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Objetivo 
Objetivo deste relatório é compartilhar com a gestão da AMD, os resultados das análises e 
ações do Departamento de Qualidade, Gerenciamento de Risco e Gestão de Pessoas, 
baseados nas auditorias realizadas, análises de eventos e desenvolvimento dos planos de 
ação previamente designados pelo Comitê estratégico. 
 
Período 
Este relatório é referente ao 4o Trimestre de 2019. 
 

 
1. Gerenciamento de Risco 

 
Análise de Eventos Notificados 
 
 
No último trimestre, tivemos muita dificuldade para fazer análise de eventos adversos, 
seguimos o trimestre com o recebimento de 3 eventos solicitados pelo departamento de 
Qualidade da BP, cuja análise ficou pendente. 
Realizada a análise de 1 caso classificado como Evento Adverso Moderado 
Respondido 1 SAC aberto por paciente no setor da Endoscopia. 
 
Desafios para o próximo trimestre: 
Apoio da alta gestão para proteção de horas do um grupo focado na análise de eventos. 
 
 
 
 
 
 
Status do Consolidado dos Planos de ação: 
 
O consolidado do plano de ação, foi estruturado através de uma matriz de priorização de risco, 
levando- se em conta reincidência e impacto da ação. 
Segue status do trimestre: em andamento, realizado, atrasado. 



   
   
 

Relatório de Segurança AMD Anestesia – 4o trimestre 2019   

   

Relatório de Segurança 

 
 
 
 
 

Ação Objetivo Estratégia Responsável Prazo Status

Criar um padrão de 

comportamento que estimule 

a comunicação assertiva 

Maurício Outubro/2019

Treinamento HCRM Maurício Outubro/2019

Folheto de orientações ao 

paciente.
João Outubro/2019

treinamento em comunicação 

da má notícia 
Maurício Outubro/2019

Campanha sobre disclosure Andrea implementado
Criação de campos 

obrigatórios no formulário 

existente

Andrea Agosto/2019

Auditoria de  preenchimento 

de prontuários
Andrea implementado

Ciclo de aulas sobre APA David 24/Setembro/2019

Aumentar demanda do 

Consultório de APA
João S2- 2019

Criação de templates 

específicos
Andrea Setembro/2019

Fomentar a cultura do 

registro
Maurício S2- 2019

Template de passagem de caso CC/ UTI

Garantir a transparência e o 

fornecimento de todas as informações 

necessárias para a continuidade do 

cuidado.

Implantação de template 

específico
Luis Veras implementado

Check list de transporte

Fornecer um roteiro para que 

Anestesista garanta todos os ítens 

necessários para que o transporte do 

paciente cítico acontecer da melhor 

forma possível.

Criação do check list Andrea Outubro/2019

Definir o fluxo de encaminhamento dos 

pacientes com intercorrências e/ou 

complicações pós anestésicas no SADT

Garantir que o atendimento ao paciente 

e sua experiência ocorra da melhor 

forma possível, com abrangência total 

para a sua recuperação

Criar Fluxograma Maria Paula S2- 2019

Alinhar a padronização do tipo de Sedação no 

setores do SADT  

Criar um Protocolo de Sedação que 

garanta a padronização do atendimento
Criar Protocolo Maria Paula S2- 2019

Protocolo de Broncoaspiração

Criar um protocolo que permita a 

detecção dos fatores de risco para que a 

prevenção da Broncoaspiração ocorra 

de maneira satisfatória e a conduta 

frente a um Evento Adverso seja 

padronizada

Criar Protocolo Andrea S2- 2019

Treinamento no protocolo
Fornecer treinamento em fast gástrico 

aos membros da equipe e criar 

referências

Organizar treinamento

Capacitar time

Jorge (Ayrton 

pode apoiar)
S2- 2019

Definição de Plano de analagesia por 

especialidades 

Criara Protocolo de analgesia 

direcionado para as especialidades 

cirurgicas.

Criar Protocolo Felipe S2- 2019

Certificação em ACLS e PALS
Promover treinamento standartizado e 

chancelado em PCR
Treinar toda a equipe Mauricio S1 2020

Criar núcleo de especialidades 
Referências de especialidade para 

discutir as melhores práticas

Definir as especialidades 

mais críticas e seus 

desdobramentos

João S1 2020

Melhor o registro da PCR. melhor registro da técnica Padronizar o registro da PCR Andrea S1 2020

Criar um fluxo de solicitação da avaliação pre -

anestésica em pacientes internados.

Garantir a APA em todos os pacientes 

com preparo de colonoscopia antes do 

início do preparo

Criar Fluxograma Maria Paula S1 2020

Melhorar a indicação dos exames com anestesia
Participar como referência para apoio e 

consulta com pareceres sobre o risco do 

paciente

Oferecer o Consultório pre 

anestésico para pacientes 

externos

João S1 2020

Melhora do Registro sobre as intercorrências anestésicas 

no prontuário

Garantir a transparência e o 

fornecimento de todas as informações 

necessárias para a continuidade do 

cuidado.

Comunicação Assertiva entre o Anestesista e a equipe 

multi-profissional

Garantir o trabalho em equipe, a 

continuidade do cuidade e a tomada de 

decisão pela melhor prática sob todas 

as perspectivas aumentar a  efetividade 

da passagem de caso CC/UTI

Plano de  comunicação com o paciente

Priorizar a transparência, o 

entendimento do paciente e o 

engajamento no plano de cuidado

Melhorar a qualidade da avaliação pré- anestésica

Garantir que o planejamento anestésico 

seja embasado na melhor coleta de 

informações possível

Prioridade Imediata

Prioridade Alta

Prioridade Moderada
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Criação de Fluxo de Notificações recebidas pelo site www.amdanestesia.com.br 
 
Foi realizada a divulgação maciça da área de notificação do site da empresa e criado um fluxo 
de tratamento das notificações, críticas elogios ou sugestões recebidos. 
 
 

 
 
 
 

http://www.amdanestesia.com.br/
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Fluxo de tratamento das notificações recebidas via site. 
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Resultados das análises do período 
 
Total dos eventos notificados e analisados após a estruturação do fluxo: 
 
Por setor: 
 

 
 
Tipo de Notificação: 
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Setor x Tipo de Notificação: 
 

 
 
 
Desafios para o próximo trimestre: 
Receber a devolutiva dos gerentes no tempo adequado e divulgar a ferramenta para todas as 
áreas da instituição que prestamos serviço bem como aos pacientes 
As gerências com ações no tempo esperado foram: Dor e CET. 
A devolutiva e o feedback podem ser usados como importante ferramenta de engajamento dos 
sócios. 
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2. Qualidade 
 
 

Auditorias de Prontuário Fechado 
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Análise Critica: 
A auditoria de prontuário fechado, traz uma visão importante da conformidade do 
preenchimento de prontuário uma vez que acontece de forma randomizada entre os setores. 
Estamos percebendo um aumento importante da digitalização de termos de consentimento 
que anteriormente em sua maioria não estavam disponíveis pela ausência do processo de 
digitalização. 
Como pontos que precisam de reforço, temos a falta da documentação dos encaminhamentos 
para UTI/RPA e o registro da orientação de jejum quando a avaliação for realizada no 
consultório. 
Um ponto de melhoria na auditoria, a partir de janeiro de 2020, será a inclusão do nome do 
anestesiologista e divulgação dos top 5 de preenchimento completo, nos murais de gestão a 
vista da AMD anestesia. 
 
 
 

Acreditação 
 
Resumo da Avaliação para Certificação 
 
Informações sobre a visita 
Datas da Visita 
24 de outubro de 2019 - 25 de outubro de 2019 
 
Padrões 
Os seguintes conjuntos de padrões foram usados para avaliar os programas e serviços 
médicos e hospitalares da organização durante a visita. 
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Processos aplicáveis a todo o sistema 
• Prevenção e Controle de Infecção para Instituições não hospitalares 
• Assistência Farmacêutica para Instituições não hospitalares 
• Liderança 
Prestação direta de cuidados 
• Serviço Perioperatório 
• Assistência Ambulatorial 
 
Decisão de Acreditação 
A Decisão de Acreditação da AMD – Serviços de Anestesia é: 
ACREDITAÇÃO DIAMANTE 
 
 
A equipe de avaliadores fez as seguintes observações sobre os pontos fortes gerais da 
organização, suas oportunidades de melhoria e seus desafios. 
Após visita de certificação realizada nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, o IQG, por 
meio de sua equipe técnica, discutiu com os representantes da instituição os principais 
desafios sistêmicos, pontos fortes e as evidências de conformidade referentes aos 
requisitos do Manual do Qmentum Internacional. 
 
Destaques Institucionais: 
• Relacionamento com parceiros; 
• Grupo da Dor; 
• Anestesia por especialidades. 
 
Desafios Sistêmicos: 
• Consolidar a coleta de dados; 
• Análise crítica e verificação de eficácia das ações de melhorias; 
• Desenvolvimento de líderes para o crescimento sustentável. 
 
A melhoria da qualidade é uma jornada contínua. A AMD – Serviços de Anestesia é 
parabenizada por seus esforços para alcançar a qualidade através do monitoramento 
de resultados, e pelas evidências de utilização de melhores práticas para melhoria 
dos serviços. A organização é incentivada a prosseguir com suas iniciativas de 
melhoria da qualidade. 
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Coleta de dados 
 
Criação de template de preenchimento obrigatório para a coleta de dados das intercorrências 
ocorridas no período de recuperação anestésica 

 
 
Há um relatório automático de extração via Tasy para consolidar as informações e construir os 
inidicadores: 
 
 

 
 
 
Treinamentos Realizados: 
 
 

• Equipamentos  
o Bombas de infusão 
o TOF 

 

• Protocolos 
 

• Boas práticas  

• Prevenção de infecção de corrente sanguínea 

• Higiene das mãos. 
 

 

Centro Cirúrgico BP

Qtde procedimentos

NÁUSEA/VÔMITO 2 0,2% 2 0,2% 0 0,0% 3 0,3% 3 0,3% 1 0,1% 8 0,92% 15 1,40% 18 1,95% 9 1,11%

DESSATURAÇÃO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

PCR 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ÓBITO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 2 0,2% 1 0,1% 2 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1036 980

dez

811

jan fev mar abr mai jun jul ago

881 956 800 934 916 841

set

872

out

1069

nov

925
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Capacitações Internas: 
N/A 
 
 
 
Análise de Dilema Ético: 
 
Segue cronrograma do dilema ético ainda em implementação. 
 
Plano de ação Imediato: 

Ação  Prazo Responsável Status 

 Definir regras de acionamento staff (R3) 15/06/2019 David Ferez Ok 
 Montar cronograma de implantação 15/06/2019 David Ferez + Diretoria  Atrasado 
Aderência chefes do dia  Agosto/19 Diretoria Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gestão de Pessoas 
 
 
Objetivo Geral  
 
Garantir um padrão de atendimento aderente aos protocolos médicos a todos os anestesistas 
da AMD 
 
 
 
Cronograma de Atividades 
 
Lista de atividades estruturadas para o segundo semestre de 2019, seguindo cronograma 
abaixo: 
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