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• Linha de cuidado é a imagem pensada para expressar os fluxos assistenciais seguros e 

garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde. É como se ela 

desenhasse o caminho que o usuário percorre dentro do sistema de saúde (pré e intra-

hospitalar e após a alta).  

• A Linha de Cuidado incorpora a ideia da integralidade na assistência à saúde, o que significa 

unificar ações preventivas, curativas e de reabilitação, realizadas por toda a equipe 

multiprofissional, com o paciente como foco do cuidado. 

• Link entre as melhores evidências disponíveis e a prática clínica . 

Conceitos de Linha de Cuidado 
 



• Cuidado Integrado 

• Multidisciplinar 

• Protocolos e fluxos 

 

Acreditação x Linha de Cuidado 
 

A saúde vai ficando cada vez mais cara... 
                         Desperdícios 

Qualidade e  
Segurança do 

Paciente 

O objetivo é ampliar o poder de avaliação e de 

escolha por parte dos beneficiários de planos de 

saúde e pela sociedade em geral. 



• Cuidado multidisciplinar - oportunidade de trabalho em equipe 

• Guia de condutas 

• Grupo específico de pacientes 

• Curso clínico previsível 

• Objetivos: 

• Uniformizar as condutas 

• Minimizar a variabilidade 

• Otimizar os desfechos 

• Elevar a qualidade da assistência prestada 

Conceitos de Linha de Cuidado 
 



Conceitos de Linha de Cuidados 
 

Cliente com 
necessidades e 
expectativas a 

serem atendidas 

Processos assistenciais e de 
apoio para o atendimento 
das mesmas, sempre de 
acordo com as melhores 

práticas 

Cliente com 
necessidades e 

expectativas 
satisfatoriamente 

atendidas 

ENTRADA PROCESSO SAÍDA 



Conceitos de Linha de Cuidado 
 

Protocolos Diretrizes POP’ s Normas 

Melhores 
práticas 

Plano 
educacional 

Plano 
terapêutico 



Como construir uma 
Linha de Cuidado? 



Como escolher uma Linha de Cuidado? 

Estratégia 

Epidemiologia 

Segurança 



Conceito e importância da 
assistência multidisciplinar 



Médico Farmacêutico Enfermagem Fisioterapeuta Nutricionista 

Coordenação do Cuidado Integrado 



•Conceito da Equipe Multidisciplinar 

•Avaliação de riscos 

•Plano terapêutico 

•Plano educacional 

A importância da equipe multidisciplinar 



A importância da equipe multidisciplinar 

Equipe Multipdisciplinar é a junção de esforços e interesse de um grupo de profissionais que 
reconhecem a interdependência com os outros componentes e se identificam com um 
trabalho de caráter cooperativo e não competitivo, com o fim de alcançar um objetivo 
comum cuja atividade sincronizada e coordenada caracteriza um grupo estritamente ligado 

 

O trabalho em equipe não significa portanto, a soma de indivíduos organizados para uma 
tarefa comum, mas a integração de cada elemento que a compõe, atendendo às 
peculiaridades grupais, e numa reunião de técnicos em várias especialidades profissionais, 
desempenhando funções harmônicas numa verdadeira intercomplementação. 

 

Conceito de equipe multidisciplinar 



 Assegura a participação de toda a equipe através de um trabalho integrado; 

 Propicia uma assistência mais condigna e humana ao paciente por meio da interação 
multiprofissional; 

 Centra as responsabilidades através do trabalho praticado; 

 Fortalece as relações entre os profissionais, paciente e família para o alcance dos objetivos; 

 Aumenta o aproveitamento da capacidade profissional pela coesão do trabalho; 

 Favorece o relacionamento inter profissional 

 

A importância da equipe multidisciplinar 

Conceito de equipe multidisciplinar - vantagens 



 Avaliação Inicial é um levantamento sobre o estado de saúde e da doença do paciente, por meio de um 

exame físico e histórico de saúde e doença, assim como levantamento de informações relacionadas ao 

contexto social e familiar em que o paciente se encontra. A Avaliação Inicial subsidia o levantamento de 

problemas ativos e consequentemente o planejamento da assistência. 

 

• Avaliação de Risco é um conjunto de critérios que identificam os pacientes em relação ao risco para 

determinado evento. A Avaliação de Risco estratifica o paciente de acordo com as suas características e propõe 

intervenções apropriadas para aumentar a vigilância e minimizar a ocorrência de eventos que possam resultar 

em  dano ao paciente 

  

A importância da equipe multidisciplinar 
Avaliando riscos 

 Definição dos riscos 
 

 Frequência de avaliação e reavaliação 
 

 Registro em prontuário 
 



A importância da equipe multidisciplinar  
o “poder” de se comunicar 

 Estabelecer os critérios e requisitos para a passagem de plantão na transição e transferência do paciente 
durante o processo assistencial entre profissionais, entre as áreas/serviços/unidades e entre os Serviços de 
Saúde; 
 

 Garantir a sistematização e a organização das informações a serem transmitidas na transição, transferência e 
alta do paciente; 
 

 Garantir a comunicação efetiva sobre as condições do paciente para a continuidade da assistência e a 
segurança do paciente 

“Para garantir qualidade e segurança no atendimento ao paciente, o cuidado centrado no 
indivíduo deve ser prioridade, fortalecendo o processo de cuidar, assegurado pela boa 
comunicação interprofissional, e também a adequada a comunicação com o paciente. A 
prestação de atenção integral dos serviços oferecidos aos pacientes é fundamental para 
prevenir problemas, possibilitando encontrar melhores soluções às enfermidades já 
observadas. Estabelecer diálogo com o paciente e seus familiares ou responsáveis contribui 
para ajustar o planejamento terapêutico as suas necessidades, respeitar as crenças e 
cultura do paciente e atender as expectativas das partes” 

Nilsa M. A. Yamanaka 



A importância da equipe multidisciplinar  
Transporte                                         Transição 

 Parte do processo de 
comunicação 

 Estabelecer norma para 
o transporte intra-hospitalar. 
O transporte deve ser 
criterioso e seguir rotinas 
pré-estabelecidas que 
garantam a segurança do 
paciente e condições de 
suporte clínico, minimizando 
o risco de eventos adversos 

  

  

 

  
 Transição do latim transitio, é a 

ação e o efeito de passar de um 
estado para outro diferente. O 
conceito implica uma mudança 
numa forma de ser ou de estar. 
De um modo geral, entende-se 
como sendo um processo com 
uma certa extensão no tempo 

 
 Estabelecer critérios para 

continuidade do cuidado pré e 
pós transição a fim de garantir a 
segurança do paciente e 
continuidade do cuidado 

 
 

 



Plano terapêutico 

O Plano Terapêutico Multiprofissional integra e direciona a assistência ao paciente, por meio do levantamento 
dos problemas ativos ou riscos durante o período de internação, a definição de meta ou resultado esperado para 
o respectivo problema ativo e a avaliação do resultado atingido. 

 

 Entende-se por: 

*Problema ativo: sinais e sintomas ou situações decorrentes da doença ou estado atual do paciente que não 
denotem condição de risco, mas sim problemas atuais e ativos. Devem ser considerados “problemas ativos” 
aqueles agravos clínicos que impeçam a progressão do nível de cuidados exigidos, tais como problemas que exijam 
a manutenção do paciente na UTI, ou que impeçam sua alta hospitalar. Dessa forma, o conceito de “problema 
ativo” envolve situações passíveis de melhoria, não se referindo a diagnósticos de base ou condições crônicas do 
paciente das quais não há expectativa de resolução ou impacto no setting assistencial. 

 

 

Conceito 



Plano terapêutico 

*Riscos: fatores que interferem na segurança e os potenciais danos que o mesmo acometerá. 

*Meta ou objetivo do cuidado: resposta esperada para o problema ativo com prazo determinado. A meta do 

cuidado deve preferencialmente ser mensurável. A meta do cuidado é diferente da assistência a ser prestada ou o 

tratamento proposto, pois estes devem estar descritos em outras documentações do prontuário do paciente como 

a prescrição médica e a prescrição de enfermagem. Nas UTIs, as metas ou objetivos do cuidado serão definidos 

para o dia. 

*Resultado atingido: o resultado em relação à meta ou objetivo do cuidado pode ser atingido ou não e deve ser 

justificado. 

*Equipe Multiprofissional: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional, entre outros. 

 

Conceito 



 O plano terapêutico multidisciplinar é elaborado durante as visitas da equipe multidisciplinar, mas também pode ser 

elaborado por cada membro da equipe em formulário especifico; 

 O plano terapêutico deve constar a previsão de alta do paciente; 

 O plano terapêutico é aplicado para pacientes com permanência acima de 24 horas. Os pacientes com permanência 

abaixo de 24 horas têm as metas e os resultados do cuidado documentados nas evoluções; 

 O paciente deve ser avaliado diariamente e o plano terapêutico atualizado pelos profissionais da equipe multidisciplinar 

de acordo com as mudanças do quadro clínico; 

 O paciente de longa permanência, acima de 15 dias de internação pode ser avaliado a cada 07 dias, ou antes, se 

ocorrer mudança em seu quadro clínico; 

 

Diretrizes para construção 

Plano terapêutico 



Plano terapêutico 



Plano Educacional 

A Educação do Paciente é um processo interativo, por meio de uma abordagem multidisciplinar, que 
incluem ações para identificação das necessidades educacionais para o autocuidado e continuidade 
de tratamento, assim como condutas e planejamento para preparar o paciente e seu familiar para a 
alta hospitalar. 
 
O Plano Educacional do paciente inicia-se desde a admissão e prepara o paciente para a alta que 
possui as seguintes premissas: 
 A definição de quem receberá as orientações e será responsável pelo processo educacional: o 

paciente, família ou cuidado;  
 A avaliação das barreiras para o aprendizado: nível de alfabetização, deficiência visual, auditiva, 

motora, déficit de atenção, idioma, entre outras. 
 



Plano Educacional 

 O método de ensino utilizado, sendo: 
*Demonstração prática propiciando interação e participação do cliente no aprendizado; 
*Abordagem Verbal - a técnica educacional recomendada para apreensão de informação é o 
teach back (ensine e peça que o paciente  retorne o que foi ensinado); 
*Uso de folhetos e audiovisuais para ilustrar as orientações fornecidas e permitir anotações 
pelo cliente; 

• O envolvimento da equipe multiprofissional de acordo com o cuidado prestado e a informação a 
ser fornecida; 

• A avaliação da compreensão das orientações e a recusa;  
• As orientações médicas serão documentadas em Evolução Multiprofissional e/ou Médica e Sumário 

de Alta.  
• As orientações da Equipe Multiprofissional serão documentadas no formulário especifico; 

 



Construção de um Protocolo 



Construção de Protocolos 

Protocolos são orientações sistematizadas baseados nas diretrizes e evidências da literatura e elaborados por 

especialistas de uma Instituição.  

• Prioriza pontos críticos e chaves em um processo de decisão.  

• Buscam fornecer um fluxo padronizado para o manejo do paciente com determinada condição clínica e 

são elaborados por equipes multidisciplinares. 

Exemplo: Protocolo de Prevenção de Queda, Protocolo AVC, Protocolo Manejo da Dor, Protocolo de Prevenção de 

LPP, entre outros . 

Definição 



Construção de Protocolos 

Diretrizes clínicas - Recomendações desenvolvidas de forma sistemática, com o objetivo de auxiliar profissionais e 
pacientes, na tomada de decisão em relação à alternativa mais adequada para o cuidados de sua saúde em 
circunstâncias clínicas específicas. 

X 

 

Protocolos clínicos - Rotinas, cuidados e ações de gestão de um determinado serviço, elaboradas, a partir do 
conhecimento científico atual, respaldado em evidências científicas, por profissionais experientes e especialistas 
em uma dada área, e que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos trabalhadores dos 
serviços de saúde. 

 

Definição 



Construção de Protocolos 

• Padronizar as condutas e a tomada de decisão no cuidado 

• Fortalecer as premissas de segurança do paciente, colaborador e ambiente  

• Evitar desperdício (tempo, recursos e processos), uso racional dos recursos 

• Fortalecer a comunicação entre os profissionais (transparência) 

• Monitorar a qualidade da assistência  

• Direcionar as ações e conteúdos das capacitações profissionais (qualificação dos profissionais) 

• Inovar e disseminar do conhecimento 

• Facilitar o desenvolvimento de indicadores para acompanhamento dos resultados 

Porque elaborar protocolos? 



Construção de Protocolos 

Estabelecer uma Gestão de Documentos 

Fatores que influenciam: 

o Mudança Processo 

o Atualização Boas Práticas/ Guidelines 

o Resultados 

o Gerenciamento de riscos 

Revisão e atualização 

RDC 36 jul/2013  

Institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde e dá outras providências. 



Construção de Protocolos 

• Atender aos princípios legais e éticos da profissão 

• Deve ser claro e objetivo 

• Definir um template 

• Utilizar as Melhores Práticas 

• Ser construído de forma multidisciplinar (coordenação do cuidado) 

• Estabelecer prazos para atualização e revisão 

• Utilizar símbolos, fluxogramas, diagramas ou outros métodos gráficos que facilitem a visualização, análise e 
compreensão da mensagem que se quer passar, permitindo a visualização do todo 

• Tornar público - em sistema informatizado com fluxos de atualização, aprovação,  revisão e divulgação, guarda 
do histórico de todas as revisões e aprovações, controlando as versões automaticamente 

• Estabelecer estratégias comunicação / divulgação, como por exemplo, consulta pela INTRANET 

 

 

Premissas 

Fonte: Adaptado por Leão ER. de Taylor R. Understanding 

and Articulating the Differences Between QI, Research or 

Evidence Based Practice 



Protocolo - Fluxo de elaboração 

Definição de 
Protocolo (perfil, 
risco e estratégia) 

Discussão Técnica 
Elaboração 
protocolo 

Treinamento e 
Divulgação 

Definição dos 
Monitoramento 

resultados 
Ciclo de melhoria 



● Com relação às características dos guidelines: aqueles que são de fácil entendimento e não requerem recursos 

específicos tem grandes chances de serem implementados 

● Com relação às características dos profissionais: o conhecimento e a familiaridade com o guideline tem relação com 

o sucesso na implementação 

● Com relação ao paciente: co-morbidades reduzem a chance do guideline ser seguido 

● Com relação as características da estrutura: falta de suporte das lideranças e pares, assim como falta de funcionário 

e falta de tempo parecem ser os maiores impeditivos 

● Com relação a implementação: a utilização de combinação de estratégias tem melhor efeito como material 

educacional e reuniões ou material educacional e auditoria/feedback 

Construção de Protocolos  
Fatores que influenciam a implementação 

Factors influencing the implementation of clinical guidelines for health 
careprofessionals: a systematic meta review – Medical Informatics and Decision 
Making , 2008 



Definição, elaboração e 
monitoramento dos 
resultados 



Definição, elaboração e monitoramento dos 
resultados (indicadores) 

INDICADORES: Ajudam a dar sustentabilidade ao processo de gestão da clínica como ferramenta de avaliação da 

efetividade da assistência, considerando os elementos que estruturam o cuidado: 

• risco/necessidade;  

• organização do cuidado e  

• responsabilização das equipes.  

Sua utilização permite verificar inadequações nas práticas, o alcance de mudanças propostas para os processos de 

trabalho e a obtenção de melhores resultados.  

Importância do Monitoramento dos resultados  



Definição, elaboração e monitoramento 
dos resultados (indicadores) 

“Não se gerencia o que não se mede, 
não se mede o que não se define, 
não se define o que não se entende, 
e não há sucesso no que não se gerencia” 
(William Edwards Deming) 

Pai da Evolução da Qualidade 
Foi um estatístico, professor 
universitário, autor, 
palestrante e 
consultor estadunidense.  
Japão, a partir de 1950, ele 
ensinou altos executivos como 
melhorar projeto, qualidade 
de produto. 



A qualidade em saúde pode ser vista como uma atividade que tem os componentes de estrutura, 

processo e resultado.  

• Estrutura:  recursos materiais, recursos humanos e aos recursos organizacionais (estrutura 
organizacional, manuais e rotinas, entre outros pontos).  

• Processo : modo como se presta a assistência 

• Se tudo isso acontece é provável que os Resultados sejam alcançados.  

 

Eficiência: Custo/rentabilidade (melhor com menor custo) 

Eficácia: Segurança (ligada ao alcance dos resultados, processo) 

Efetividade: melhora real obtida no tratamento do cliente - Cumprimento do plano 

terapêutico ( está ligado ao resultado da ações) 

 

Definição, elaboração e monitoramento dos 
resultados (indicadores) 

Donabedian 

 (1988) 

Médico, Universidade 

Americana de Beirute 

no Líbano, 

desenvolveu estudos e 

trabalhos na área de 

qualidade na prestação 

de saúde e de saúde 

pública. 



Definição, elaboração e monitoramento dos 
resultados (indicadores) 

• Definição do indicador 

• Elaborar a ficha técnica do Indicador 

• Painel de controle dos resultados (dashboard/ painel de gestão à vista) 

• Sistematizar o registro da análise crítica e plano de melhoria (PDSA) 

“Disseminar a cultura de que 

a transformação é 

responsabilidade de todos.” 

Deming 



Definição, elaboração e monitoramento dos 
resultados (indicadores) 

• Definição do indicador 

• Elaborar a ficha técnica do Indicador 

• Painel de controle dos resultados (dashboard/ painel de gestão à vista) 

• Sistematizar o registro da análise crítica e plano de melhoria (PDSA) 



Definição dos indicadores 

Estratégicos 
Resultados 

Táticos  

Processo 

Operacionais 

 Estrutura 



Definição, elaboração e monitoramento dos 
resultados (indicadores) 

• Definição do indicador 

• Elaborar a ficha técnica do Indicador 

• Painel de controle dos resultados (dashboard/ painel de gestão à vista) 

• Sistematizar o registro da análise crítica e plano de melhoria (PDSA) 



Ficha do indicador (POP) – descrição completa conforme abaixo: 

•Nome do indicador 

•Tipo 

•Setor/serviço 

•Objetivo 

•Fórmula 

•Análise e Interpretação do Indicador 

• Metodologia 

•Fonte 

•Amostra alvo 

•Periodicidade 

•Responsável 

•Meta ou limite aceitável (benchmarking/referência blibliográfica) 

•Validação da coleta de dados 

•Histórico de inclusão e exclusão 

Definição, elaboração e monitoramento dos  
resultados (indicadores) 



Definição, elaboração e monitoramento dos 
resultados (indicadores) 

• Definição do indicador 

• Elaborar a ficha técnica do Indicador 

• Painel de controle dos resultados (dashboard/ painel de gestão à vista) 

• Sistematizar o registro da análise crítica e plano de melhoria (PDSA) 



Definição, elaboração e monitoramento dos 
resultados (indicadores) 



Linha de Cuidado   
Revascularização do Miocárdio  

Compartilhando o  case Hospital BP   

A Beneficência Portuguesa de São Paulo 



Revascularização do Miocárdio 

Estratégia 

Epidemiologia 

Segurança 

1. Cardiologia = Especialidade estratégica 

4. Padronização das melhores práticas 

5. Comparação dos indicadores qualitativos entre as equipes de cirurgia cardíaca 

2. Alta demanda por procedimento de RM 

3. Necessidade de redução do tempo de permanência 



Fluxo do Paciente x Linha de Cuidado 

Referência Alta Transporte 
Agendamento 

Cirúrgico 
Admissão 

Continuidade do 
cuidado e 

Transferência 
Consulta 

Pré 
Internação 

Pré 
Operatório 

1 dia UI 

Intra  e Pós 
Operatório 

Centro Cirúrgico  
Antes da Internação 

UTI  
2 dias 

UI  
4 dias ALTA 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.canstockphoto.com.br/antigas-homem-paciente-cego-disable-6488149.html&ei=XTGsVNSyI8O1ggS344HACg&psig=AFQjCNET-uRLhcQRL3-y7Y73OYGdEGec5Q&ust=1420657361177601


Fluxo do Paciente x Linha de Cuidado 

Cuidado 
Centrado 
Paciente 

CAC 

Regulação
/Autorizaç

ões 

GDL 

Comercial 
Internaçã
o/Recepç

ões 

SCIH 

Segurança 
Patrimoni

al 

Agendamento 

Gerenciamento De Leitos 
Barreiras Linguísticas, Culturais E 
Sociais 
Controle De Acesso 

Admissão Do Paciente 

Padronização Do Termo De 
Consentimento 

Plano de Contingência Sistema 

Manual Do Paciente 
 

Segunda Opinião Medica 

Desospitalização 

Transferência De Titularidade 
Médica 

Critérios de Admissão E Alta 

Regras Gerais Do Centro Cirúrgico 

Solicitação De Serviço de Remoção 

Transferência ou Referência  
Saídas Excepcionais 



Uma vez definido o tema da linha de cuidado... 

São escolhidas as pessoas que farão parte do time de construção do documento 

Passo a passo 

• Equipe multiprofissional 
• Médicos especialistas 
• Coordenação da UTI Cardiológica 
• Gerência de Enfermagem e de Práticas 

Médicas 
• Coordenação da Fisioterapia, Nutrição, 

Farmácia 
• Qualidade 



1. Levantamento bibliográfico – melhores práticas vigentes, evidência científica 

2. Discussões com os especialistas 

3. Estabelecimento do período previsto de internação e do caminho percorrido pelo 

paciente dentro e fora do hospital 

4. Qual será o papel desempenhado por cada equipe – enfermagem, fisioterapia, farmácia, 

nutrição e médica. 

5. Quais são os protocolos, POP’s, normas e outros documentos relacionados àquela linha de 

cuidados. 

Passo a passo 



1. Levantamento bibliográfico – melhores práticas vigentes, evidência científica 

2. Discussões com especialistas 

3. Estabelecimento do período previsto de internação e do caminho percorrido pelo 

paciente dentro e fora do hospital 

4. Qual será o papel desempenhado por cada equipe – enfermagem, fisioterapia, farmácia, 

nutrição e médica. 

5. Quais são os protocolos, POP’s, normas e outros documentos relacionados àquela linha de 

cuidados. 

Passo a passo 



Revascularização do Miocárdio 



Definição da população alvo (população comparável) 

RM com ou sem CEC independente do número de enxertos 

Cirurgias eletivas (redução da variabilidade) 

SUS e CPA 

Definição do tempo previsto para a internação 

Tempo internação: 

 1 dia de pré-operatório na Unidade de Internação 

 2 dias de pós-operatório em UTI 

 4 dias de pós-operatório em Unidade de Internação 

 

Revascularização do Miocárdio 



Revascularização do Miocárdio 



Médico Farmacêutico Enfermagem Fisioterapeuta Nutricionista 

Coordenação do Cuidado Integrado 



Médico Farmacêutico Enfermagem Fisioterapeuta Nutricionista 

Coordenação do Cuidado Integrado 



Ambulatório 



Orientações para internação 



Elaboração de material de orientação aos pacientes e seus familiares  

Foi elaborado pela equipe 
multiprofissional e pelas práticas 

médicas um Manual de 
Orientação sobre a Cirurgia de 
RM, entregue no momento da 
admissão, auxiliando a equipe 
em relação às orientações que 

devem ser passadas ao paciente 
e familiares. 

Unidade de Internação- Recepção 



Unidade de Internação 



Centro Cirúrgico 



UTI 



Rotinas de exames UTI 



Rotinas de exames UTI 



Unidade de Internação 



1. Levantamento bibliográfico – melhores práticas vigentes, evidência científica 

2. Discussões com especialistas 

3. Estabelecimento do período previsto de internação e do caminho percorrido pelo 

paciente dentro e fora do hospital 

4. Qual será o papel desempenhado por cada equipe – enfermagem, fisioterapia, farmácia, 

nutrição e médica. 

5. Quais são os protocolos, POP’s, normas e outros documentos relacionados àquela linha de 

cuidados. 

Passo a passo 



Revascularização do Miocárdio 



Médico Farmacêutico Enfermagem Fisioterapeuta Nutricionista 

Coordenação do Cuidado Integrado 



1º dia UTI 

1º dia 

•  Reconciliação 
medicamentosa 

• Garantir o uso 
de AAS, estatina 
e beta 
bloqueador 

1º dia UTI  

•  Reconciliação 
medicamentosa 

• Monitorar 
inclusão no 
Protocolo de 
Prevenção de 
TEV 

• Cobrar 
suspensão de 
antibioticoprofil
axia (24 horas)   

2º dia de UTI  

• Monitorar 
protocolo de 
TEV 

1º dia UI 

• Monitorar 
profilaxia de TEV 

• Reconciliação de 
transferência 

2º e 3º dia UI  

• Monitorar 
profilaxia de TEV  

4ºdia UI 

•  Plano 
educacional 

• Orientação 
quanto a receita 
médica 

Reconciliação de 
alta  

Farmacêutico 
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Banho pré-operatório com antisséptico na noite anterior e 
na manhã da cirurgia 

Protocolo: Medidas específicas de controle e prevenção de 
infecção em sítio cirúrgico 

Avaliar risco para TEV conforme protocolo: 

Protocolo: Avaliação do Risco de Tromboembolismo Venoso 
(TEV) em pacientes internados 

Tricotomia realizada com tricotomizador elétrico: 

Protocolo: Tricotomia econômica pré-operatória 

 

Iniciar o Plano Educacional 

 
Para a avaliação de risco os diagnósticos de enfermagem devem ser 
levantados e suas intervenções realizadas: 
 
 Risco de queda, relacionado a fatores ambientais, cognitivos, fisiológicos e 

uso de medicamentos. 
 Risco de Glicemia Instável, relacionado ao jejum e/ou fatores de risco  
 Risco de infecção, relacionado a procedimentos invasivos 

Outros protocolos a serem lembrados: 
 Identificação de Risco e Prevenção de Queda 
 Identificação de risco e prevenção de LPP 
 Prevenção de hipoglicemia 

1° dia – Pré operatório UI 



 Norma de Cirurgia segura 
 Norma transporte e transição 
 Protocolo de Prevenção de 

Hipotermia não intencional 

Intra operatório 



UTI 

Protocolo de Prevenção de Hipotermia não intencional 

Protocolo de controle glicêmico em pacientes críticos 

Monitoramento de sangramento, balanço hídrico, dor e arritmia 

Protocolo de controle glicêmico 

Troca do curativo (24 horas) 

Monitoramento de sangramento, balanço hídrico, dor e arritmia 

Avaliar recolocação precoce de prótese auditivas, dentárias e 
óculos 

Outros Protocolos a serem lembrados: 
• Gerenciamento da Dor 
• Identificação de risco e prevenção de LPP 

Para a avaliação de risco os diagnósticos de enfermagem devem ser 
levantados e suas intervenções realizadas: 
 
 Termoregulação ineficaz, caracterizada por  flutuação da 

temperatura corporal abaixo dos parâmetros normais. 
Relacionado à doença, extremos de idade, flutuação na 
temperatura ambiental, trauma 

 Risco de integridade da pele prejudicada, relacionado a fatores 
externos e/ou internos 

 Dor aguda caracterizada por relato verbal de dor, 
comportamento expressivo 
(choro/agitação/gemido/irritabilidade) relacionada a agentes 
lesivos (biológicos, químicos, físicos e/ou psicológicos 

UTI (POI) 



1º dia - Plano educacional 

2º dia - Plano educacional 

Manter curativo aberto 

3º dia - Plano educacional e pendências para alta (exames, 
transporte) 

4º dia - Plano educacional e Alta hospitalar 

Outros protocolos a serem lembrados: 
 

 Identificação de Risco e Prevenção de Queda 
 

 Identificação de risco e prevenção de LPP 
 
 Identificação do risco de TEV (transição) 
 

Unidade de Internação (3° dia após a cirurgia) 
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1º dia Pré operatório: 

- Avaliação pré operatória conforme prescrição médica: 
Ênfase nos pacientes com comorbidades respiratórias; 
Focada no padrão respiratório e de movimento; Realizar e 
ensinar exercícios a serem realizados no PO 

POI (UTI): 

- Fisioterapia respiratória e motora: Mobilização passiva; 
Posicionamento 

- Adequação da pressão de cuff 

- Protocolo de interrupção precoce de VMI: Interrupção 
da VM; Extubação, conforme protocolo 

1º dia (UTI): 

- Fisioterapia respiratória e motora 

- Desmame da VMI caso não extubado 

2º dia (UTI) 

- FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA: Exercícios 
Respiratórios + Incentivadores; Tosse assistida; VNI se 
necessário + redução oferta de O2 se possível; Exercícios 
motores ativos, metabólicos, sedestação se condição clínica e 
autorização médica + cicloergômetro se condições clínicas 

- FISIOTERAPIA UROLÓGICA  SE INDICADO 

- AVALIAR MOBILIZAÇÃO (VISITA MULTIDISCIPLINAR)  

2º, 3º e 4º dia (UI) 

- FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA: Estimular 
deambulação; Desmame do oxigênio (s/n); Exercícios 
Respiratórios + Incentivadores (s/n); Tosse Assistida 

- PLANO EDUCACIONAL: Orientar sobre cuidados de alta 
hospitalar, alterações de estilo de vida e exercícios a ser 
realizados; Entregar folder de alta 

Fisioterapia 
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1º dia  

ANAMNESE NUTRICIONAL COM CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE 
ASSISTÊNCIA 

GARANTIR APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE ABREVIAÇÃO DE 
JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO 

Conforme liberação médica, dispensar para a Enfermagem 
sachê com módulo de carboidrato e proteína para ser 
administrado até 2h antes do horário programado para a 
cirurgia. 

POI (UTI) 

Iniciar dieta VO após 6hs de extubação 

2º dia UTI 

Iniciar dieta enteral se não houver extubação 

1º ao 4º dia UI: 

PLANO EDUCACIONAL 

Conscientizar a importância da alimentação no processo de 
cicatrização e recuperação do pós-operatório. 

Realizar a orientação nutricional com entrega de impresso de 
acordo com a prescrição médica e comorbidades para 
continuidade do tratamento 

Nutricionista 



A importância da equipe multidisciplinar 
Avaliando riscos 



A importância da equipe multidisciplinar  
o “poder” de se comunicar 

•Definição das unidades de internação (perfilizado) GDL 

 

•Equipe Multidisciplinar – monitoramento pacientes REVASC – relatório 

em sistema  



A importância da equipe multidisciplinar  
o “poder” de se comunicar 

Agenda diária – UI 
*Identificação dos riscos 
*Perroca 
*Isolamentos 
*Informações adicionais 



A importância da equipe multidisciplinar  
o “poder” de se comunicar 

Identificação dos 
riscos – UTI adulto e 
pediátrica 



A importância da equipe multidisciplinar  
Transporte 

 Classificar o Risco no 
momento do 
transporte, 
equipamentos e equipe 
multi necessária 

 Registrar em 
documento próprio os 
riscos avaliados, 
dispositivos, SSVV – 
objetivo garantir o 
transporte seguro do 
paciente 



Transição 

Cuidados na transição  e 
continuidade do cuidado: 
administração de 
medicamentos, registro de 
SSVV, documentos obrigatórios 
a serem transitados 

A importância da equipe multidisciplinar  
 



Plano terapêutico *Problema ativo não é risco 
*Meta deve ser reavaliada de acordo com o planejado 
*Pode ser feito em visita multidisciplinar – com ou sem o médico 



Plano Educacional 
*Registro em documento próprio de todas as 
orientações 
*Utilização de técnicas de comunicação – teach back  



Orientações de alta hospitalar - folder 



Equipe Multidisciplinar na linha de cuidado 



Qualidade Assistencial – Enfermeiro de Referência 

Qualidade e Segurança do Cuidado 

Cuidado 

*Estabelece vínculo 
*Compartilha decisões 

*Visão abrangente das necessidades 
do paciente/família 

*Presta cuidados 

Conhecimento clínico e 
tomada de Decisão 

Colaboração 

*Identifica problemas precocemente 
*Coordena situações imprevistas com eficácia e otimiza recursos 

*Avalia criticamente sua prática 
*Utiliza evidências científicas na tomada de decisão 

*Multidisciplinaridade 
 *Foco nas metas assistenciais 

*Promove na unidade a estabilidade do 
time 



Construção de um 
Protocolo 



Protocolo - Fluxo de elaboração 

Definição de 
Protocolo (perfil, 
risco e estratégia) 

Estabelecer 
Coordenador 

Discussão Técnica 
Elaboração 
protocolo 

Fluxograma 

Multi 

Publicação 
Sistema 

Educação da 
Equipe Multi  

Treinamento e 
Divulgação 

Definição dos 
indicadores 

Instrumento de 
coleta de dados 

Ficha do indicador 
Monitoramento 

resultados 
Ciclo de melhoria 



Construção de Protocolos 

Nutrição 

 



Definição, elaboração e 
monitoramento de 
indicadores 



Gestão de Protocolos 

 

Equipe Multidisciplinar  
 

 Conhecimento, alinhamento  e divulgação 

 Centralização – criação e 
acompanhamento dos resultados 

 Formalização do Coordenador Técnico 
(analisa, revisa e monitora) 

 

Definição de protocolos a serem 
gerenciados, baseados na epidemiologia, 

segurança e estratégia 

GAM – Grupo Assistencial 
Multidisciplinar 



Indicadores 

Discussões 

mensais 

nas áreas 



Auditoria Clínica 

Processo regular que visa aferir e induzir qualidade do atendimento amparada em: 
protocolos e instruções de trabalho normatizados e pactuados.  

“Tendo estabelecido a coisa certa a fazer, estamos fazendo isso 
corretamente?” 



Monitoramento - Auditoria Clínica 

Estabelecer Boas 
Práticas 

Medir os cuidados 
prestados com 

critério de 
qualidade pré-
estabelecidos 

Introduzir 
mudanças que 

melhorem a 
prestação destes 

serviços 

Monitorar para 
manter as boas 

práticas 

É usada para comparar as boas práticas atuais 
com evidência de boas práticas 

 

Definição do processo a ser auditado 

Definição da metodologia:(Revisão Concomitante ou 

Retrospectiva)/ local da avaliação 

Definição da equipe de avaliadores 

Elaboração do instrumento 

Coleta 

Análise do Resultado 



Resultados – Como sustentar a melhoria? 

● Reuniões de Planejamento Estratégico - BSC 

 

● Reuniões de Negócio 

 

 

● Reunião do Grupo de Assistencial Multiprofissional (GAM) 

 

● Apresentação dos indicadores médicos pela gerência de práticas médicas a todas as equipes de 
cirurgia cardíaca (cota de cirurgias SUS por equipe) 

 

 

Indicadores Financeiros 

Qualidade  

Assistencial 

Qualidade 

 Percebida 



Definição dos indicadores 

Estratégicos 
Resultados 

Táticos  

Processo 

Operacionais 

 Estrutura 

Médicos: 

- % Preenchimento da ficha de avaliação pré-
operatória ambulatorial (EuroScore) 

- Garantir continuidade da profilaxia de TEV no 3°PO 
(transição UTI -> UI) 

- Remoção de drenos no 2°PO e de fio de MCP no 
5°PO (registro) 

- Alta com AAS, Estatina e Betabloqueador 
(indicadores internacionais) 

 

 



Definição dos indicadores 

Estratégicos 
Resultados 

Táticos  

Processo 

Operacionais 

 Estrutura 

Enfermagem: avaliação do risco para TEV; Protocolo 
de Transporte e Transição; curativo aberto no 4°PO; 
plano educacional 

Fisioterapia: interrupção precoce VMI (POI); 
realização de fisioterapia motora e respiratória no pós-
operatório; plano educacional; orientação de alta 

Assistência Farmacêutica: reconciliação 
medicamentosa na admissão; monitorização da adesão 
ao protocolo de profilaxia de TEV no 1°PO;  

Nutrição: aplicação do protocolo de abreviação de 
jejum; início de dieta VO 6 horas após extubação; plano 
educacional 



Definição dos indicadores 

Estratégicos 
Resultados 

Táticos  

Processo 

Operacionais 

 Estrutura 

Processo: Adesão ao protocolo de TEV 
 
 
Estrutura: 
Itens de Controle que subsidiam o resultado do processo 
- N° pacientes com risco de TEV 
- N° pacientes com profilaxia de TEV 

 



•Processo colaborativo 

•Envolvimento liderança 

Estratégias de Implantação 



Estratégias de Implantação 



Estratégias de Divulgação 

•Educação e Treinamento multidisciplinar 

•Campanhas 

•Boletins – via comunicado interno 

•Reuniões com corpo clínico 

•Reuniões do núcleo cirúrgico 

 

 



NOSSO 

PROPÓSITO... 

VALORIZAR A 

VIDA 

O NOSSO 

CUIDADO COM O 

PACIENTE, 

REFLETE 

NATURALMENTE 

NOSSO 

COMPROMISSO 

COM ESSE 

PROPÓSITO.  
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