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Desperdício nos Sistemas de Saúde

Diárias 
Consumidas

% das Diárias 
Consumidas

Ineficiência no uso do leito 
Hospitalar

302.370,40 16,79%

ICSAP 163.380,20 9,07%

Readmissão não planejada em 30 
dias

95.976,00 5,33%

Condições Adquiridas Graves 95.849,50 5,32%

Internação de Cir. Ambulatoriais 21.420,90 1,19%

DESPERDÍCIO POTENCIALMENTE 
MODIFICÁVEL PELA ENTREGA DE 

VALOR
678.997,00 37,70%

Fonte: Artigo Índice de Valor do Sistema de Saúde do Brasil (IVSB). Autores: Prof. Renato 
Camargos Couto; Profa. Tania Moreira Grillo Pedrosa

Dados do Artigo Índice de Valor do Sistema de Saúde do Brasil (IVSB)

. Avaliação das internações de      

501.821 pacientes

. Total de 1.801.177,4 diárias 

consumidas
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A SEGURANÇA 
DO PACIENTE 
é a base 
para uma 
assistência à 
saúde de 

Qualidade.

Foto: Depositphotos - Campanha “Abril pela Segurança do Paciente” IBSP - Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente



As Seis Dimensões da Qualidade
na Assistência à Saúde



▪ Nos Estados Unidos, um em cada dez pacientes hospitalizados desenvolvem 

um evento adverso (AHRQ, 2014).

▪ Estima-se que o erro assistencial seja a terceira causa de morte nos EUA, 

estando atrás somente de doenças cardiovasculares e câncer, podendo chegar 

a 400.00 óbitos por ano (MAKARY; DANIEL, 2016). 

▪ As consequências da insegurança do paciente vão além dos óbitos e inclui a 

morbidade e formas mais sutis de prejuízos como a perda da dignidade, do 

respeito e o sofrimento psíquico (NPSF, 2015).

Impacto da INSEGURANÇA na Assistência à Saúde



Dados DRG Brasil – Hospital Madre Teresa

Janeiro/2018 a Julho/2019: 26.156 altas codificadas pelo DRG (mais de 80% do total de internações)

Desperdício nos Sistemas de Saúde
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31% - Condições Adquiridas Graves



Desperdício nos Sistemas de Saúde

Fonte: DRG Analytics Brasil



51,6% das Condições Adquiridas Graves 

foram classificadas como 

Condições Adquiridas Infecciosas

Desperdício nos Sistemas de Saúde

Fonte: DRG Analytics Brasil



▪ Cerca de 30% dos custos globais com saúde nos EUA são determinados pelas 

falhas e erros originados na assistência médico-hospitalar (NIHCM, 2007) 

girando em torno de US$ 45 bilhões em 2007 (CDC, EUA – 2009)

Relatório Erros Acontecem 
Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS, 2016)

Estimativa de custos por erros assistenciais hospitalares na saúde suplementar no Brasil, 2015

1.No de internações hospitalares da saúde 

suplementar no Brasil em 2015: 7.924.127. 

Disponível em: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_

para_pesquisa/Materiais_por_assunto/mapa_ 

assistencial_2016007.pdf. Acesso em: 20 jul

2016. 2.Despesas assistenciais da saúde 

suplementar no Brasil em 2015. Disponível em: 

http://www.ans.gov.br/ aans/noticias-

ans/numeros-do-setor/3402-ans-publica-dados-

sobre-assistencia-prestada-pelos-planosde-

saude-2. Acesso em: 20 jul 2016.

Impacto da INSEGURANÇA na Assistência à Saúde



Modelos de Remuneração em Saúde

Fee

For 

Service

Value-

Based

Healthcare

(VBHC)



➢ A partir do ano de 2008 o CMS (Centers for Medicare or Medicaid Services) dos EUA 

passou a NÃO remunerar algumas categorias de Condições Adquiridas (eventos passíveis 
de prevenção pela aplicação de evidências científicas):

1) Corpo estranho retido após cirurgia
2) Embolia gasosa
3) Incompatibilidade sanguínea
4) Úlceras de pressão graus III e IV
5) Quedas e trauma
6) Manifestações de inadequado controle glicêmico
7) Infecção de urina associada à sonda vesical de demora
8) Infecção de corrente sanguínea associada à cateter venoso central
9) Mediastinite pós cirurgia de revascularização miocárdica
10) Infecção de sítio cirúrgico pós cirurgia bariátrica para obesidade
11) Infecção de sítio cirúrgico pós procedimentos ortopédicos selecionados
12) Infecção de sítio cirúrgico pós implante de dispositivo eletrônico cardíaco
13) Trombose venosa profunda e embolia pulmonar pós procedimentos selecionados
14) Pneumotórax iatrogênico pós cateterização venosa

Modelos de Remuneração em Saúde



✓ O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído no Brasil pela 

Portaria GM n°. 529, de 1 de abril de 2013

Visa prevenir, monitorar e reduzir a incidência de eventos adversos nos atendimentos prestados, 

promovendo melhorias relacionadas à segurança do paciente e a qualidade em serviços de saúde do país.

✓ A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº. 36, de 25 de julho de 2013, estabelece a obrigatoriedade 

de implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em serviços de saúde.

O desenvolvimento das ações e das estratégias previstas no PNSP cabe ao NSP, o qual desempenha 

papel fundamental em todo processo de implantação do PSP (Plano de Segurança do Paciente).

✓ Na busca do fortalecimento da vigilância e do monitoramento dos incidentes relacionados à assistência 

à saúde, a Anvisa disponibilizou em 2015, o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Monitoramento e 

Investigação de Eventos Adversos e Avaliação de Práticas de Segurança 

do Paciente. 
O objetivo deste Plano é identificar e minimizar riscos, visando à prevenção de danos aos 

pacientes em serviços de saúde.

Segurança do Paciente

Fonte: ANVISA



O NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE - Princípios e Diretrizes*: 

• A melhoria contínua dos PROCESSOS de cuidado e do uso de tecnologias da saúde 

• A disseminação sistemática da CULTURA DE SEGURANÇA

• A articulação e a integração dos processos de GESTÃO DE RISCO

• A garantia das BOAS PRÁTICAS de funcionamento do serviço de saúde dentro de 

seu âmbito de atuação.

MEDIDA COMUNICAÇÃO

*Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada da 

Anvisa – RDC n°. 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, 26 jul 2013

Segurança do Paciente
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Entrega de VALOR – Hospital Madre Teresa
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Entrega de VALOR – Hospital Madre Teresa

“Aquilo que não se pode 

medir, não se pode melhorar”. 
William Thomson



MEDIDAS

- Padronização das métricas / Comparabilidade

- Qualidade da informação

- Facilidade na captação e estruturação dos dados

- Contexto

- Adequação do tempo

- Foco na entrega de valor ao paciente

- Reprodução

- Transparência

Referência: ICHON

Segurança do Paciente



Referência: ICHON

DRG

.Codificação do prontuário assistencial 

multidisciplinar (busca ativa)

.Ajuste pela Complexidade assistencial

.Associação de informações em único 

sistema

.Informação na alta ou após 

reinternação

MEDIDAS

- Padronização das métricas / Comparabilidade

- Qualidade da informação

- Facilidade na captação e estruturação dos dados

- Contexto

- Adequação do tempo

- Foco na entrega de valor ao paciente

- Reprodução

- Transparência

Segurança do Paciente



Número de Eventos Infecciosos 

identificados pelo DRG x SCIH

1º sem/2018 17,7% maior

1º sem/2019 13,0% menor

Melhoria da Informação

Dados: Sistema DRG Brasil - HMT e SACIH
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COMUNICAÇÃO

- Dimensão da CULTURA DE SEGURANÇA

- Alinhamento

- Engajamento

Segurança do Paciente
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- Dimensão da CULTURA DE SEGURANÇA

- Alinhamento

- Engajamento

PACIENTE

Segurança do Paciente



Cleveland Clinic – CONAHP 2019

Cuidado centrado 

no Paciente



CONAHP 2019

Cuidado centrado no Paciente



Segurança do Paciente

Um bom trabalho de Gestão de Riscos começa na organização
dos dados sobre falhas em processos, incidentes, erros e eventos adversos.
Eles devem ser estruturados em uma matriz de gravidade e frequência, para
que se saiba quais problemas devem ser priorizados dentro da instituição.

Fonte: ISO 31000

Ferramentas de Gestão de Risco:
- Reativas (Ex.: análise da causa-raiz com os cinco porquês)

- Preventivas (Ex.: FMEA – Análise dos modos e efeitos de falhas - método sistemático 

e pró-ativo para avaliar um processo de forma a identificar onde e como ele pode 
falhar.)

Gestão de Risco

IBSP Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente

Gestão de Risco Segurança é o estado secundário ao
gerenciamento de risco.

(ISO, 2009)
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Gestão de Risco Um bom trabalho de Gestão de Riscos começa na
organização dos dados sobre falhas em processos,
incidentes, erros e eventos adversos. Eles devem ser
estruturados em uma matriz de gravidade e frequência,
para que se saiba quais problemas devem
ser priorizados dentro da instituição.

Fonte: ISO 31000

Efeito-dominó: ferramentas de gestão de riscos ajudam a evitar erros recorrentes e a enxergar possíveis falhas (Bigstock)
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Gestão de Risco Terminologias das normas 

internacionais de gestão de risco (ISO, 2009): 

a. Identificação do risco

b. Análise do risco

c. Avaliação do risco

d. Tratamento do risco
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Gestão de Risco

IBSP Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente

Gestão de Risco Terminologias das normas internacionais de 

gestão de risco (ISO, 2009): 

→ Identificação, Análise, Avaliação e Tratamento do risco:

A identificação da probabilidade e gravidade com 

que essas consequências possam ocorrer. Como 

componente da probabilidade, a qualidade dos controles 

existentes para se evitar a manifestação de falhas deve 

ser determinada. 



Segurança do Paciente

Características dos Hospitais

- Sistema complexo

- Enorme quantidade de dados

- Fragilidades no cumprimento de protocolos e 

check lists

- Desafios da comunicação – fragmentação do cuidado

- Erros, em geral, multifatoriais



Características dos Hospitais

- Sistema complexo

- Enorme quantidade de dados

- Fragilidades no cumprimento de protocolos e 

check lists

- Desafios da comunicação – fragmentação do cuidado

- Erros, em geral, multifatoriais

Os dados de saúde crescerão para 2.314 Exabytes até o próximo ano, 
de um número de 153 Exabytes em 2013, com uma taxa de 

crescimento anual de 48%. (Fonte: IDC)

Segurança do Paciente



Inteligência Artificial (IA) na Saúde

Investimentos:
- 2014: US$600 milhões

- 2021: US$6,6 bilhões
Previsão de economia, até 2026: 

US$150 bilhões, apenas na saúde americana
Estudo “Agency Report 2019” - Accenture Interactive

“A Inteligência Artificial permite melhorar a segurança e, se 

bem gerida, economiza recursos para o hospital e melhora a 

qualidade do atendimento.” Ricardo Mateo Duenãs para IBSP 



Objetivo:

Acompanhar a JORNADA DO PACIENTE possibilitando a PREDIÇÃO DE DESFECHOS 

ou DETECÇÃO DE ANOMALIAS NOS PROCESSOS, PERSONALIZANDO O CUIDADO e 

DISSEMINANDO AS INFORMAÇÕES para os membros das equipes assistenciais e para o 

próprio paciente, o que propicia viabilizar a INTEGRALIDADE E CONTINUIDADE DO 

CUIDADO.

Inteligência Artificial (IA) e Gestão de Risco

Segurança do Paciente

✓ DRG Brasil - IA



Inteligência Artificial (IA) e Gestão de 

Risco

GESTÃO DE RISCO 4P

Cuidado centrado no paciente e integrado 

por uma comunicação compartilhada.

ERSONALIZADA

REVENTIVA

REDITIVA

ARTICIPATIVA

Segurança do Paciente



Agregando VALOR em Saúde

Inteligência Artificial – DRG Brasil
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Inteligência Artificial – DRG Brasil

Principais Etapas:

- Acesso ao sistema - via celular e aplicativo instalado nos Palms para checagem 
de medicamentos
- Interfaces com o sistema de Prontuário Eletrônico
- Definição da participação das Equipes Assistenciais e do grupo de Alta Segura 

(com as analistas de informação em saúde) na inserção das informações →
Codificação do DRG beira-leito

- Seleção dos check lists e questionários a serem aplicados
- Estruturação das Intervenções Personalizadas mediante o mapeamento dos 

riscos
- Participação do Paciente

Combate ao Desperdício –
Projetos do Hospital Madre Teresa



Bons exemplos...    

Agregando VALOR em Saúde



Apresentação IHI - CONAHP, 2019
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Apresentação IHI - CONAHP, 2019



“Knowing is not enough; we must apply. 
Willing is not enough; we must do.”

Johann Wolfgang von Goethe



Obrigada!
flavia.bosco@hospitalmadreteresa.org.br


