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SIGLAS E ABREVIATURAS

CADI Centro de Admissão e Diagnóstico Inicial

CID 10 Classificação Internacional de Doenças versão 10

COVID 19 Corona Virus Disease 19

CTI Centro de Terapia Intensiva

DRG Diagnosis Related Group

HSL Hospital São Lucas

UNIMED-BH Confederação Nacional das Cooperativas Médicas de Belo Horizonte
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INTRODUÇÃO

O conhecimento dos dados epidemiológicos em serviços de saúde visa o

aperfeiçoamento da efetividade, segurança e qualidade assistencial a partir de tomadas de

decisões estratégicas. Por meio da epidemiologia descritiva é possível identificar, analisar e

reportar padrões e frequências de eventos relacionados a uma população (LANETZKI et al,

2012).

O acompanhamento do perfil epidemiológico hospitalar permite avaliar a tendência

de variáveis relacionadas à população atendida, assistência prestada e aos resultados

clínicos alcançados. Os dados coletados permitem a comparação entre instituições

semelhantes, ou consigo mesmas com base em resultados anteriores, visando a projeção de

resultados futuros (LANETZKI et al, 2012).

Atualmente o método DRG consiste em um sistema de classificação de pacientes

hospitalizados. Estes, são agrupados de acordo com sua complexidade e consumo de

recursos, o que permite comparar os resultados e fazer previsões (IAG, 2022).

A aplicação da metodologia DRG de forma eficiente consegue gerar para a instituição

dados relacionados às oportunidades de redução de desperdícios no sistema de saúde,

criação de um modelo remuneratório baseado em valor, controle de sinistralidade,

sustentabilidade econômica, foco na segurança do paciente, melhoria do desempenho da

organização, avaliação da qualidade do serviço prestado e uso eficiente do leito hospitalar

(IAG, 2022).

Portanto, a gestão da ferramenta DRG com emissão de relatórios e dados de

indicadores para acompanhamento da Alta Direção da instituição e definição de ações

estratégicas permite identificar o que foi previsto e o que foi realizado no que se refere a

resultados assistenciais, econômicos e permanência hospitalar. Dessa maneira, a tomada de

decisão é aperfeiçoada, potencializando a entrega de valor.

DRG no Hospital São Lucas

No Hospital São Lucas, o processo de codificação do DRG é realizado diretamente

pela equipe de suporte da Operadora UNIMED-BH. Sendo assim, os dados gerados são

extraídos da base da plataforma do IAG pela equipe de Apoio do Grupo Santa Casa BH para
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emissão de relatórios, boletins e análises estratégicas.

Após a reestruturação da metodologia de acompanhamento do DRG do Hospital São

Lucas, foram iniciados os acompanhamentos semanais das permanências hospitalares, às

quais são conduzidas juntamente à Superintendente da instituição e representantes líderes

das áreas assistenciais. Essa ação permite definições estratégicas e melhorias contínuas em

processos.

A definição atual é ampliar essa análise para o desdobramento dos indicadores e

resultados assistenciais oferecidos pela ferramenta do DRG. Desta forma, este Boletim tem

por objetivo, não apenas apresentar dados sociodemográficos e epidemiológicos, mas ser

um instrumento direcionador para a tomada de decisão em conjunto com as lideranças da

instituição.

Tal Boletim será emitido anualmente com as informações consolidadas e

semestralmente e de forma mais objetiva para a discussão e análises dos indicadores

obrigatórios como Permanências Clínicas e Cirúrgicas, Readmissão em 30 dias e Condições

Adquiridas. As análises estratégicas irão proporcionar ações de melhorias para

desdobramento e acompanhamento assistencial.

OBJETIVO

Descrever as características clínicas, sócio demográficas e epidemiológicas dos

pacientes internados no ano de 2021 no Hospital São Lucas do Grupo Santa Casa de Belo

Horizonte referente a operadora UNIMED.

MÉTODO

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, realizado por meio de pesquisa na

base de dados da plataforma do Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) da UNIMED-BH,

Sistema de Prontuário Eletrônico Hospitale e Power BI, ambos licenciados para uso no

Hospital São Lucas.

Para a codificação foram considerados os requisitos estabelecidos pela UNIMED para

a geração de informações pela metodologia DRG. São considerados, portanto, pela UNIMED
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pacientes internados nas instituições no período analisado. O acompanhamento é realizado

pela operadora, onde é garantido o percentual mínimo de 95% de codificação.

Este Boletim Epidemiológico considera a análise das codificações de altas apenas da

Operadora UNIMED por dois motivos: atualmente apenas a UNIMED-BH codifica e

compartilha seus dados com a instituição, ademais, esta é a operadora com maior

representatividade em atendimentos/altas da instituição no período analisado.

O Hospital São Lucas foi inaugurado em 1922 e está há quase um século prestando

serviços assistenciais em Minas Gerais com excelência, eficiência e atendimento

humanizado, considerado como referência na saúde suplementar e no atendimento de

pacientes com planos de saúde e particulares (SANTA CASA, 2021).

Atualmente o Hospital São Lucas realiza procedimentos cirúrgicos e clínicos e

incorporou aos seus serviços a cirurgia robótica, oferecendo aos pacientes o que há de mais

moderno na cirurgia ortopédica. Ademais, é uma instituição certificada pela ISO 9001:2015

e credenciada pela Rede Brasil AVC.

Composto por 196 leitos disponibilizados ao Pronto Atendimento Adulto e

Pediátrico, com um serviço de 24 horas, além de disponibilizar salas de Centro Cirúrgico,

Centro de Tratamento Intensivo, Ambulatório de Oncologia e Nefrologia Pediátrico e Adulto

(SANTA CASA, 2021).

Por se tratar de um estudo epidemiológico descritivo, as variáveis serão

apresentadas conforme sua prevalência por cada mês e (ou) ano de 2021. As variáveis

apresentadas foram divididas em categorias organizadas conforme o quadro 1

Quadro 1: Organização das variáveis

Grupo Variáveis

Variáveis demográficas Total de pacientes atendidos;

Sexo;

Faixa etária.

Variáveis clínicas e assistenciais Motivo das principais internações por CID

10 (Classificação Internacional de Doenças

versão 10).
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Para as variáveis quantitativas em que houver a necessidade de medidas de

tendência central, por convenção e para manter a possibilidade de comparação com outras

instituições foi adotada a média como medida de tendência central.

Cabe ressaltar que este Boletim não considera os critérios utilizados na metodologia

do serviço de Estatística na instituição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o Gráfico 1, apresentado abaixo, em 2021 52,43% das altas foram de

pacientes da UNIMED-BH, de acordo com a base do Power BI do Hospital São Lucas.

Gráfico 1: Percentual de Altas x Operadora no HSL no ano de 2021

Fonte: Base de dados Power BI HSL

Foram 4.726 codificações realizadas pela UNIMED-BH, com uma média de 393 altas

por mês, sendo o mês de janeiro o que ocorreu menor número de altas (194) e o mês de

agosto o que ocorreu maior número de altas (499). O número de altas por mês foi

apresentado no gráfico 2.
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Gráfico 2: Total de altas codificadas pela UNIMED-BH realizadas por mês em 2021 no HSL

Fonte: Base de dados DRG UNIMED-BH

Do total de pacientes que receberam alta no ano de 2021, 60,26% eram do sexo

feminino, 39,53% eram do sexo masculino e 0,21% são de sexo indefinido (gráfico 3). A faixa

etária predominante em ambos os sexos foi maior de 80 anos. Consequentemente,

mulheres e homens na 3º idade correspondem ao maior número de internações como

apresenta o gráfico 4.

Gráfico 3: % de altas codificadas pela UNIMED-BH dentre pacientes do sexo feminino,

masculino e indefinido em 2021 no HSL

Fonte: Base de dados DRG UNIMED-BH
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Gráfico 4: Faixa etária de pacientes que receberam alta em 2021 por sexo da UNIMED-BH no

HSL

Fonte: Base de dados DRG UNIMED-BH

Quanto ao motivo principal de internação por categorias da CID 10, o maior

percentual de pacientes que receberam alta em 2021 internaram devido a COVID 19 cujo

CID pertence a categoria U07, criado especificamente para uso em virtude da pandemia. Os

demais motivos de internação foram obesidade devida a excesso de calorias (E66.0),

infecção do trato urinário de localização não especificada (N39.0), calculose da vesícula biliar

com outras formas de colecistite (K80.1), outra obesidade (E66.8) e calculose da vesícula

biliar sem colecistite (K80.2), conforme gráfico 5.

Gráfico 5: % de altas por motivo da internação conforme categoria da CID 10 da UNIMED-BH

em 2021 no HSL

Fonte: Base de dados DRG UNIMED-BH
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Diante dos resultados apresentados, realizaremos as sugestões de protocolos clínicos

com base no perfil epidemiológico.

Proposta de Ação para o período analisado:

1) Definição da equipe de Governança Clínica em conjunto com a Superintendência

do HSL, de iniciar o monitoramento dos Protocolos de Sepse, Dor e TEV, por serem

protocolos institucionais que já estavam em execução e por serem protocolos de

risco assistencial de todos os setores da instituição;

2) Definição dos critérios para criação do banco de dados, que, a priori havia sido por

CID’s de Alta relacionados ao Protocolos e, posteriormente, foi necessário

reajustá-los e considerar a planilha de controle de pacientes em Protocolos Clínicos

preenchida regularmente pelas equipes do Hospital São Lucas;

3) Realizada análise dos dados coletados e observado fragilidade no local do registro

dos pacientes com indicação de protocolo no sistema Hospitale. Com base nisso foi

verificado a necessidade da realização de um treinamento para a equipe

assistencial para que os registros fossem padronizados;

4) Agendamento de Reunião com a Diretoria Clínica e Superintendência do HSL para

apresentação dos resultados e análise realizadas a partir das coletas de dados e

para definição das alterações no Sistema Eletrônico;

5) Realização dos Treinamentos de Registro de Protocolos Clínicos para as equipes

assistenciais;

6) Identificado necessidade de revisão e atualização dos Protocolos Clínicos do HSL;

7) Implementação de reuniões semanais da equipe da Governança Clínica que

acompanha os Protocolos Clínicos no HSL para desdobramentos e

acompanhamento das melhorias;

8) Definição da necessidade de reuniões mensais para envolvimento, discussão e

análise das equipes de liderança do HSL nos desdobramentos dos Protocolos

Clínicos;
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Sugestões  de protocolos clínicos para atender o perfil de 2021:

De acordo com o perfil de recorrência dos CID’s de alta identificados nesta análise de

2021, a equipe de Governança Clínica sugere descrição, monitoramento e auditorias

clínicas dos seguintes protocolos:

- Manejo de pacientes com COVID-19;

- Protocolo de Obesidade e Cirurgias Bariátricas;

- Protocolo de Atendimento aos pacientes com Infecção do Trato Urinário;

- Protocolo de atendimento aos pacientes com Calculose da vesícula biliar.
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