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SIGLAS E ABREVIATURAS

CADI Centro de Admissão e Diagnóstico Inicial

CID 10 Classificação Internacional de Doenças versão 10

COVID 19 CoronaVirus Disease 19

CTI Centro de Terapia Intensiva

DRG Diagnosis Related Group
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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.

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 Santa Casa

No Hospital Santa Casa BH, o processo de codificação do DRG é realizado

diretamente por equipe de analistas codificadores anteriormente vinculada à Gerência de

Apoio Assistencial Estratégico, em 2021, e desde de abril de 2022 vinculada à Gerência de
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Planejamento Estratégico. Sendo assim, os dados gerados são extraídos da base da

plataforma do IAG para emissão de relatórios, boletins e análises estratégicas.

Após a reestruturação da metodologia de acompanhamento do DRG do Hospital

Santa Casa BH, foram iniciados os acompanhamentos semanais das permanências

hospitalares, às quais são conduzidas juntamente ao 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

periodicamente, de acordo com o definido pela Alta Direção, 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.

Serão emitidos relatórios anuais por Gerência Assistencial no Hospital Santa Casa BH,

uma vez que o quantitativo de leitos e perfil dos pacientes atendidos necessitam de uma

análise mais estratificada para tomada de ação específica, bem como para a elaboração dos

Protocolos Clínicos Assistenciais.

OBJETIVO

Descrever as características clínicas, sócio demográficas e epidemiológicas dos

pacientes internados no ano de 2021 na Santa Casa de Belo Horizonte.

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), Sistema de

Prontuário Eletrônico MV, ambos licenciados para uso na Santa Casa de Belo Horizonte.
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Para a codificação foram considerados os requisitos estabelecidos pelo Grupo

Técnico de Inovação em Saúde, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, atual

gestora do contrato estabelecido para a geração de informações pela metodologia DRG.

Foram consideradas, portanto, pacientes com Autorização de Internação Hospitalar (AIH), de

alta e vinculados ao Hospital Santa Casa BH, cujo a alta não foi por procedimento cancelado,

captação de órgãos, pulsoterapia, videoeletroencefalograma, Hospital-dia do Transplante e

Instituto de Oncologia.

A Santa Casa BH foi a primeira instituição de saúde instalada em Belo Horizonte no

final do século XIX. Fundada em 1899, 2 anos após a inauguração da capital mineira,

funcionou inicialmente em um pavilhão construído na esquina da rua Ceará com avenida

Francisco Sales, atendendo a população carente da cidade durante décadas. Ao longo dos

anos, novos setores - como o histórico prédio da Maternidade Hilda Brandão e o pavilhão

Miguel Couto - foram erguidos no entorno do pavilhão original para ampliação do

atendimento da instituição. Na década de 1940, por iniciativa do então provedor José Maria

Alkmim, foi construído um novo hospital a partir de um projeto do renomado arquiteto

Raffaello Berti.

Inaugurado em 1946, o atual edifício da Santa Casa BH possui 13 andares com 4

grandes alas cada um, abrigando modernas unidades de atendimento com CTI’s e alas de

enfermaria de alto padrão. Reunidos em um único quarteirão, outros 9 prédios anexos

compõem a Santa Casa BH. Seu Centro de Admissão e Diagnóstico Inicial (CADI) - primeiro

centro especializado em diagnóstico da capital mineira, em operação desde 2011 - tornou-se

referência no Estado.

Com 19 salas cirúrgicas para procedimentos de média e alta complexidade, a Santa

Casa BH reúne o maior número de leitos de CTI, em um único edifício, destinados

exclusivamente a pacientes SUS. O atual padrão de atendimento do hospital está entre os

melhores do país. (SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, 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.
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Quadro 1: Organização das variáveis

Grupo Variáveis

Variáveis demográficas Total de altas realizadas;

Sexo;

Faixa etária;

Local de origem do paciente;

Macrorregião de origem do paciente.

Variáveis clínicas e assistenciais Motivo da internação por CID 10

(Classificação Internacional de Doenças

versão 10);

Pacientes com perfil clínico;

Pacientes com perfil cirúrgico;

Permanência média realizada;

Permanência média prevista;

Pacientes que excederam o tempo de

permanência;

Ineficiência no uso do leito;

Peso médio dos grupos DRG (case mix);

Mortalidade;

Mortalidade com passagem em leito de CTI;

Mortalidade em DRG de baixo risco;

Condições adquiridas por CID;

Readmissões em menos de 30 dias por

complicações ou recaídas;

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 também a avaliação dos RN’s vinculados à

mãe, além de outros critérios de internação, que não são contabilizados na metodologia

utilizada pela Estatística na instituição.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ano de 2021, considerando a base do DRG foram 31.151 pacientes codificados,

média de 2.595 pacientes por mês, sendo o mês de abril o período com menor número de

pacientes (2.326) e o mês de dezembro o que ocorreu maior número, 2.833 pacientes

(Gráfico 1). Quando estratificados em pacientes clínicos e cirúrgicos, a prevalência em todos

os meses de 2021 é de pacientes clínicos, que varia de 59,09% (novembro de 2021) a

80,48% (abril de 2021), conforme gráfico 2.

Gráfico 1: Total de altas realizadas por mês em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Gráfico 2: % de altas por tipo de DRG (clínico e cirúrgico) por mês em 2021 no Hospital Santa

Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Do total de pacientes que receberam alta no ano de 2021, 43,74% eram do sexo

masculino e 56,26% eram do sexo feminino (gráfico 3). A faixa etária predominante em

ambos os sexos foi de 0 a 4 anos em virtude da maternidade. Consequentemente, mulheres
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em fase adulta correspondem ao maior número de internações entre mulheres, enquanto

homens na terceira idade apresentam maior percentual (gráfico 4).

Gráfico 3: % de altas dentre pacientes do sexo feminino e masculino em 2021 no Hospital

Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Gráfico 4: Faixa etária de pacientes que receberam alta, por sexo, em 2021 no Hospital Santa

Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte
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Em relação ao local de origem dos pacientes internados em 2021, Belo Horizonte é a

origem predominante destes pacientes. Cabe ressaltar que, ao avaliarmos os municípios

subsequentes, os oito municípios seguintes pertencem a região metropolitana de Belo

Horizonte (gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Internação conforme origem do paciente em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Gráfico 6: Internações conforme a macrorregião de origem do paciente em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

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

(12,67%) cujo CID pertence a categoria U07, criado especificamente para uso em virtude da

pandemia.

Os demais motivos de internação foram Z38 e O80 (nascidos vivos (nado-vivos)

segundo o local de nascimento e parto único espontâneo), infarto agudo do miocárdio (I21),
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parto cesariano (O82), insuficiência cardíaca (I50), sepse (A41), pneumonia (J15), outras

afecções originadas no período perinatal (P96), outros transtornos do trato urinário (N39),

outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (J44), angina pectoris (I20), diabetes

mellitus na gravidez (O24) e neoplasia maligna da mama e doenças relacionadas (C50),

conforme gráfico 7.

Gráfico 7: % de altas por motivo da internação conforme categoria da CID 10 em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Quanto a permanência média global dos pacientes em 2021, esta variou de 9,0 dias

(agosto e outubro de 2021) a 11 dias (março de 2021), quando excluímos os pacientes de

longa permanência (acima de 30 dias de internação), a média de permanência variou entre

6,85 dias (outubro de 2021) a 7,57 dias (março de 2021), como pode ser visto nos gráficos 8

e 9.

Gráfico 8: Média de permanência global realizada e prevista em 2021 no Hospital Santa Casa

BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte
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Gráfico 9: Média de permanência global, excluindo pacientes de longa permanência (acima

de 30 dias de internação) realizada e prevista em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Quando estratificado em internações clínicas e cirúrgicas a média de permanência de

pacientes clínicos variou de 8 dias (agosto de 2021) a 10 dias (fevereiro e março de 2021) e

os pacientes cirúrgicos variaram de 10 dias (outubro de 2021) a 14 dias (abril de 2021),

como mostrado nos gráficos 10 e 11.

Vale ressaltar que o maior número de atendimentos em virtude da COVID 19 se deu

entre os meses de abril a outubro de 2021.

Gráfico 10: Média de permanência de pacientes clínicos, realizada e prevista em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte
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Gráfico 11: Média de permanência de pacientes cirúrgicos, realizada e prevista em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Quando falamos da porcentagem de pacientes que excederam o tempo de

permanência em relação ao total de altas em 2021, houve uma variação de 52,72% (maio de

2021) a 63,29% (novembro 2021) (gráfico 12), dentre os pacientes que excederam o tempo

de permanência, a variação de pacientes com internações clínicas com excesso de

permanência vai de 49,47% (maio de 2021) a 61,51% (novembro de 2021) e de internações

cirúrgicas varia de 63,67% (janeiro de 2021) a 73,14% (julho de 2021), como pode ser

observado nos gráficos 13 e 14.

Gráfico 12: % de pacientes global que excederam o tempo de permanência em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte
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Gráfico 13: % de pacientes clínicos que excederam o tempo de permanência em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Gráfico 14: % de pacientes cirúrgicos que excederam o tempo de permanência em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Ao se avaliar a razão entre as diárias realizadas e previstas nos meses de 2021,

observamos que a maior ineficiência no uso do leito ocorreu no mês de novembro (98,32%)

e a menor no mês de abril (53,41%) conforme indicado no gráfico 15.

Gráfico 15: Ineficiência no uso do leito em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: (Elaborado pelos autores). Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte.
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O case mix, consiste na média dos pesos dos grupos DRG dos pacientes atendidos no

período. Foi calculado a princípio a partir do custo para tratamento dos pacientes alocados

em cada grupo DRG, porém indica complexidade clínica para tratamento do paciente

(SERUFO, 2014). Os dados foram obtidos no período de 2021 e apresentaram uma variação

de 1,6 a 2,0. A variação ao longo do ano desta variável foi pequena conforme pode ser visto

no gráfico 16.

Gráfico 16: Case mix em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

A mortalidade global no ano de 2021 variou de 7% a 15% em relação às altas ao

longo do ano. Entre os meses de março a maio, o percentual de óbitos foi o mais alto

encontrado em 2021 (gráfico 17). Pode-se relacionar este percentual em virtude do alto

número de casos de COVID 19. Quando estratificado em pacientes clínicos e cirúrgicos, a

mortalidade de pacientes clínicos variou de 9% a 16%, sendo o maior percentual em abril de

2021 (gráfico 18), já a mortalidade em pacientes cirúrgicos variou de 5% a 9% (gráfico 19).

Gráfico 17: % de óbitos global em relação às altas, ocorridos em cada mês em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte
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Gráfico 18: % de óbitos em pacientes clínicos ocorridos em cada mês em 2021 no Hospital

Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Gráfico 19: % de óbitos em pacientes cirúrgicos ocorridos em cada mês em 2021 no Hospital

Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Em relação a distribuição dos óbitos por faixa etária e sexo, o maior percentual

ocorreu em pacientes com 80 anos ou mais (Gráfico 20). A existência de óbito dentre a

população de 0 a 4 anos se deve pela alta complexidade dos pacientes atendidos tendo em

vista a Santa Casa ser referência para cirurgias cardiovasculares, neurológicas e

atendimentos em terapia intensiva pediátrica e neonatal.
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Gráfico 20: Faixa etária dos óbitos ocorridos em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Ao se avaliar os pacientes que faleceram na instituição, observa-se que mais da

metade destes pacientes passaram pelo CTI, indicando a gravidade do quadro apresentado

pelo paciente (gráfico 21) e apenas 3 pacientes foram considerados como mortalidade em

DRG de baixo risco (gráfico 22). São considerados DRGs de Baixo Risco os grupos que

apresentam taxa de mortalidade < 0,5% a cada 1000 altas, de acordo com o referencial

AHRQ de 2017. Os óbitos dos pacientes de baixo risco aconteceram nos meses de janeiro,

fevereiro e abril e estão relacionados aos grupos de MDC 781 - OUTRAS DOENÇAS DA

GRAVIDEZ COM COMPLICAÇÕES CLÍNICAS e 782 - OUTRAS DOENÇAS DA GRAVIDEZ SEM

COMPLICAÇÕES CLÍNICAS.

Gráfico 21: % de óbitos com passagem pelo CTI ocorridos em cada mês em 2021 no Hospital

Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte
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Gráfico 22: Número de pacientes considerados como Mortalidade em DRG de Baixo Risco

ocorridos em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Quanto aos motivos de internação (CID principal) dos pacientes que evoluíram para

óbito na instituição, o maior motivo foi internação por COVID 19 (U07), seguido de sepse

(A41), infarto agudo do miocárdio (I21), pneumonia (J15), insuficiência cardíaca (I50) e

neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões e doenças relacionadas (C34) (gráfico 23).

Gráfico 23: % de óbitos por motivo de internação em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Ao avaliar a relação entre óbito e condições adquiridas, observa-se um aumento no

segundo semestre em comparação ao primeiro de 2021 (gráfico 24). Cabe ressaltar, que não

é possível por meio dos dados apresentados, indicar se o óbito ocorreu como consequência

da condição adquirida. O percentual de pacientes com condições adquiridas em relação ao

total de altas no período, também foi maior no segundo semestre (gráfico 25).
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Gráfico 24: % de óbitos com condições adquiridas em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Gráfico 25: % de pacientes com condições adquiridas em 2021 no Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

O tempo médio de permanência dos pacientes que apresentaram condições

adquiridas foi maior quando comparado aos pacientes que não apresentaram condições

adquiridas (gráfico 26 e gráfico 27). Desta forma, é possível se estabelecer uma relação entre

a condição adquirida e o tempo de permanência, porém não se pode afirmar se a condição

adquirida é o causador da maior permanência ou se, pela maior permanência, o paciente

intercorre com condições adquiridas, devendo para tal, ser realizada uma análise de cada

caso para este fim.
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Gráfico 26: Média permanência de pacientes com condições adquiridas em 2021 no Hospital

Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte.

Gráfico 27: Média permanência de pacientes sem condições adquiridas em 2021 no Hospital

Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Em relação a readmissão de pacientes com menos de 30 dias por complicação ou

recaída da internação anterior, o percentual de pacientes variou de 1,62% a 4,51% (gráfico

28).

Os pacientes clínicos compreendem a maior parte destes pacientes readmitidos

(gráfico 29), sendo os principais motivos da primeira internação COVID-19 (U07), sessão de

quimioterapia por neoplasia(Z51.1), diabetes mellitus na gravidez (O24), outros transtornos

do trato urinário (N39), leucemia linfóide (C91), doença alcoólica do fígado (K70),

agranulocitose (D70), insuficiência Cardíaca e doenças relacionadas (I50), outras septicemias

(A41) e infarto agudo do miocárdio (I21), já os principais motivos da readmissão são

complicações de procedimentos não classificadas em outra parte (T81), outras septicemias

(A41), COVID-19 (U07), leucemia linfóide (C91), lúpus eritematoso disseminado (M32),
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agranulocitose (D70), insuficiência renal crônica (N18), diabetes mellitus na gravidez (O24),

neoplasia maligna do cólon (C18) e leucemia mielóide (C92).

Gráfico 28: % de pacientes readmitidos por complicações em 2021 no Hospital Santa Casa

BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Gráfico 29: % de pacientes clínicos e cirúrgicos readmitidos por complicações em 2021 no

Hospital Santa Casa BH

Fonte: Base de dados DRG Santa Casa de Belo Horizonte

Diante dos resultados apresentados, realizaremos as sugestões de protocolos clínicos

com base no perfil epidemiológico e discutiremos as análises dos indicadores obrigatórios

exigidos pelo Programa de Desenvolvimento Hospitalar (PDH), sendo eles: 1) Tempo de

permanência (parâmetro DRG, base SUS) - % de pacientes que excederam o tempo de

permanência; 2) Taxa de readmissão em menos de 30 dias por complicação da internação

anterior (DRG); 3) Taxa de mortalidade (DRG); 4) Óbitos com condições adquiridas (DRG) e 5)

Taxa de mortalidade em DRG de baixo risco (investigação em 100% desses óbitos) (DRG).
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Sugestões  de protocolos clínicos para atender o perfil:

De acordo com o perfil de recorrência dos CID’s de alta e óbitos 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 Assistência ao Parto e Puerpério;

- Protocolo de Atendimento aos pacientes recém-nascidos;.

- Protocolo de Atendimento aos pacientes com Síndromes Coronarianas Agudas;

- Manejo da SEPSE;

- Atendimento aos pacientes com Pneumonia;

- Atendimento aos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);

- Atendimento aos pacientes com Infecção do Trato Urinário (ITU);

- Cuidados paliativos devido a grande quantitativo de CIDs oncológicos identificados.

Análise Estratégica da Alta Direção e Gerência Assistencial realizada no dia 13/07/2022

relacionada ao contexto Geral do Boletim:

Durante a reunião estavam presentes os Superintendentes de Governança Clínica, Dr.

Pedro Macedo, e de Assistência à Saúde, Raquel Brant, e as Gerentes Assistenciais da

Diretoria de Assistência à Saúde do Hospital Santa Casa BH, conforme lista de presença do

dia. A reunião foi conduzida pela Gerente de Governança Clínica, Patrícia Gato.

A análise crítica dos membros envolvidos reforça quanto à importância e ganho

assistencial a partir da elaboração deste Boletim Epidemiológico na instituição,

documento que norteará às condutas clínicas, bem como a criação de Protocolos baseado

em um banco de dados consolidado e validado pela Secretaria de Saúde a partir da

ferramenta de codificação de DRG.

De acordo com os participantes da liderança, tinha-se uma análise empírica dos resultados

relacionados à assistência antes desta iniciativa de elaboração do Boletim do Perfil

Epidemiológico. No entanto, o resultado evidenciado a partir de dados consolidados gerou

uma percepção diferente sobre o cenário esperado em 2021.
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Análise Estratégica da Alta Direção e Gerência Assistencial realizada no dia 13/07/2022

relacionada ao Indicador de Tempo de permanência (parâmetro DRG, base SUS) - % de

pacientes que excederam o tempo de permanência:

De acordo com os Superintendentes da Diretoria à Saúde, os dados de permanência

hospitalar apresentam um cenário que requer maiores desdobramentos e ações contínuas

de melhorias, visto que é um indicador que demonstra a efetividade assistencial.

Diante da relevância deste resultado, a equipe da Diretoria à Saúde reúne-se

semanalmente com as equipes e gerências assistenciais, desde Janeiro de 2022 com

objetivo de analisar os casos de pacientes com excesso de permanência e processos

institucionais que geravam impactos na permanência. Todas as reuniões possuem

evidências em atas arquivadas juntamente à Gerência de Governança Clínica.

Foi observado que o tempo de permanência de pacientes cirúrgicos apresentou um

impacto maior, sendo necessário um acompanhamento deste item, visto que a

metodologia de análise de codificação e classificação do DRG para pacientes cirúrgicos

considera critérios divergentes dos utilizados atualmente na instituição, como pacientes

que realizam procedimentos invasivos e que são classificados como cirúrgicos.

O cenário em 2021 reflete um atendimento considerável de pacientes com diagnóstico de

COVID-19 e com uma maior complexidade clínica, com intervenções e procedimentos

invasivos durante o tratamento, o que pode ter gerado maior impacto no resultado final

da permanência destes pacientes na instituição.

Durante a discussão, foi enfatizado quanto ao impacto das condições adquiridas na

permanência dos pacientes e sobre a necessidade de desenvolver ações baseadas neste

resultado.

Análise Estratégica da Alta Direção e Gerência Assistencial realizada no dia 13/07/2022

relacionada ao Indicador de Taxa de readmissão em menos de 30 dias por complicação

da internação anterior (DRG):

De acordo com a análise crítica da Alta Direção torna-se fundamental discutir os

resultados das readmissões em menos de 30 dias. Durante as análises de DRG percebe-se
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que grande parte das readmissões não estão associadas ao CID da internação anterior.

Diante do levantamento de dados que considera as readmissões em 2021 no Hospital

Santa Casa BH relacionadas principalmente às situações do COVID-19 e às sessões de

quimioterapia por neoplasia, como primeiro e segundo CIDs mais recorrentes. Aliado a

este dado acrescenta-se ainda pacientes readmitidos por leucemia linfóide e

agranulocitose, agregando ao dado de readmissão de pacientes oncológicos na instituição.

Durante a reunião ocorrida no dia 13/07/2022 foi discutido pelos Superintendentes

presentes e pelos Gerentes Assistenciais, principalmente, sobre o alto índice de

readmissões de pacientes oncológicos. De acordo com a Gerente de Cuidados Oncológicos

a readmissão para continuidade do tratamento oncológico é esperada, principalmente

para pacientes em quimioterapia hospitalar, processo que ocorre em média a cada 21 dias

de acordo com Protocolos Oncológicos estabelecidos. Nos casos dos pacientes em uso do

quimioterápico, o período do Nadir é esperado e as readmissões estão relacionadas à

neutropenia febril e/ou complicações relacionadas à terapia antineoplásica.Quanto aos

casos de COVID-19 entende-se que esta readmissão também foi esperada em relação ao

cenário de evolução da doença, dado também apresentado e discutido em trabalhos

científicos.

Quando analisa-se os dados de readmissões de pacientes cirúrgicos além de pacientes

com CIDs de COVID-19 e oncológicos, discute-se sobre a necessidade de acompanhar os

pacientes que evoluem com septicemias. Em uma das ações discutidas, torna-se

necessário ressaltar a implementação dos Protocolos Clínicos na organização. Diante deste

cenário e de uma organização que já possui um Protocolo Institucional de Sepse

implementados, será necessário realizar os desdobramentos, juntamente com às equipes

assistenciais e a Governança Clínica nos treinamentos e monitoramento dos desfechos de

pacientes com este diagnóstico.
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Análise Estratégica da Alta Direção e Gerência Assistencial realizada no dia 13/07/2021

relacionada ao Indicador de Taxa de mortalidade e Óbitos com condições adquiridas

(DRG):

Foi identificado alta proporção de óbitos relacionados a pacientes que desenvolveram

condições adquiridas. Quanto ao aumento identificado no segundo semestre em

comparação ao primeiro de 2021 foi discutido em reunião entre a Alta Direção e as

Gerências Assistenciais que pode estar atribuído aos treinamentos realizados com a

equipe de DRG referente à identificação de condições adquiridas, contribuindo para uma

maior recorrência na informação.

Atualmente a instituição possui uma Comissão de Óbitos atuante e com uma interação

estabelecida com a equipe de DRG, fortalecendo assim, as análises, acompanhamento e

ações de melhorias com base nas codificações realizadas.

De acordo com a análise da equipe de Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos

Hospitalares (CAROH), foram analisados 3.165 óbitos em 2021. Nos relatórios trimestrais

relatados pela CAROH constam um aumento significativo de óbitos no período, quando

comparados aos períodos anteriores, em detrimento à COVID-19. A CAROH atualmente

realiza investigação de auditorias que são encaminhadas à Coordenação da SIM (Sistema

de Informação de Mortalidade) da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) quando

solicitados. Realiza-se também investigações dos óbitos solicitados pelo Serviço de DRG e

Núcleo de Segurança do Paciente.

Como ações propostas pela equipe da CAROH considera-se:

- Criação de Cronograma de Treinamento relacionado ao preenchimento adequado

das Declarações de Óbito (D.O), visto que durante as análises identifica-se

fragilidades nas descrições obrigatórias deste documento;

- Implementar ações de adesão e melhoria no processo de detalhamento e

descrição das D.Os na instituição.

Análise Estratégica da Alta Direção e Gerência Assistencial realizada no dia 13/07/2022
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relacionada ao Indicador de Taxa de mortalidade em DRG de baixo risco (investigação

em 100% desses óbitos) (DRG):

Dentre os 03 casos de DRG de baixo risco identificados em 2021, 02 referem-se a óbitos

adultos e 01 a um óbito materno.

Em relação às análises dos óbitos adultos, fluxo descrito no item anterior.

Em relação à Análise de óbito materno-infantil, tal óbito de baixo risco refere-se à

gestante com complicações de Hepatite aguda (medicamentosa?); encefalopatia hepática;

choque neurogênico e séptico; pneumonia por Covid; HAC. Reforçamos que o processo de

codificação de DRG está diretamente relacionado à descrição em prontuários.

De acordo com a análise realizada pela Comitê de Óbitos Materno-Infantil, ao ser

identificado óbito materno é realizado a notificação em 24h ao Comitê Municipal de

Prevenção do Óbito e a investigação do óbito é realizada em até 10 dias para que a

mesma seja entregue impressa na GAERE Leste, antes de duas semanas do ocorrido. Os

casos são discutidos na reunião mensal do Comitê hospitalar de prevenção de óbitos com

a participação dos representantes do Comitê Municipal da SMSA BH (Secretaria Municipal

de Saúde de Belo Horizonte).

Mensalmente também o caso é relatado na reunião da SMSA BH com representantes de

todas as maternidades e órgãos gestores da secretaria.

Com a análise da investigação, é feita uma discussão com a equipe que prestou assistência

à mulher para avaliação de possíveis falhas nos processos e reafirmar a importância da

utilização dos protocolos assistenciais. Sendo assim, o caso identificado foi discutido e

analisado de acordo com o fluxo acordado com a SMSA.

Ações:

1) Definir prioridades de revisão e construção de Protocolos Clínicos na instituição

baseada neste Perfil Epidemiológico, bem como definição de metodologia de

monitoramento dos desfechos clínicos;

2) Inserção do Formulário do Serviço de Controle de Infecção (SCHI) para

identificação das condições infecciosas como comunitárias ou adquiridas na
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instituição;

3) Realizar treinamentos da equipe de codificação do DRG em relação à classificação

da infecção, comunitária ou adquirida, de acordo com os critérios do SCIH;

4) Unificar as metodologias e ferramentas de acompanhamento de permanência e do

Escritório de Alta Segura para desdobramentos com as equipes assistenciais e

análises relacionadas aos excessos de permanências a partir de Agosto de 2022;

5) Promover análises em conjunto entre Governança Clínica e Comissões de Óbito e

Prontuário relacionados à Taxa de Mortalidade e Óbitos de Baixo Risco

identificados na instituição;

6) Realizar reunião para divulgação do Perfil Epidemiológico do Hospital Santa Casa

BH para todos os coordenadores assistenciais envolvidos nos processos;

7) Implementação dos Times de Desdobramento dos requisitos da ONA com intuito

de disseminar os conceitos e melhorar os processos;

8) Implementação de reuniões semestrais entre à Diretoria de Assistência à Saúde e

Gerentes Assistenciais do Hospital Santa Casa para apresentação, discussão e

análise dos perfis setoriais baseado na ferramenta disponibilizada pela equipe do

Serviço de Informação Estratégica da instituição, com início no 1º Semestre de

2022 com auxílio do Time de Protocolos Clínicos na organização dos cronogramas;

9) Manter os Boletins de Perfil Epidemiológico anuais, sendo de responsabilidade da

Governança Clínica da instituição a elaboração.
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