


HOSPITAL SÃO LUCAS - GRUPO SANTA CASA BH

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO HOSPITAL SÃO LUCAS (HSL) - 1º SEMESTRE 2022

Dados Globais

Dados UNIMED

2022



HOSPITAL SÃO LUCAS - GRUPO SANTA CASA BH

SUMÁRIO

SIGLAS E ABREVIATURAS…………………………..……………………….…….…………02

INTRODUÇÃO………………………..………………………………………………………03

OBJETIVO……..……………….…………………………………………..…………………03

MÉTODO……………………………………………………………………………………..04

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS GLOBAIS DO HSL NO 1º SEMESTRE DE

2022…………………………………………………………………………………………..05

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS UNIMED DO HSL NO 1º SEMESTRE DE

2022………………………..…………………………………………………….….………..09

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………...…………14

1



HOSPITAL SÃO LUCAS - GRUPO SANTA CASA BH

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

IAG Grupo IAG Saúde

UNIMED Confederação Nacional das Cooperativas Médicas de Belo Horizonte
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1. INTRODUÇÃO

No ano de 2022 o Hospital São Lucas comemora 100 anos de existência em prol da

população de Minas Gerais, buscando cada vez mais um atendimento humanizado, ético e

com qualidade de ponta para seus pacientes.

No primeiro semestre de 2022 o Hospital contou com 89 leitos de enfermaria, 29

leitos de CTI adulto, 29 leitos de cuidados cirúrgicos e Pronto Atendimento Adulto e

Pediátrico.

Para entender melhor o perfil de pacientes internados na Instituição, esse

documento passou por algumas mudanças na sua forma de apresentação.

Irá abordar os dados obtidos do DRG processo de codificação do DRG que é

realizado diretamente pela equipe de suporte da Operadora UNIMED-BH. Sendo assim, os

dados gerados são extraídos da base da plataforma do IAG para emissão de relatórios,

boletins e análises estratégicas. Além disso, será apresentado os dados extraídos do

prontuário eletrônico utilizado na Instituição, considerando todos os pacientes que tiveram

entrada registrada no mesmo, seja através de internação, leito dia ou pronto atendimento.

Todos os dados foram processados e analisados pela Coordenação de Informações

Estratégicas antes de fazerem parte deste documento.

Este é o Boletim relacionado ao 1º semestre de 2022 e apresenta informações

consolidadas para a discussão e análises dos Protocolos Clínicos que irão proporcionar

ações de melhorias para desdobramento e acompanhamento assistencial.

2. OBJETIVO

Descrever as características demográficas, prevalência e incidência de doenças dos

pacientes atendidos no HSL e específicos da operadora UNIMED no 1º semestre de 2022 no

Hospital São Lucas do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte.
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3. MÉTODO

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

base de dados da plataforma do DRG da UNIMED, 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

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.

Para os dados extraídos no Hospitale e PowerBI, foram considerados 100% dos

pacientes que deram entrada no Hospital e tiveram seus dados clínicos registrados em

prontuário eletrônico.

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

apresentadas conforme sua prevalência por cada mês e (ou) semestre de 2022. 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 Global;

Total de pacientes atendidos UNIMED;

Sexo Global;

Sexo UNIMED;

Faixa etária Global;

Faixa etária UNIMED.

Variáveis clínicas e assistenciais Motivo dos atendimentos por CID Global;

Motivo dos atendimentos por CID UNIMED;
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Total de cirurgias eletivas e urgência

UNIMED;

Total procedimentos por característica

(anestesias) UNIMED;

Total de paciente por clínica UNIMED;

Total de procedimentos realizados UNIMED.

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 considera os critérios utilizados na metodologia do

serviço de Estatística na instituição.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS GLOBAIS DO HSL NO 1º SEMESTRE DE 2022

Conforme o Gráfico 1, apresentado abaixo, no 1º semestre de 2022, obtivemos no

HSL 31,1% de atendimentos relacionados à pacientes UNIMED, de acordo com a base de

dados Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH. No 1° semestre de 2022 foram

atendidos 44.631 pacientes, sendo as 5 operadoras mais frequentes: UNIMED (13.900

pacientes), PROMED (12.569 pacientes), IPSEMG (5.914 pacientes), Medsanitas (3.959

pacientes) e São Lucas para Todos (3.123 pacientes).

Do total de 13.900 pacientes UNIMED atendidos no HSL, 5.795 foram codificados

pela equipe do DRG da UNIMED, considerando que a codificação do DRG inclui apenas os

pacientes que têm internação, ou seja, sendo um dos critérios de exclusão pacientes

atendidos pelo Pronto Atendimento e Hospital Dia (gráfico 2).
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Gráfico 1: Número total de pacientes atendidos por operadora no HSL no 1º semestre de

2022.

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

Gráfico 2: Número total de pacientes codificados pela UNIMED no HSL no 1º semestre de

2022.

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)
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Do total de pacientes que receberam atendimento no 1° semestre de 2022, a maior

parte era do sexo feminino (58,13%). A faixa etária predominante em ambos os sexos foi

entre 0 a 5 anos. Consequentemente, crianças correspondem ao maior número de

atendimentos no 1° semestre de 2022, como apresenta o gráfico 3.

Gráfico 3: Faixa etária e sexo de pacientes atendidos no primeiro semestre de 2022 do no

HSL

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

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

número de pacientes clínicos que receberam atendimento no 1° semestre de 2022, foi

devido doenças infecciosas e parasitárias (A00 - B99), exame médico geral (Z000),

nasofaringite aguda (J00), influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a

vírus não identificado (J111) e infecção por coronavírus de localização não especificada

(B342).

Já os pacientes cirúrgicos do 1° semestre de 2022, foram atendidos devido

seguimento ortopédico não especificado (Z479), convalescença após cirurgia (Z540),

obesidade não especificada (E669), calculose da vesícula biliar sem colecistite (K802) e

calculose da vesícula biliar com outras formas de colecistite (K801), conforme pode ser visto

no gráfico 4.
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Gráfico 4: Número de pacientes por motivo do atendimento conforme categoria da CID 10

do HSL no primeiro semestre de 2022

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS UNIMED DO HSL NO 1º SEMESTRE DE 2022

Do total de pacientes UNIMED que receberam atendimento no 1° semestre de 2022,

a maior parte era do sexo feminino (60,03%). A faixa etária predominante no sexo feminino

é de 71 a 100 anos e no sexo masculino de 0 a 5 anos. Consequentemente, crianças e idosos

correspondem ao maior número de atendimentos no 1° semestre de 2022, como apresenta

o gráfico 5.

Gráfico 5: Faixa etária e sexo de pacientes UNIMED atendidos no primeiro semestre de 2022

do no HSL

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

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

número de pacientes clínicos que receberam atendimento no 1° semestre de 2022, foi

devido exame médico geral (Z000), influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias,

devida a vírus não identificado (J111), infecção por coronavírus de localização não

especificada (B342), infecção viral não especificada (B349) e dor articular (M255).

Já o maior número de pacientes cirúrgicos do 1° semestre de 2022, foram atendidos

devido obesidade não especificada (E669), seguimento ortopédico não especificado (Z479),
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convalescença após cirurgia (Z540), calculose da vesícula biliar sem colecistite (K802) e

outras colelitíases (K808), conforme pode ser visto no gráfico 6.

Gráfico 6: Número de pacientes UNIMED por motivo do atendimento conforme categoria da

CID 10 do HSL no primeiro semestre de 2022

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

O número total de procedimentos em pacientes UNIMED no 1° semestre de 2022 foi

4.098, sendo 3.685 procedimentos em caráter eletivo, 406 procedimentos de urgência e 7

procedimentos de emergência. O maior quantitativo de cirurgias foram nas especialidades

de cirurgia geral (952 pacientes), ortopedia e traumatologia (823), otorrinolaringologia

(497), mastologia (260) e cirurgia plástica (225), conforme gráfico 7.
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Gráfico 7: Número de procedimentos de pacientes UNIMED por especialidade do HSL no

primeiro semestre de 2022

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

O maior número de procedimentos de urgência e emergência dos pacientes UNIMED

no 1° semestre de 2022 foram instalação de cateter para monitorização hemodinâmica (27),

apendicectomia por videolaparoscopia (21), sutura de extensos ferimentos (19), colocação

ureteroscópica de duplo j (14) e cateterismo da artéria radial (11), conforme gráfico 8.

Já o maior número de procedimentos eletivos foram gastroplastia para obesidade

(165), colecistectomia sem colangiografia (121), herniorrafia umbilical (97), herniorrafia

inguinal - unilateral (92) e colecistectomia com  colangiografia (78), conforme gráfico 9.
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Gráfico 8: Número de procedimentos de urgência e emergência de pacientes UNIMED do

HSL no primeiro semestre de 2022

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

Gráfico 9: Número de procedimentos eletivos de pacientes UNIMED do HSL no primeiro

semestre de 2022

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

Os tipos de anestesia e sedação mais utilizadas nos atendimentos cirúrgicos dos

pacientes UNIMED do HSL são anestesia geral (924), raquianestesia mais sedação (460),

anestesia local mais sedação (283), sedação (103) e anestesia local (80), como pode ser visto

no gráfico 10.
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Gráfico 10: Número de cirurgias por característica de anestesia de pacientes UNIMED do HSL

no primeiro semestre de 2022

Fonte: Base de dados Hospitale (Coordenação de Informações Estratégicas GSCBH)

Diante dos resultados apresentados, realizaremos as sugestões de protocolos clínicos

com base no perfil epidemiológico e as seguintes propostas de ações.

Proposta de Ação para o período analisado:

1) Foi criado o Plano de Ação ESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE

GOVERNANÇA CLÍNICA NO GSCBH, número 54278, dentro do MV Estratégico e

uma das ações desse plano é a Criação do Perfil Epidemiológico Institucional com

desdobramento das ações instituídas no mesmo;

2) Devido a reestruturação do Hospital São Lucas e organização da Gerência de

Governança Clínica no período de 2022, o perfil identificado no primeiro semestre

manterá as ações estabelecidas no Perfil Epidemiológico de 2021, até findar o

perfil completo de 2022.

13



HOSPITAL SÃO LUCAS - GRUPO SANTA CASA BH

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LANETZKI, C.S., et al. O Perfil Epidemiológico Do Centro De Terapia Intensiva Pediátrico Do

Hospital Israelita Albert Einstein. Einstein, São Paulo, v.10,n.1,p.16-21, 2012.

Santa Casa de Belo Horizonte. História. [Site institucional]. Disponível em

<https://santacasabh.org.br/ver/historia.html> acesso em 25 mai 2022.

IAG. Grupo IAG Saúde. DRG Brasil. [Site Institucional]. Disponível em

<https://grupoiagsaude.com.br/grupo-iag/> acesso em 03 jun 2022.

SERUFO, J. C. Avaliação da produtividade de hospitais brasileiros pela metodologia do

diagnosis related group 145.710 altas em 116 hospitais. Dissertação (Mestrado em Ciências

da Saúde), Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais. p. 125, 2014.

14

https://grupoiagsaude.com.br/grupo-iag/

