alta geréncia, eles veem a mudanga como uma perda da autonomia e

poder e se sentem desconfortaveis com o novo estilo gerencial colaborativo, e



parecendo surpreendente trabalhadoresda linha defrente, raramente se opdem a

mudanga para processos, pois se sentem ansiosos com a ampliagdo de seus

trabalhos, aumentando seu interesse por esse novo tipo de estrutura (HAMMER E

STANTON, 1999).

Na unidade de piloto foram identificados os processos chaves para garantir a

estrutura de atendimento como relagao de cliente: acordados compromissos com

outros setores entendidos como “fornecedores com metas que permitem o

acompanhamento e identificando corregdes no modelo de PDCA e mapeados

processos etapas a etapas com linhas de agdo distintas: gerencial e logistica,

assisténcia com protocolosinstitucionais, recursos humanos e matriz de capacitagdo

pessoal, expectativa de capacidade produtiva e sustentabilidade.
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Linha de agao Indicador para acompanhamento

Logistica Taxadeutilizagdo dos suportes invasivos

Gerencial Taxa de ocupacao

Gerenciale logistica Média de Permanéncia

Assistencial Taxa de mortalidade

See® Taxa de emprego dasdiretrizes e protocolos

Assistencial e qualidade Taxa de Pneumonia Associada a Ventilagao Mecanica

Qualidade e segurancga Incidéncia de Ulcera de Pressao __|
Qualidade Taxa de satisfagao dos clientes Internados
 

QUADRO1 — Processose indicadores no modelo de um centro de terapia intensiva

Fonte: O autor

3.2 GARANTINDO QUALIDADE NA GESTAO POR PROCESSOS EM SAUDE

EMPREGANDOCICLOS DE PDCA

A estrutura de melhoria hoje é implementada dentro de padrées de qualidade,

obtido por meio do modeloclassico de planejamento, execugao,controle e avaliagao

propondo reorientagéo (0 PDCA) esta metodologia visa controlar e conseguir

resultados seguros no desenvolvimento de atividades. Permite uma rotina de

abordagem aos problemas com diagnéstico, analise e progndstico organizacional,

sendo de importancia fundamental na promogao de solugées.

Conduzido de forma perene leva ao desenvolvimento de um circulo virtuoso de

melhorias e promogao de qualificagao de processos. Este método de melhoria

continua € um dos poucos que se mostram tao efetivos para a busca do

aperfeicoamento, tendo em vista que ele conduz a acéessistematicas que agilizam a

obten¢gao de melhores resultados, com finalidade de garantir a sobrevivéncia e 0

crescimento das organizagdes (PACHECO,2009).
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A estrutura de melhorias em Ciclo PDCA tem em seucore principio de que as

saidas serdo parte das entradas do processo subsequente, formando um circuito de

realimentagao de informagées para a tomada de decisdes sobre o controle da

qualidade do processo (MELO,2000). Este ciclo é composto de quatro passos basicos

realizados na seguinte sequéncia: Plan (planejar), Do (executar), Check (verificar) e

Act(atuar corretivamente).

Quando propomos um Ciclo de PDCA (uma rodada desafio para melhorias)

estamos promovendo de forma organizada a anéalise critica o aprimoramento do

entendimento a capacidade de identificagéo de lacunas ou desvios de missdo

propomosajustes e definimos metas de avaliacdo para o ajuste dentro do processo,

de certa forma gerando mais umaetapaaferivel e com clareza de responsaveis.

Para nao desconstruir a oportunidade de melhoria o foco da agdo tem que se

permitir medir de forma clara e os dados coletados devem serconfiaveis, garantindo

que as agées tomadasa partir da analise dos dados coletados sejam representativas

e multiplicadoras nas equipes. Desta forma, podemosgarantir umaprevisibilidade nos

processos, pois quando a melhoria € bem-sucedida, adota-se 0 método planejado,

padronizando-o; caso contrario, volta-se ao padrao anterior e recomega-se a girar

(ROCHA,2007).

Neste contexto 0 ciclo PDCA é um métodogerencial de tomada de decisGes que

visa garantir 0 alcance das metas necessarias e pode auxiliar na transigao para uma

administragao voltada para a melhoria continua.

O ciclo PDCA,ciclo de Deming, muito empregado no Japao em seu pés-guerra

com a proposta de otimizar recursos e focar em curtas etapas de reavaliagdo para

promoverconstante melhoria e revisdo de rotas. O ciclo de Deming tem porprincipio

tornar mais claros e ageis os processos envolvidos na execucao da gestao, como,por

exemplo, na gestéo da qualidade, dividindo-a em quatro principais passos

(TAKASHIMA E FLORES, 2007).

Diferentes centros de pesquisa e qualidade tem referido 0 sistema de PDCA

como melhor ferramenta de gerenciamento nas mais diversas atividades em

empresasclassicas focadas em de produgao, bem como em nichosdeservicos, neste

contexto sua insergao nas empresasprestadoras e controladoras de assisténcia em

satide pareceserdefinitivo como alternativa para moderniza¢ao.



O conceito do ciclo PDCAevoluiu ao longo dosanos,vinculando-se também com

a ideia de que, uma organizagéo qualquer, encarregada de atingir um determinado

objetivo, necessita planejar e controlar as atividadesa ela relacionadas.

O ciclo PDCA é composto de agdes em sequéncia dada pela ordem estabelecida

pelas letras que compdem sigla: P (Plan: planejar), D (Do: fazer, executar), C

(Check: verificar, controlar), e A (Act: agir, atuar corretivamente).

P (Plan): Planejar

Esta é a fase de planejamento da atividade ou tarefa, levando em conta os

recursos disponiveis. Deve basear-se na missdo, visdo, metas, diretrizes, normas,

procedimentos, orgamento, projetos/atividade e processos (metodologias)

necessarios paraatingir os resultados.

D (Do): Fazer

Esta é a fase de realizar, de executar as tarefas exatamente comoprevistas no

planejamento, 0 que compreendem projetos, melhorias dasatividades e rotinas,

educagdoe treinamento do pessoal, para que a equipe saiba por que e como deve

ser executado. No decorrer da execugdo, deve-se coletar dadosreferentes 4 meta

almejada para umaanalise posterior.

C (Check): Controlar — Verificar

Esta é a fase de monitorar e avaliar periodicamente os resultados, controlando-

os com as metas previamente estabelecidas. E necessario verificar se a meta esta

sendoatingida ou nao a partir dos dados coletados. As seguintes dimensdes devem

ser ajustadas:a- indicadores,b- relatérios de controle, c- sistemas de informacao,d-

informagées de desempenho,e- informagéesde satisfacao,f- analise e auditoria.

A (Act): Agir

Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatorios, eventualmente

determinar e confeccionar novos planos de ag&o, de forma a melhorar a qualidade,

eficiéncia e eficacia, aprimorando a execugaoe corrigindo eventuais falhas. E atuagdo

em relacao a todo o processo.

Quandoosresultados nado forem representativos para a propostainicial, devem-

se identificar os erros e propor a corregdo pronta dos equivocos como propor a

manutengao do carro em movimento.

Existem duaspossibilidades com a andlise de desempenho, umapositiva onde

se propée padronizar (meta estabelecida e alcangada) visando a reprodutibilidade do

resultado quando o processo for executado ou se nao se evidenciou o resultado



apropriado implantar acdes corretivas, contudo é prudente nos casos onde os

resultados obtidos néo foram os esperados se 0 padrao estabelecido esta de acordo

com a possibilidade de entrega. Caso nao tenha sido observado o padrao, deve-se

providenciar sanarfalhas.

ACTION

 

 
CHECK mi DO

Figura 3 — Representacaografica do ciclo PDCA

Fonte: Adaptado de Falconi, 2014

Quanto mais “rodado” for o ciclo mais aperfeigoado se torna o processo de

planejamento, fato j4 demonstrado na pratica. E a melhoria continua da Gestdo da

Qualidade Total (BONDUELLE,2010).

A qualidade, comoforte fator estratégico na conquista de mercado, na prestagao

e promogaode saude,exigiu clareza em definir seu conceito: um sistema de produgao

onde se produz, economicamente, coisas ou servigos que atendem as exigéncias dos

consumidores; Deming acreditava que a qualidade é algo que so pode serdefinida

em termos do agente,ou seja, o trabalhador sé produz qualidade se possuir orgulho

de seu trabalho (MIRSHAWKA, 1990) e outros aprimoraram como elemento de

qualidade a satisfagéo (do cliente) e auséncia de deficiéncias e, finalmente, a

qualidade em satde para (DONABEDIAN,1978), consiste na obtengao dos maiores

beneficios, com os menoresriscos (para 0 paciente) e ao menorcusto.

Existe um movimento de valorizagdo da acreditagao de servigos de satide

tentando alavancar padrées de qualidade e estandardizagao de servigos e de forma

mais ampliada de instituigses e recentemente com o envolvimento de centros de

capacitagéo e formagdo como proposta em outros paises desde as cadeiras

universitarias, exemplo pelo informe Flexner a respeito do ensino médico nas

diferentes universidades dos EUA (CANNON,2000).



A estrutura de acreditagao insere-se no contexto do sistema de satde norte-

americano que precisa assegurar exceléncia (eficacia) dos procedimentos médicos e

seguranga, ja que a sociedadecivil esta cada vez mais organizada e ciente de seus

direitos e dentro da necessidade de mantera sustentabilidade com clareza de custos

no modelo absolutamente privado de assisténcia.

Nosso modelo de satide de massa alicergadopela lei do SUS ondeas premissas

de descentralizagéo das agdes de satide, também exigiu o desenvolvimento de

instrumentos gerenciais capazes de avaliar os servigos de satide prestados a

populagao, contudo pela sua hipertrofia e falta de capilaridade enfrenta muitas

dificuldades:dificuldade de acesso para consultas especializadas, exames e cirurgias,

vagasinsuficientes para internagao, falta de medicamentos, pouco investimento na

educagao continuada dos profissionais de satide (IDEC, 2003).

Implementar a gestéo da qualidade uma possibilidade de minimizar, os

problemas apresentados pelo sistema de satide e seus prestadores de servico uma

gestaéo da qualidade levaria ao aumento da qualidade da assisténcia através da

otimizagéo dos gastos de recursos financeiros permitindo os modelos serem

replicados tendo em vista padrées de processo e mapeamento constante de

caracteristicas regionais 0 que é um constante desafio em nossopais.

No inicio da década de noventa Federag&o Latino-Americana de Hospitais,

preocupada com a qualidade da Assisténcia Médico Hospitalar, divulgou o Manual

incentivando a Criagéo de um Sistema de Acreditacgéo Hospitalar (ORGANIZAGCAO

PAN-AMERICANA DE SAUDE, 1992), nele foram citadas experiéncias bem-

sucedidas de alguns paises pioneiros em processosde acreditagao.

Nesse contexto foi criado o Programa de Garantia e Aprimoramento da

Qualidade em Saude (PGAQS) que envolveu a criagéo da Comissao Nacional de

Qualidade e Produtividade, formada uma comissdo para estruturacdo de Manuais de

Acreditagao utilizados em outros paises bem como outros manuais que comegavam

a serutilizados no Brasil, deste estudo saiu o Programa Brasileiro de Qualidade e

Produtividade (PBQP), com o objetivo de definir as diretrizes para a implantagao de

um processode certificagéo de hospitais identificado como Acreditagao Hospitalar.

Divulgado o ManualBrasileiro de Acreditagdo Hospitalar, como um produto da

discussao e acumulado de documentagao estruturada e robusta pela OPAS e por

experiéncias de unidades estaduais de satde,tudo foi convergido para a estruturagdo

de umaentidade de gestao dessesistema de certificag&o a Organizacdo Nacional de



Acreditagaéo (ONA), dando inicio a implantagdéo das normas técnicas, o

credenciamento deinstituigdes acreditadoras, cédigo de ética e qualificacdo e

capacitacao de avaliadores.

Foinoinicio deste novo século que os primeiros hospitais brasileiros receberam

a certificagado de qualidade de fato, 0 inicio de uma corrida pela certificagao de

qualidade com cunho competitivo e com a oportunidade de uso para marketing

percebendoo olhar docliente que percebeu este novo sinalizador de diferenciagado

entre prestadores. O modelo exigia que o programa de acreditagaoincluisse o pais

como um todoe quesejainstitucionalizado comoparte do processo de avaliagao, que

se implante um mecanismo de garantia da qualidade de forma independente

(ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DE SAUDE,1992).

O resultado foi a melhoria e evolugdo rapida das instituigdes de satide e permitiu

promoverdiscuss6espoliticas em Ambito nacional sobre os sistemas empregados de

gestao e melhoriaspara certificagéo da qualidade dentro dos hospitais, muitos dados

foram compilados e pela necessidade de conhecimento do processo gerou de forma

organizada um grande volume de informagéesutilizadas no campo da pesquisa dos

servicos de saide (ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DE SAUDE, 1992).
Outro beneficio da Acreditagao Hospitalar é a obrigatoriedade da existéncia de

comissées em exercicio para o controle de atividades do grupo de profissionais dentro

do hospital, criando uma responsabilidade organizacionalnasinstituigdes de satide e

renovando interesse académico no hospital e na qualidade da assisténcia.

Além disso, tais programas de acreditacdo contribuem para a melhoria do clima

organizacional estimulando 0 companheirismoentre os colaboradores dosservigos,

visto que, trabalhar em um hospital acreditado e participar das atividades relacionadas

a avaliagao cria motivagao no pessoal.

Os programas de acreditagao hospitalar avaliam a estrutura, os processos e

melhorias dos servicgos. No Brasil a Organizagdo Nacional de Acreditagado (ONA)

dividiu os Hospitais Acreditados em trés niveis que sao: Nivel 1, onde se avalia a

estrutura, Nivel 2, avaliagao de processose Nivel 3 avaliagdes de melhorias. Para que

uma organizagao alcance o Nivel 3 precisa ter conseguido atender a todos os

requisitos previstos no Nivel 1 e 2 e assim pordiante.

A ideia do programa de acreditacdo é incentivar a melhoria da qualidade da

assisténcia dos servigos de satide através devisitas educativas que oferegam apoio

a estes servicos, sem cardater de realizagdo de inspecées e sansdes. Somente a



Australia tem a experiéncia de possuir representagdéo do governo no orgdo

acreditador. Porém, esta representagao é minima, nao tendo poder de decisdo. Outro

ponto importante é a indicacdo de experts nas profissdes de satide, o que confere a

ComissAolegitimidade em Ambito Nacional.

Estéo propostos alguns atributos da qualidade, quais sejam: eficdcia, a

capacidade do cuidado, na sua forma mais perfeita, de contribuir para a melhoria das

condigées de satide; efetividade, o quanto de melhorias possiveis nas condigdes de

saude € obtido; eficiéncia, a capacidade de obter a maior melhoria possivel nas

condigdes de satide, ao menorcustopossivel; otimizagao, a mais favoravel relacdo

entre custos e beneficios; aceitabilidade, conformidade com as preferéncias do

paciente no que concerne a acessibilidade, relagéo médico-paciente, as

“amenidades”, os efeitos e 0 custo do cuidado prestado; legitimidade, conformidade

com aspreferéncias sociais em relacao a tudo mencionadoanteriormente e equidade,

igualdade nadistribuigao do cuidado e de seusefeitos sobre a satide.

Atualmente a qualidade de sade tem sido o objetivo dos érgdos ptiblicos que

fiscalizam e avaliam servicgos de saude. O modelo atualmente aceito para avaliagdo

pela Vigilancia Sanitaria e pela Organizagao Nacional de Acreditagao é baseado na

triade de Donabedian, abrangendo os seguintes aspectos (DONABEDIAN,1986): a)

estrutura, condi¢éesfisicas, organizacionais, equipamentos, recursos humanos; b)

processo, atividade desenvolvidas na promocgéo da satide pelos profissionais; c)

melhoria do meio ambiente laboral.

Cada um com seus indicadores como ferramentas de acompanhamento da

execugado de um projeto que devem possuir caracteristicas tais como: confiabilidade;

preferivelmente ser uma variavel quantitativa; simplicidade; pertinéncia; validade;

sensibilidade (QUINTO NETO E GASTAL, 1997).

Com conceitos definidos de “lesao nao intencional que resultou em incapacidade

temporaria ou permanente ou prolongamento do tempo de permanéncia ou morte

como consequéncia do cuidado prestado”’ (MENDES, 2005), foi dado 0 passo para o

foco de “primeiro nao fazer mal” preocupagao queficou ofuscada dentro da busca de

diferenciagao por dominio de tecnologia e mercado comoseisso fosse sinénimo de

qualidade, milhares de pessoas morrem em hospitais a cada anovitimas de eventos

adversos (EAs), sao divulgados estudos a respeito dos agravos a satide causados

pelo cuidado prestado pelos profissionais de satde, falhas  técnicas e de

procedimentos na area da satide sdo catastrofes pessoais e familiares do lado do



cliente e derrocadas em careiras no time dos promotores como engrenagem para um

aumentandosignificativo dos custos da assisténcia em salide (CARVALHO E VIEIRA,

2002).

Em nosso meio recentemente se fez o desenvolvimento do Programa de

Acreditacao da Saude Assistencial Militar (PASAM), programa com o compromisso de

desenvolver um sistema de avaliagao e certificagdo da qualidade dos servicos de

saude militar, a equipe do Departamento-Geral de Pessoal (DGP).

Ha a necessidade de estruturarmosesta ferramenta e Ihe dar poder de acdo e

capacidade de além permitir diagndstico norteie, como elo deligacdo, a estrutura

assistencial da ponta ao alto comandopara investimentos em melhorias. O modelo de

gest&o por processos com uso de ferramentas de melhoria continuada cito em nosso

modelo os ciclos de PDCA quandoalavancadospelacertificagdo de qualidade cm

avaliagao independente serao o conjunto de elementos necessarios a manutengdo da

assisténcia de satde a familia militar com compromisso com a exceléncia retomando

a sua posicao de destaque nacional outrora notorio.

3.3 EMPREGO EFETIVO DA METODOLOGIA DE GESTAO

A eleicgao do centro de terapia intensiva como modelo dentro de um hospital, foi

proposto porsetratar de uma unidade fechada mesclandoa particularidade de uma

emergéncia com pacientes criticos complexos tanto clinicos como cirtirgicos onde

equipes multidisciplinares devem atuar de forma orquestrada sob a coordenagao de

um gestor, capaz de definir prioridades constantemente. O centro deterapia intensiva

entao é um modelo rico para empregopiloto dos sistemas de gestdo em satide.

A coordenagéo da unidade quando envolvida em uma nova abordagem de

gestao, neste caso especificamente dentro do modelo da gestdo por processos deve

primeiro ter clareza em identificar dos processoscriticos, segundo eleger dentre estes

qual abordar inicialmente para isso é relevante considerar alguns aspectos: um

processos néo muito grande que contemple um problema notavel e visivel facilita

acées de melhoria e conquista apoio do alto comando macroinstitucional além de

promoverbeneficio para o cliente, terceiro permitir nominar e medir estes beneficios

com indicadores quantificando seu custo e lembrando que dependéncias externas

aumentam os riscos de falhas tanto na promogdo quanto na implementacdo de

(SANTOS,2004).

Reforga-se a necessidade de escolher além da forma de gestao (por processos)

uma metodologia eficazes de medi¢o de desfechos que mantenhaa possibilidade de



em curto periodo proporajustes, uma analogia a “manutencdo em voo”, aqui proponho

um sistema de ciclos de PDCA, que identifico como mais apropriado, tratando-se de

uma ferramenta simplese intuitiva, eficiente para promover melhoria continua com

foco em qualidade dentro de um sistema desenhado para atingir os resultados

(conhecidos ou esperados, acompanhados, medidos, melhorados e multiplicados).

Existem varios instrumentos que podem ser utilizados de forma isolada ou em

conjunto, para se “conhecer melhor um processo, ciclo PDCA, mais adequada ao

servigo e a entrega que se quer em satide, mas que nado impede a associagao com

outros elementos como um programa 5S, que também tem a vantagem de ser

relativamente simples na sua compreensaoe aplicagdo (REA NETO,2010).

As unidades de tratamento intensivo so compostas de equipes internas, que

exercem seu trabalho internamente na unidade, principalmente em contato com o

paciente, como Médicos, Enfermeiros (incluindo-se técnicos de enfermagem),

Fisioterapeutas, Nutricionistas, Fonoaudidlogos, Psicdlogos e também, mais

recentemente incluidos nas CTI, Odontdlogos (e técnicos em satide bucal); e

externas, que geralmente soservigos de diagnéstico ou de terapias complementares

as que saorealizados na CTI, tais como: exames de imagem, laboratorio clinico,

laboratério de patologia, radioterapia, hemocentros e servigos de transporte de

pacientes norteada pordiretrizes que visam garantir a boapratica.

A célula nao tem via independentedentro do todo,ha intimo reflexo da qualidade

da agao e dosprocessos envolvidos (com elementosfisicos, logisticos e de pessoal

de diversos setores) logo a gestao dessa unidade (representado na figura 4) deve

criar alertas para etapas que podem comprometer a operagdo e se preparar com

planos de contingenciamento para momento de excecao. O objetivo dessesalertas

s&0 0 monitoramento das agdes com uma capacidade proativa de melhoria do

processo garantindo padrées de qualidade estabelecidos.

Na caminhada com objetivo de oferecer a melhorassisténcia, por vezes com a

primario reflexo de profissionais de satide ficamos com foco unicamente na

assisténcia envolvidos com técnicas de diagnéstico e tratamento, mais recentemente

tudo empacotado em uma “medicina baseada em evidéncias” comose blindados da

responsabilidade gerencial e 0 compromisso com a sustentabilidade, mas um gestor

que entende que néoexiste boa pratica assistencial e satisfagao do cliente sem boa

gestao de pessoase recursoseficiente.
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Figura 4 — Representagao grafica do processo inserido em uma unidade fechada de um hospital.

Fonte: Processos operacionais em Processos Operacionais-2012, p. 2

O objetivo comum e a melhor assisténcia para tal todos podem contribuir

devemos sempre que possivel reunir todas as equipes, nomear seus coordenadores

e estabelecer metas gerenciais, enumerando diversas acgédes que podem ser

implementadas e desenvolvidas através de um ciclo PDCA, com o objetivo de

melhorar os processos e obter mais qualidade e melhores resultados (AVELINO,

2005).

Nesse sentido, aplicagdo em todas as areas do conhecimento aplicada a saide

envolvidas em uma CTI, a permite melhor compreensdo pelas equipes, da

organizagao dos processos e da aplicagdo dessa ferramenta, tornando o ciclo de

PDCAessencial no aprimoramento da gestéo quando focada na qualidade como

resultados dotrabalho.

Desenvolvemos em nossa unidade a determinagaéo de indicadores de

desempenhoassisténcia, tecnico de desenvolvimento pessoal e tecnoldgico,logistico

e gerencial que balizados por metase limites de alerta fizeram promoverciclos de

PDCAajustado as necessidadesdosetor e particularidades populacionais vem como

doperfil de hospital em que estamosinseridos.

4 CONSIDERAGOESFINAIS

Com relagao aosobjetivosinicias deste estudo, compomoselementos robustos

capazes de destacar a gestao por processos comoalternativa para metodologia de

gestao de unidades de satide (modelo CTI e permite prever sua aplicabilidade em

todos os estratos de assisténcia hospitalar e ambulatorial dentro do servico de satide

do exército nas suas mais diversas condi¢ées de empregabilidade.

Esta revisao bibliografica ratificou a importancia de uma metodologia de

acompanhamento de resultados de gestao e um sistema de melhoria permanente,
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permitindo identificar projetos de melhoria passiveis de pronto teste e revisdo sem

comprometera continuidade da atividade dentro da técnica de ciclos de PDCA.

Também nao se pode deixar de destacar os contemporaneos conceitos de

qualidade e os atuais movimentos promovidos pelos programas de gestao de

qualidade, nos quais todos os processos da terapia intensiva est&o intimamente

imbricados, com possibilidade de transparente auditoria e finalmente permitindo uma

experiéncia positiva para pacientes e familiares muito aleém do desfechoindividual.

No sistema de satide da familia militar vivemos um momento que é um divisor

de aguas na reconquista da vanguarda naassisténcia, estabeleceu-se a normatizagao

do sistema decertificagao hospitalar destacando a qualidade como elementocardinal

de nossaatividade, dentro da missdo proposta ao Projeto de Acreditagdo da Saude

Assistencial Militar (PASAM), na Portaria N° 1.585, de 2 de outubro de 2019 (que

aprova as Instrugdes Gerais para a Implantagéo do Programa de Acreditagao da

Satide Assistencial Militar no Ambito do Exército Brasileiro (EB10-IG-02.028), 1%

Edig&o, 2019), que efetivamente visa auditar e fazer cumprir as condigées de

seguranga e boaspraticas assistenciais e de gestao.

Conceitos de qualidade na assisténcia 4 salide séo bem conhecidos e o

processos envolvidos na terapia intensiva, que interferem na qualidade do

atendimento prestado aos pacientes criticos sao bem estudados, devem ser

constantemente analisados, validados ou refutados em acordo com novas maximas

premissascientificas, para isso sinto confortavel a ancoragem as ferramentas de

gestao comoasapresentadas nesta resenha.

Longe de esgotar o tema, o presente trabalho abre a discussao sobre

necessidade da qualificagao das ferramentas empregadas na gestao das unidades de

assisténcia de satide dentro da estrutura de saude do Exército Brasileiro. Os

elementos apresentados fazem evidenciar a gestao por processos e os ciclos de

PDCA como um método pratico capaz de corresponder as demandas mais atuais de

gestdo autossustentavel e exceléncia assistencial garantindo seguranga e qualidade.

Ciente de que se trata da analise de um modelo promissor, que existem outras

ferramentas de gestao, é responsavel propor permanente revisdo de metodologias

com 0 objetivo de manter o sistema de assisténcia 4 saUde do Exército sustentavel e

com um desempenhodestacado dentro do cenario nacional.
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