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Resumo: Descreve a implantação de urna Unidade de Cirurgia Ambulatorial em um hospital

geral. Estuda a unidade após dois anos e meio de funcionamento quanto ao seu desempenho; .

a aceitação do modelo ambulatorial pelos médicos e clientes; e os efeitos do atendimento

cirúrgico ambulatorial sobre o Hospital, comparando estatisticamente amostras de pacientes

atendidos ambulatorialmente e em regime de internação. Aborda também algumas caracte-

rísticas próprias das unidades de cirurgia ambulatorial: os tipos de anestesia e o retorno do

capital investido. Propõe a. utilização do modelo ambulatorial em hospitais públicos e priva-

dos como meio de racionalizar recursos.
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Esta monografia estuda o tema cirurgia ambulatorial, na forma de proposta de

um novo modelo de atendimento cirúrgico a pacientes eletivos, ou seja, aqueles de que já se co-

nhecem previamente a patologia e o tratamento proposto. Esse modelo poderá ser adotado em

instituições públicas e privadas, para racionalizar, expandir, inovar ou aperfeiçoar seus serviços.

Nosso estudo refere-se à criação de uma Unidade de Cirurgia Ambulatorial,

desde sua fase de planejamento e implantação física, até a análise da unidade após dois anos e

meio de funcionamento.

A unidade, objeto deste estudo, foi criada no final de 1 981, com início efe-

tivo de suas atividades em 1 982. Está inserida em um hospital geral, de corpo cl ínico aberto,

que atende a pacientes particulares, com cerca de 270 leitos, distribuídos em aproximadamente

35 000 metros quadrados de construção vertical, que emprega 1 370 funcionários, 609 dos quais

'na área de enfermagem para o atendimento direto dos pacientes. Apresenta alta complexidade,

principalmente no que se refere a serviços de diagnóstico, com Tomografia, Radiologia Digital e

Geral, Cineangiocoronariografia, Medicina Nuclear e demais serviços habituais. Deve-se destacar

que se trata de um hospital comunitário, beneficente, de diretoria eleita e não remunerada; e que

todo resultado finànceiro auferido em sua atividade operacional, ou de outras receitas, destina-se

integralmente ao próprio hospital, seja para o incremento do patrimônio físico, seja para a reno-

vação de equipamentos de diagnóstico e tratamento, seja .ainda, para o aprimoramento de seus

serviços junto aos pacientes.

Na oportunidade da instalação da nova unidade não foi feito qualquer tipo de

promoção específica junto ao público ou aos médicos. O crescimento da produção da unidade,

como mostraremos, obedeceu a uma tendência natural que traduz uma resposta à necessidade de

se buscar modelos de tratamento mais acessíveis à população frente aos crescentes custos de assis-

tência médica no pa í$.

Este trabalho está estruturado de forma a facilitar a compreensão do assunto

e obedece às normas das monografias acadêmicas na área da saúde.
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Na revisão bibliográfica são apresentados os autores que estudaram este assun-

to anteriormente, mostrando a experiência de cada um, quanto ao desenvolvimento, aos custos e

à aceitação do atendimento ambulatorial, e, particularmente, a experiência brasileira.

Em seguida, é apresentado o material coletado, que se constitui na Produção

da Unidade, a medida de seu desempenho, na Aceitação do modelo pela clientela atendida,

argüida através de um questionário e nos Efeitos do modelo na dinâmica do próprio hospital,

entre os quais, a relação entre o número total de operações e as de nível ambulatorial, e a com-

paração entre as duas unidades.

Para discutir as vantagens do modelo ambulatorial, o material coletado foi

utilizado visando à comparação entre o regime ambulatorial e o de internação, através dos pa-

râmetros: Prescrição de Antibióticos (i), Tempo Médio de Permanência (ii) (30), Custo para

o Paciente (iii) (08), Receita Hospitalar (iv) (08), Lucro Hospitalar (v) (08) e Margem de Lucro

em cada unidade (vi) (08).

A fim de discutir alguns pontos característicos da cirurgia ambulatorial,

são apresentados os tipos mais freqüentes de anestesia utilizados nas operações e o retorno

do investimento inicial da unidade (vii) (29).

(i) Prescrição de Antibiótico: refere-se ao número de pacientes aos quais foram ministrados antibióticos sob

ordem médica.

(ji) Tempo Médio de Permanência: mede o tempo médio durante o qual o paciente permanece em uma unida-

de, desde a entrada até a saída. É dado pela fórmula:

n~ de pacientes-dia acumulados no período

altas + óbitos + transferências para outros hospitais no mesmo período

Iiii) Custo para o Paciente: mede a despesa monetária de cada paciente para se submeter a um procedimento

na Unidade de Cirurgia Ambulatorial ou Centro Cirúrgico Hospitalar.

(iv) Receita Hospitalar: explicita quanto auferiu o hospital por um procedimento cirúrgico em suas unidades.

(v) Lucro Hospitalar: é o saldo positivo entre a receita hospitalar dos procedimentos e o custo operacional da

unidade. O custo é o valor monetário, a medida da despesa.

(vi) Margem de LUcro: é a relação entre o lucro líquidoe a receita hospitalar.

(vii] Retorno do Capital Investido: mede o tempo durante o qual se reaverá O investimento iniciai', de acordo

com a margem de lucro da unidade.
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É importante salientar que o Centro Cirúrgico Hospitalar compreende, neste

trabalho, o centro cirúrgico e a unidade de internação correspondente, porém, o Custo Hospita-

lar, refere-se somente ao centro cirúrgico, não sendo adicionado, de forma separada, o custo

correspondente à unidade de internação, porque, na sistemática de apuração de custos do Hospi-

tal, no custo do centro cirúrgico, já está incorporada a parcela da unidade de internação, pela

média de pacientes cirúrgicos internados.

o método adotado neste estudo consiste na apresentação das formas de coleta

dos dados da Unidade de Cirurgia Ambulatorial e do Centro Cirúrgico Hospitalar. Tal coleta foi

feita por amostragem da população de pacientes operados em ambas as unidades. E consiste ainda

na adoção de uma teoria adequada para extrair as estatísticas necessárias à comparação entre as

duas unidades, através das variáveis ou parâmetros de interesse.

A seguir, são apresentados os resultados, com relação às amostras; aos testes

estatísticos; à Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto ao desempenho da unidade, a impres-

são da clientela atendida, e à comparação com o Centro Cirúrgico Hospitalar, ou seja, os resul-

tados dos testes aplicados às variáveis que comparam as unidades e que são: Prescrição de Anti-

biótico, Tempo de Permanência, Custo para o Paciente e Margem de Lucro; assim como os parâ-

metros exclusivos da cirurgia ambulatorial, isto é, os Tipos de Anestesia e o Retorno do Capital

Investido.

Em seguida, são desenvolvidos os comentários e conclusões referentes aos

resultados obtidos, que confrontados com a literatura consultada, permitem a identificação de

uma proposta final de aplicação do modelo ambulatorial.

Porfim, é relacionada a bibliografia consultada.

Como anexos: a descrição das fases de planejamento, de implantação da

unidade e o detalhamento de seus componentes operacionais, de materiais e da área física,

encontram-se no Anexo I. O Anexo II constitui-se das tabelas. completas que originaram as

amostras estudadas neste trabalho. O Anexo III contém o questionário completo apl icado aos

pacientes.
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Nos últimos anos, tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvi-

mento, o custo da atenção à saúde tem crescido progressivamente, seja pelo aumento do contin-

gente populacional, seja pelo aumento da expectativa de vida ao nascer (i)(16), seja, ainda, pelo

crescente desenvolvimento tecnológico relativo à pratica médica. O atendimento médico à popu-

lação absorve o custo dessa constante incorporação tecnológica, repassando-o à população. Nos

hospitais públicos e privados, os custos assistenciais atingem diretamente os pacientes, total ou

parcialmente, conforme o processo seja financiado pelo próprio paciente, pelos seguros-saúde

'privados ou por outras formas de previdência privada e estatal.

Em nosso país, procurou-se solucionar o aumento crescente dos custos hos-

pitalares de forma errada, principalmente através do barateamento da mão-de-obra médica,

incentivando-se e facilitando-se a proliferação das escolas médicas, a partir de 1 967. Isto, porém,

levou também à queda da qualidade do serviço prestado, com preju ízos evidentes para a saúde da

população.

Paralelamente à proliferação das escolas de medicina, a assistência médica à

população previdenciária foi unificada, a partir dos Institutos de Previdência, Caixas e Pensões das

diversas categorias profissionais, no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que se res-

ponsabilizou pelos benefícios previdenciários e pela assistência médica.

Com a unificação, o contingente de usuários passou a ter um atendimento

médico-hospitalar coordenado a nível central, com disponibilidade de recursos e demanda díspa-

res e não planejados. A falta de planejamento, aliada à inexistência de uma regionalização do

atendimento, levou a uma absorção dos recursos existentes de forma incontrolável e despropor-

cional. A solução adotada foi a compra de serviços médico-hospitalares na rede privada de atendi-

mento que, a partir de então, se desenvolveu açeleradamente ante a existência de novo comprador

de serviços.

Como conseqüência de tais procedimentos, observou-se uma gradativa dimi-

nuição, por parte do INPS, do pagamento dos serviços prestados pela rede privada, tanto em rela-

ção às taxas hospitalares, quanto aos honorários médicos, tudo somado a uma ingerência do

(i) De 33,9 anos, em 1 870/90, para 57,9 anos, em 1 977.
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órgão comprador sobre os procedimentos médicos, no que se refere à sua indicação, periodicidade
e avaliação, de forma anti-ética e prejudicial ao paciente.

Uma situação como esta, estimulada pela referida oferta crescente da mão-de-
obra médica, apesar das inúmeras tentativas infrutíferas de solução, resultou no precário e des-
qualificado atendimento médico-hospitalar dos (lias de hoje.

Meios mais eficazes poderiam ter sido considerados e aplicados, como a ado-
ção do modelo ambulatorial para o atendimento cirúrgico eletivo de uma série de patologias, a
exemplo de outros países que conseguiram economizar recursos, antes destinados ao nível hos-
pitalar, transferindo-os para o nível primário e preventivo, de necessidades menos dispendiosas

e de resultados mais abrangentes.
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1 - CONSIDERAÇOES GERAIS

No âmbito hospitalar, uma unidade de cirurgia ambulatorial destina-se exclu-

sivamente ao atendimento de pacientes externos. Uma vez obedecidos os preceitos da arquitetura

hospitalar, isolando-se as áreas destinadas a pacientes externos daquelas destinadas a pacientes

internados mantém-se uma circulação limitada a pacientes, médicos, funcionários e materiais

que não entrarão em contato com aqueles intra-hospitalares, o que traz vantagens para ambos,

pacientes e hospital, principalmente com relação aos problemas de contaminação e infecção

hospitalar. Da mesma forma que o paciente infectado não traz para o hospital uma nova popu-

lação de germes, o paciente portador de patologia não infecciosa, porém debilitado, não se

contaminará com germes hospitalares selecionados e de difícil tratamento. Estas condições se

estendem também ao pessoal funcional do hospital, sujeito aos mais variados tipos de conta-

minação.

As unidades de cirurgia ambulatorial podem ser independentes ou ligadas

a hospitais (12). Neste caso, caracterizam um atendimento primário, prestado por instituições

secundárias e terciárias. Esta, talvez, seja a forma mais apropriada e viável para estas instituições.

atuarem de forma abrangente junto à comunidade em que estejam regionalmente inseridas.

Os benefícios da cirurgia ambulatorial são de ordem assistencial e financeira,

tanto para o paciente como para as instituições e, embora isto pareça uma simplificação do

atendimento clássico, trata-se, na verdade, de uma racionalização dos recursos, que, em última

análise, significam um aperfeiçoamento do processo de atenção à saúde.

2 - O DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL E OS

ASPECTOS MÉDICOS

O desenvolvimento deste modelo de assistência médica às patologias cirúr-

gicas eletivas, passíveis de solução em poucas horas e retorno do paciente à sua residência, vem-se

firmando gradativamente no elenco de recursos médico-hospitalares.
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Os principais motivos que atrairam a literatura médica para a discussão do

assunto referem-se à conceituação, às indicações e aplicações do modelo, aos custos' e à sua

aceitabilidade junto aos profissionais médicos e aos pacientes.

Pesquisando-se a bibliografia disponível, principalmente na literatura médica

americana, verifica-se que atendimento ambulatorial há muito vem sendo aplicado. E encon-

tramo-lo organizado, a partir da metade do século XVII, no Hotel Dieu, em Paris, e, posterior-

mente, no final do século, em 1 696, no ambulatório do Royal College of Physicians, na Ingla-

terra, No século seguinte (1 715), tem-se notícia, de urna unidade em WESTMINSTER a, em

1 770, em Altergate (27). O atendimento cirúrgico também era incipiente nestas unidades.

Em 1 909, 9 000 pacientes já haviam sido operados em uma unidade pediá-

trica de cirurgia em Glasgow, Escócia. 'Este modelo foi idealizado e supervisionado pelo cirur-

gião N ICOl l (34).

O Royal Alexandra Hospital for Children, em Sidney, especializado em Otor-

rinolaringologia, utilizava o modelo ambulatorial desde 1905. A partir de uma revisão em 1 974,

estipula algumas condições para eleger uma cirurgia a nível ambulatorial: cirurgia eletiva, de

pequeno porte, que não necessitasse de drogas especiais, que não implicasse grandes restrições

às crianças ou necessitasse de supervisão especial no pós-operatório, e concorresse com a par-

ticipação da família do paciente que, inclusive, deveria residir perto do hospital. Com o desen-

volvimento da experiência, confirma-se a boa aceitação, dado o nível mínimo de complicações e

as vantagens econômicas, como afirmam COHEN e cols. (11).

Afora a publicação de NICOll (34), em 1 909, as primeiras referências do

século são de 1 930, com CHRISTOPHER, segundo I<ANAMURA (22) e com FERGUSON,

segundo HOFFMANN (19), em 1 942. Em 1 ,935, ARNOUS e PARNAUD (02) e KAUFMANN

(23) abordam o assunto e afirmam que o modelo traz, não só segurança e boa qualidade no

resultado terapêutico, como também benefícios aos pacientes, sob os aspectos sociais e econô-

micos.

Inúmeros centros desenvolveram-se na década de 70, principalmente nos

Estados Unidos, sendo que os específicos para algumas especialidades médicas foram os primeiros
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a estabelecerem-se. As especialidades médicas que maior experiência acumularam neste período

foram a Cirurgia Geral, a Otorrinolaringologia, a Anestesia, a Ginecologia, a Ortopedia e a Oftal-

mologia (03) (12) (13) (40).

BARRON e KNOBLE (03) e NOWAK (35) sugerem que as indicações para

cirurgia ambulatorial, em ginecologia, envolvem a histerossalpingografia, laparoscopia, a liga-

dura da Trompa de Falópio, a colocação e remoção de dispositivo intrauterino, curetagens de

prova, biópsias, dilatações e cerclagens do colo uterino.

Em 1 970, CLOUD e cols. (10), FORD (15) e REED (40) implantam, em

Phoenix, o. Surgicenter, uma unidade independente de cirurgia ambulatorial, que determinava,

como normas básicas, as seguintes: horário de funcionamento no período diurno, enfermagem
. .

especializada, meio de transporte adequado para pacientes, cuja condição fora agravada por

intercorrências ou complicações no ato cirúrgico, e um conselho de cirurgiões de diversas espe-

cialidades, para revisão e renovação das normas e procedimentos.

Gradativamente, os critérios médicos aplicáveis à cirurgia ambulatorial foram
I

sendo estabelecidos, como frutos da observação, do acúmulo de experiência e do intercâmbio. .
entre os serviços e instituições.

WALI<ER 11e cols. (47), de 1 971 a 1 975, relatam um interessante estudo a

respeito de 997 pacientes submetidas a biópsia de mama, das quais 102 respon~e~am a uma

argüição após a resolução total do caso; 82 pacientes tiver~m resultado "benigno" e 20 resul-

tado "maligno". Dos 82 casos com resultado "benigno"; 44 estavam em regime ambulatorial;

25 estavam internados e 13 fizeram duas biópsias, uma em ambulatório e uma em regime de

internação. Dos 20 casos com resultado "maligno", 10 estavam em regime de internação, com

mastectomia imediata, e 10 em regime ambulatorial, com mastectomia após 8,3 dias em média,

após o resultado definitivo do exame anátomo-patológico. Ãs pacientes mastectomizadas solici-

tou-se um depoimento sobre a melhor forma de atendimento: o regime de internação com mas-

tectomia imediata no mesmo ato cirúrgico, ou o regime ambulatorial, com um intervalo de'

alguns dias entre a biópsia e a internação para a mastectomia. Todas as pacientes, de .ambos os

grupos, indicaram como melhor forma aquela a que se haviam submetido.
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SCHER (45), comentando os resultados de Walker 11, alerta para o risco de a

indicação prévia do procedimento ambulatorial comprometer inconscientemente a paciente

para um resultado benigno da biópsia, causando um transtorno psicológico posterior mais evi-

dente. No trabalho apresentado, de sua experiência pessoal, sugere uma triagem prévia, em

"alto risco"· e "baixo risco" para resultado maligno. Realizou biópsias em 75 pacientes, das

quais 32 consideradas de "baixo risco" e operadas a nível ambulatorial e 43 de "alto risco",

internadas para operação. No grupo ambulatorial, não houve resultado maligno em nenhum,

caso, em contraste com a incidência de 28% de resultados malignos. nas pacientes internadas.

KNAUER (25) refere, em 1 978, sua experiência de 107 biópsias hepáticas

em pacientes de 8 a 73 anos, sem diferença, no índice de complicações observadas, relativa-

mente aos pacientes internados, relatando um caso de hemorragia intraperitoneal que neces-

sitou de internação para cirurgia. Estes resultados 'são comparáveis aos de LlAW (26), que,

em 1 977, realizou 75 biópsias hepáticas a nível ambulatorial e 170 com os pacientes internados.

PERRAUL T e cols. (38) relatam, em 1 978, 1 000 casos de biópsias hepá-

ticas em regime ambulatorial, com um índice de internação de 5,3%, devido a pequenas com-

plicações, sem necessidade de intervenções cirúrgicas reparadoras. Concluem que mais. de 90%

dos pacientes que requerem biópsia hepática podem ser atendidos a nível ambulatorial.

SACHS e cols. (43) citam, em 197ft 57 operações buco-maxilo-odontoló-

gicas em 47 pacientes hemofílicos, em regime ambulatorial, com expressiva participação do

paciente e de sua família, principalmente no controle e nos cuidados pós-operatórios, com

resultados positivos, tanto clínicos quanto psicológicos, sendo que, para nenhum dos pacien-

tes, foi necessária a internação para tratamento de complicações. Todos os pacientes recebiam,
• • -~<

como suporte hematológico, plasma fresco, crioprecipitado de fatores de coagulação e ácido

épsilon-aminocapróico, antes, durante e após a operação.

NATOF (33) relata um estudo de 13 433 operações ambulatoriais, com

99,8% dos pacientes acompanhados durante as duas primeiras semanas de pós-operatório. Não

houve óbitos ou paradas cárdio-respiratórias e foram identificadas 106 complicações (0,3%),

com a seguinte distribuição: 74 casos de hemorragia, três casos de infecções.de incisão cirúrgica,
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três casos de endometrite, dois casos de pneumonias e 24 outras complicações diversas. 16 pa-

cientes necessitaram internação e, destes, 83% haviam sido submetidos a anestesia geral. Relata

ainda que a Free-Standing Ambulatory Surgical Association coletou dados de inúmeras unidades

independentes com os seguintes resultados: 283 658 procedimentos (Tonsilectomias = 40 000

pacientes) 700 casos de pequenas hemorragias, um óbito e 0,007% de hospitalização.

Segundo NATOF (33), os autores Brownstein e Owsley referem 227 ma-

moplastias em regime de internação, com 2,8% de infecção e 5,8% de hematomas; e Williamson

refere 608 mamoplastias em regime ambulatorial, com 1,5% de infecção e 2% de hematomas.

GORIN e cols. (17) afirmam, em 1 979, que, com o advento de drogas anti-

coagulantes e antiadesivos plaquetários, os progressos da cirurgia vascular foram inúmeros,

resultando, por fim, numa diminuição do tempo de permanência dos pacientes nos hospitais; e

concluem que, em futuro próximo, as operações de varizes serão realizadas principalmente a
nível ambulatorial.

WEST ABY e cols. (48) relatam, em 1 980, 200 biópsias hepáticas, com

3,0% de pacientes necessitados de pernoitar no hospital, por complicações mínimas. Estes dados

são comparáveis aos dos pacientes anteriormente submetidos a este procedimento, em regime

de internação, no mesmo serviço.

WETCHLER (49) refere-se aos progressos dos procedimentos de anestesia,

principalmente quanto a drogas de uso endovenoso, e discute os aspectos de atendimento a

cirurgia ambulatorial, propondo uma avaliação pré-operatória pelo médico anestesista, com

verificação do risco anestésico; para o pós-operatório imediato e alta, propõe três fases de recu-

peração baseadas no nível de consciência, ventilação pulmonar e atividade do paciente.

RUCKLEY (41) faz uma revisão do assunto e verifica que a população de

pacientes operados em hospitais gerais . teve a seguinte distribuição, em relação ao pós-opera-

tório: 30% dos pacientes necessitaram permanecer em Unidade de Terapia Intensiva no pós-

operatório imediato, para controle e acompanhamento médico e de enfermagem, de modo

contínuo, devido aos riscos potenciais da doença do paciente e da operação; 30% permane-

ceram' em unidades de internação regular, por, aproximadamente, 5 dias; e 40% tiveram alta

hospitalar no primeiro dia de pós-operatório.
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HOFFMANN (19) repete estas afirmações e alguns anestesistas, com repre-

sentação nas comissões de credenciamento americanas, que autorizam o funcionamento dos ser-

viços médicos, como FORO (15), KERSHNER (24) e outros, adotam esta porcentagem de 40%

como número ideal de operações ambulatoriais nos hospitais; e mais, para CLOUO e cols, (10)

e FORO (15), cerca de 90% delas podem ser realizadas sob anestesia geral, com 1'7% de pacien-

tes sob entubação endotraqueal. Apesar de constatarem somente complicações mínimas, os

autores entendem que nestas unidades deva permanecer um anestesista durante todo o dia,

para atender eventuais intercorrências. Por outro lado, BLOOMENSTEIN e MAURO (05) su-

gerem que alguns procedimentos em cirurgia plástica podem ser realizados no próprio consul-

tório do cirurgião, sempre com o concurso de um anestesista.

ORESEN (13) cita experiência com estudantes de enfermagem, em 1 982,

em uma unidade ambulatorial, elaborando rotinas, normas e procedimentos de cuidados e orien-

tação de enfermagem quanto ao preparo pré-operatório e ao combate à dor, curativos, necessi-

dades fisiológicas no pós-operatório; e evidencia a necessidade de um plano de auto-cuidado

para o paciente e sua fam ilia, elaborado e orientado pela enfermagem, nas unidades de cirurgia
ambulatorial.

RUCKLEY (41), por sua vez, entende que as unidades de cirurgia ambula-

torial devem ser separadas, porém, inseridas em hospitais gerais; e que, no pós-operatório, é

necessário uma visita domiciliar do serviço de enfermagem. O'OONOVAN (36), presidente

da American Academy of Medicai Administrators, classifica essas unidades como "integradas"

(um único centro cirúrgico no hospital) ou "adjacentes" (com salas cirúrgicas próprias), inse-

ridas em hospitais. Quanto à orientação ao paciente, outros autores são imperativos em afirmar,

como COHEN e cols. (11) e KERSHNER (24), que existe a necessidade de orientação de en-

fermagem à família, quanto à alimentação e aos cuidados no pós-operatório

Segundo HUTCHISON (21), o desenvolvimento de um programa de enfer-

. magem em unidades de cirurgia ambulatorial deve considerar as necessidades da comunidade

e do corpo clínico, avaliar a capacidade administrativa de absorção da nova unidade, estudar

o aproveitamento de áreas desativadas nos hospitais, selecionar adequadamente o elenco de

cirurgias e o estabelecimento de rotinas operacionais escritas.
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Segundo HOFFMANN (19), em 1 981, o American College of Sui"geons

publica sua aprovação e a conceituação de cirurgia ambulatorial, como será visto adiante, su-

gerindo que o controle de qualidade do processo deve ser feito através de requisitos mínimos

para credenciamento junto às entidades de especialistas, órgãos financiadores, etc. Os requisi-

tos referiam-se ao corpo clínico, seleção de pacientes, indicação de cirurgia e avaliação do risco

anestésico. O conceito adotado, e universalmente aceito, implica a característica de não inter-

nação do paciente e independa da complexidade da operação, do tipo de anestesia, da especia-

lidade cirúrgica, etc.

3 - CUSTOS DO ATENDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL

É evidente que um dos motivos que levam ao aparecimento de formas al-

ternativas ao atendimento médico-hospitalar, entre os quais a cirurgia ambulatorial, é a eleva-

ção dos custos assistenciais hospitalares a nível de recursos humanos, de equipamentos e opera-

cionais.

Inúmeros estudos sobre cirurgia ambulatorial afirmam que o fator "menor

custo" foi o determinante para o aproveitamento satisfatório e para a crescente aceitação e

aplicação do modelo. Sua repercussão atingiu os hospitais que, preocupados com o fator custo,

adotaram o modelo e buscaram a racionalização dos recursos, estimulando outras instituições

a adotarem meios para a eliminação de custos desnecessários da atenção médica.

FORD (15), do SurgicentÊn,afirma que, em 1 978, o investimento inicial

para uma unidade de cirurgia ambulatorial, destinada a cerca de 40 operações por dia, era da

ordem de US$ 1,250,000.00, enquanto que, para um hospital destinado ao mesmo tipo de

atendimento, em regime de internação, estes números elevaram-se para perto de 8 milhões de

dólares. Para o paciente, uma cirurgia oftálmica de estrabismo teve um custo de US$ 456.00

para um dia de internação hospitalar, e de US$ 168.00 quando realizada a nível ambulatorial.

Para biópsias hepáticas, LlAW (26) mostra que o paciente externo tem um custo de um terço

em relação ao paciente internado.
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Segundo BARRON e KNOBLE (03), I<ANUER (25) e WALKER II e cols.

(47) em seus serviços, os custos apurados demonstram que a economia para os pacientes é da

ordem de 22 a 40%, conforme o procedimento realizado.

KERSHNER (24) consegue, em dezembro de 1 975, o alvará de funciona-

mento para o Hartford Surgical Center, unidade independente de cirurgia ambulatorial, junto.

à comissão de credenciamento oficial, através de um estudo de custos para 10 procedimentos,

quando realizados em regime de internação hospitalar e a nível ambulatorial, resultando em

uma economia para o paciente de 30 a 40%, quando o paciente é externo.

Na literatura não médica, encontramos um informe de WALLlS (46), que

compara os custos para o paciente em vários hospitais americanos e mostra uma economia de

até 50% para os procedimentos, quando realizados a nível ambulatorial.

Não só "a economia para os pacientes é de importância, neste modelo assis-

tencial, como também a diminuição do custo hospitalar e o aumento absoluto da receita hos-

pitalar, decorrente do aumento real do número de operações, que sempre se verifica, mas prin-

cipalmentepela racionalização dos recursos hospitalares. Um informe da Blue Shield (j) (01),

da Califórnia, revela que, em 1 978, foram escolhidos e transferidos para o nível ambulatorial

700 procedimentos cirúrgicos. Após 8 meses da adoção do modelo ambulatorial, já se notava

uma diminuição dos custos assistenciais relativamente a estas patologias, quando em regime de

internação. Segundo HUTCHISON (21), o Mississauga Hospital de Ontario consegue, em 1 978,

aumentar sua receita na ordem de Can$ 400,000.00, após a implantação da cirurgia arnbula-

torial no hospital.

o modelo, quando aplicado a nível estatal, possibilita a transferência

de recursos economizados para o financiamento de outras necessidades de saúde da popu-

lação. Em 1 979, OOSTERLEE e DUDLEY (37) realizam um levantamento de pacientes

operados de hérnia, na Inglaterra, e mostram que o tempo de permanência de 14

(j) Blue Cross, Blue Shield, Chrvsler, Metropolitan Life - importantes seguradoras que atuam no campo

da Saúde nos Estados Unidos.
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dias, do paciente no hospital, em 1 960, passou para 7,8 dias na década de 70; e que, por isso,

inúmeras instituições já adotavam o modelo ambulatorial para este procedimento. Em futuro

próximo, com a cirurgia preferencialmente realizada a nível ambulatorial, os cofres públicos

poderiam economizar cerca de f: 20.000.000 ao ano, disponíveis para o custeio de novos equi-

pamentos ou para a pesquisa médica.

HAZLETT (18) critica o Ministério da Saúde do Canadá que consegue, de

1 976 a 1 980, aumentar significativamente o número de operações a nível ambulatorial, através

de campanhas publicitárias e reuniões médicas, e, com isso, diminuir de 3 600 o número de leitos

para cirurgias eletivas, e um correspondente aumento de 6 700 leitos para pacientes crônicos,

em toda a rede hospitalar do país.

REED (40), após o atendimento de 70 000 pacientes, no Surgicenter, até

1 980, conclui que não é o controle governamental que trará uma contenção de custos, mas

sim a mudança que se iniciou na prática médica, responsável por maximizar a qualidade do

cuidado, enquanto minimiza os custos da atenção à saúde, experimentando novos modelos

de atendimento.

O'DONOVAN (36), como Presidente da American Academy of Medicai

Administrators, estima que nos E.U.A., nos últimos 11 anos, foram realizados 1 000 000 de

procedimentos a nível ambulatorial, com uma economia, somente para o Metropolitan Life

Insurance, da Califórnia, da ordem de US$ 10,000,000.00.

Em 1 982, RUTKOW (42) afirma: "No passado os interesses primários do

cirurgião giravam em torno da arte e da ciência da cirurgia, e os problemas sócio-econômicos

que afetavam a assistência médico-cirúrgica eram considerados de importância secundária. Con-

seqüentemente, os cirurgiões realizavampouqu íssima pesquisa na área da administração da

assistência cirúrgica. Entretanto, as prioridades estão mudando. Atualmente, nenhuma área de

investigação nos Estados Unidos é mais complexa, intrigante, complicada e surpreendente do

que aquela relacionada com o sistema destinado a ministrar assistência médica. Essa pesquisa

parece combinar todos os elementos discrepantes de uma novela ~scrita por Kafka ou de um

poema composto por Elliot. Creio que os cirurgiões terão que se envolver ativamente na pes-

quisa sobre serviços médico-cirúrgicos e assumir papéis de liderança neste campo importante

e em expansão. A passividade constante resultará apenas em maiores e, talvez, desnecessárias

restrições para a prática da cirurgia."



14.

Corroborando o pensamento de Rutkow, MOORE (~2), Professor Emérito

de Cirurgia da Harvard Medicai School, Boston, publica, em 1 985, uma análise onde revela que,

em 1 981, foram gastos nos Estados Unidos cerca de 310 bilhões de dólares em saúde, sendo

quase um terço em atendimento cirúrgico, incluindo hospitalização, cuidado ambulatorial e

honorários médicos. Para u~a diminuição dos custos, em torno de 5%, sugere que sejam toma-

: das algumas medidas: mais rigor na indicação de operações eletivas, diminuição das compli-

cações pós-operatórias através de melhor preparo dos cirurgiões, diminuição dos custos de se-

guro de má prática ou imperícia e aumento dos procedimentos cirúrgicos a nível ambulatorial.

(grifo nosso)

4 - ACEITAÇÃO DO MODELO AMBULATORIAL

Todos os modelos de atenção à saúde e de atendimento médico passam, com

o tempo, por uma ava1iação crítica, proveniente dos profissionais da saúde envolvidos no proces-

so como prestadores de serviços, e dos pacientes, como usuários e beneficiados por esses ser-

viços.

. Com a cirurgia ambulatorial, é isso que está ocorrendo, e o aparecimento de

diversos serviços, principalmente nos Estados Unidos, na década de 70, demonstrou a sua cres-

cente aceitação, pelos motivos já vistos.

SACHS e cols, (43), em 1 978, mostram que o dano psicológico, nos hemo-

fílicos internados para qualquer tipo de tratamento, minimizou-se no atendimento a nível ambu-

latorial. HUTCHISON (21), em 1 979, chama a atenção para o fato de o modelo permitir que

as crianças permaneçam pouco tempo em ambiente hospitalar e fora do convívio de sua famí-

lia. COHEN e cols, (11), em 1 980, observam o mesmo fato no Royal Alexandra Hospital for

Children, em Sidney.

BURN (06) e RUCKLEY (41) constatam que, da preferência pelo modelo

ambulatorial, decorreu a racionalização dos leitos hospitalares, aumento de vagas, diminuição

das filas de espera e conseqüente economia dos gastos com saúde.
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Em 1 982, em um simpósio sobre Sistemas de Assistência Cirúrgica, a cirur-

gia ambulatorial foi um dos temas abordados. DETMER e BUCHANAN-DAVIDSON (12)

fazem uma extensa revisão do assunto, considerando os fatos históricos, a classificação dos

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, os tipos possíveis de anestesia, rotinas operacionais,

normas, etc. Resumidamente, definem-na como a cirurgia do paciente externo. Recomendam

diversas rotinas operacionais, objetivando uma adequada prestação de serviços, e caracterizam

os critérios que devem ser adotados para um eficiente controle de qualidade. Mostram, mediante

a experiência de vários hospitais e serviços, a boa aceitação do modelo pelos pacientes, que o

consideram mais acessível, conveniente, rápido, eficiente e psicologicamente menos pertur-

bador, dada a agradável sensação de recuperar-se em casa. Comentam, finalmente, a economia

de recursos, da ordem de 40 a 50%, a ponto da Blue Cross e a Blue Shield afirmarem que a,
cirurgia ambulatorial é menos dispendiosa, porém, capaz de prestar assistência segura e de alta

qualidade aos pacientes, sendo este também um dos motivos da sua boa aceitação .

. .Como desvantagem do modelo ambulatorial, BERRV (04) comenta o curto

espaço de tempo antes do ato operatório em que o paciente, o pessoal de enfermagem e o próprio

anestesista mantêm contato, acarretando uma avaliação sumária do paciente. BURN (06) cita

como desvantagens a insatisfação profissional que pode trazer à enfermagem este restrito contato

e o fato de não haver um aumento de receita para o hospital, embora traga economia para o

paciente.

Por fim, o parecer do AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS (40) publi-

cado em 1981, afirma que " ... os benefícios que resultam do uso da cirurgia ambulatorial in-

cluem facilidade de acesso e crescente conveniência para ambos, médico e paciente.i.". Em suma,

o American College of Surgeons aprova a prática da forma ambulatorial para certos procedimen-

tos cirúrgicos, desde que contenha medidas de segurança e qualidade apropriadas.

5 - A CIRURGIA AMBULATORIAL NA LITERATURA MÉDICA BRASILEIRA

Na literatura médica em nosso país, poucos autores se preocuparam com

o assunto, em virtude de o próprio modelo não estar instituído na maioria dos hospitais bras i-

+elros. Há, porém, alguns trabalhos que devem ser destacados:
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Em 1 979, CAPELLA (07) apresenta o tema: "Contribuição ao estudo da

-Hérnia inguinal na criança" como tese para concurso ao cargo de Professor Titular de Cirurgia

Pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Estudou 192 pacientes operados, dos quais 71 internados e 115 em regime ambulatorial, e

afirma que não existem diferenças entre os dois grupos quanto às complicações e intercorrên-

cias pós-operatórias. As vantagens encontradas pelo autor referem-se ao atendimento ambula-

torial e incluem a permanência da mãe junto à criança, com grande participação nos cuidados

necessários, e menor custo operacional.

KANAMURA (22), médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-

cina da Universidade de São Paulo, assessor da Superintendência, propõe, em 1 981, a implan-

tação de uma unidade de cirurgia ambulatorial no Instituto dos Ambulatórios daquele hospital,

que na ocasião iniciava suas atividades. Baseava-se no número de operações que poderiam ser

realizadas a nível ambulatorial e que até então se distribuíam entre os diversos blocos cirúrgicos

do hospital, chegando a um número de 300 ao mês, aproximadamente. Propõe uma raciona-

lização desse atendimento, através de uma unidade com 5 salas de operação e sala de recuperação

anestésica com 8 leitos. A proposta, publicada posteriormente, detalhava os equipamentos e

materiais, o provisionamento de pessoal para o funcionamento diurno da unidade e caracteri-

zava os seguintes critérios para a escolha das cirurgias que seriam realizadas na unidade:

a) realização por um ou dois ~irurgiões e um anestesista;

b) anestesia local ou endovenosa sem ventilação assistida;

c) tempo cirúrgico menor que 50 minutos;

d) ausência de administração de sangue e seus derivados ou o emprego de exames subsi-

diários durante a operação.

A unidade proposta atenderia a pacientes externos e, evidentemente, conta-

ria com os recursos dos hospital, de acordo com a necessidade ou com a ocorrência de compli-

cações e intercorrências médicas.

Em 1 982, PIMENTA (39), na Faculdade de Medicina da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais, Belo Horizonte, defende dissertação de Mestrado, no Departamento de

Cirurgia, com o tema: "Hérnia Epigástrica (Lipoma Interxifoumbelical) Classificação, Freqüên-

cia, Repercussão sobre o Tempo de Afastamento do Trabalho e o Custo Operacional. Valorização
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do Sistema Cirúrgico 'Ambulatorial". Foram estudados 34 pacientes operados devido a hérnia

umbilical, um sob regime de internação e os demais ambulatorial mente. O autor chega a inúrne-

ras conclusões, entre as quais:

a) não houve infecção pós-operatória, mesmo sem o uso de antibióticos;

b) o período médio de afastamento do trabalho dos pacientes ambulatoriais foi de 12,5

dias;

c) apesar da apuração dos custos exibir inúmeras falhas, a economia do modelo ambulato-

rial foi evidente.

Em 1 984, SANTOS (44), médico cirurgião pediátrico, defende tese para

obtenção do título de Doutor em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade

Estadual de Campinas, com o tema: "Cirurgia Ambulatorial em Pediatria". A tese relata uma

experiência no Hospital Infantil Ãlvaro Ribeiro, em Campinas, onde 1 235 pacientes foram

submetidos a 1 259 operações a nível ambulatorial, e 2 780 pacientes em regime de internação.

Descreve os tipos de cirurgia e anestesia, comenta os baixos índices de complicações imediatas

e tardias (seja da operação, seja da anestesia) e ÇI diminuição da incidência, no pós-operatório,

de sarampo, varicela, pneumonias e diarréias. Discute os critérios de eleição dos pacientes a

partir das condições de moradia e família, procurando atingir cuidados ideais no pós-operatório.

Além destas publicações, FONSECA e SAVASSE ROCHA (14) publicam, em

1 979, o livro "Cirurgia Ambulatorial" onde defendem as inúmeras vantagens do modelo ambula-

torial para o tratamento da patologias cirúrgicas eletivas. Entre elas, diminuição da demanda

de leitos hospitalares, menor risco de contaminação por infecção hospitalar, menor custo de

assistência prestada e pronto retorno do paciente ao lar.
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6 - CONCEITO ATUAL DE CIRURGIA AMBULATORIAL

Como pudemos verificar nesta revisão, o conceito de cirurgia ambulatorial

vem-se alterando nos últimos anos, em resposta ao desenvolvimento das técnicas operatórias e

anestésicas, atrelado a um progresso do suporte tecnológico, representado pelos novos equipa-

mentos, drogas específicas e, evidentemente, pela constante incorporação do conhecimento

administrativo na prática médica .

. Segundo KANAMURA (22), Christopher define "pequena cirurgia" como

aquela em que se tem baixa mortalidade, poucos auxiliares, e que seja realizada no ambulatório

do hospital. Rangel define-a, em 1 944, como a intervenção que todo médico pode praticar

em seu próprio consultório. Finalmente, segundo outro conceito, pequena cirurgia é a operação

realizada sob anestesia local.

Com o objetivo de melhor conceituar a cirurgia ambulatorial, após acom-

panhar a evolução deste modelo de atendimento na literatura compulsada, propomos: trata-se

de operação eletiva, realizada em pacientes externos, que não imponha uma internação formal

em unidade hospitalar, podendo ser de qualquer natureza, sem limite de tempo operatório, com

o auxílio dos equipamentos necessários, com ou sem sedação sob anestesia local, por bloqueio

neural ou anestesia geral profunda.

Recomendamos, agora, para facilitar a compreensão deste estudo, a leitura

do Anexo I - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE, página 78.



CAPfTULO II

MATERIAL E MÉTODO
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1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este capítulo tem por objetivo apresentar os dados coletados para o estudo de

uma Unidade de Cirurgia Ambulatorial, com relação a seu desempenho, à aceitação do modelo

ambulatorial pelos médicos e pacientes e aos efeitos da utilização do modelo na dinâmica opera-

cional e financeira do hospital e da prática médica,

Quanto ao desempenho, estudou-se a Produção da Unidade, desde seu início,

por um período de cinco semestres consecutivos.

Quanto à Aceitação do modelo, além da Produção da Unidade que indireta-

mente mede esta aceitação, colheu-se a Opinião da Clientela Atendida, principalmente com

referência aos motivos da escolha do modelo e à avaliação subjetiva do usuário, enquanto pa-

ciente.

Quanto aos Efeitos da nova Unidade, sobre a dinâmica do hospital e da

prática médica, os parâmetros escolhidos foram:

a) o número total de pacientes eletivos operados no hospital, tanto no regime de inter-

nação, quanto no ambulatorial;

b] a comparação entre o paciente atendido em regime ambulatorial, na Unidade de Cirur-

gia Ambulatorial e em regime de internação, no Centro Cirúrgico Hospitalar e unidades

de internação regular.

A comparação entre as unidades foi feita mediante os seguintes parâmetros:

a Prescrição de Antibióticos, o Tempo de Permanência do paciente no hospital, o Custo do

atendimento para o Paciente e a Margem de Lucro para o Hospital.

Além do exame dos referidos parâmetros, este estudo, dados os seus obje-

tivos, aborda outras características da cirurgia ambulatorial e das unidades que prestam este

tipo de atendimento: o Tipo de Anestesia e o Retorno do Capital Investido.
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Os dados da Unidade de Cirurgia Ambulatorial, aqui considerados, referem-

se ao período entre o lÇ> semestre de 1 982 e o lÇ> semestre de 1 984; e aos dos pacientes inter-

nados, entre o lÇ> semestre de 1 980 e o lÇ> semestre de 1 984.

A falta de correspondência entre os períodos analisados deve-se ao fato de

que, a partir do momento em que se instalou a Unidade de Cirurgia Ambulatorial, aquelas que

se enquadravam neste conceito foram gradativamente transferidas do âmbito do Centro Cirúrgico

Hospitalar para a Unidade de Cirurgia Ambulatorial, necessitando-se, portanto, estudá-Ias em

momentos diferentes.

Para os valores econômicos e financeiros foi utilizada a unidade Obrigações

Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), como forma de evitar comparações distorcidas

em virtude da inflação, cujo ritmo foi extremamente relevante nesse período.

2 - ORIGEM DOS DADOS

O estudo foi realizado na Unidade de Cirurgia Ambulatorial de um hospital

gera', beneficente e filantrópico, com 270 leitos (i).

A partir do final da década de 70, o Hospital passou a desenvolver um pro-

grama de atendimento ao paciente ambulatorial, através de Consultórios Médicos, Unidade de

Emergência, Unidade de Cirurgia Ambulatorial e Serviços de Apoio Diagnóstico.

Os dados operacionais foram conseguidos junto ao Setor de Estatística do

Hospital, que tem como finalidade informar à administração superior o desempenho das unidades

e os índices selecionados para avaliar o padrão de atendimento e a eficiência do serviço prestado.

(i) Vide Implantação da Unidade - Anexo I
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Os diversos serviços do Hospital enviam mensalmente a esse setor relatórios detalhados de suas

atividades, anotadas nos livros de registro existentes em cada serviço.

De posse destes relatórios, funcionários qualificados do Setor de Estatística

tabulam os dados em mapas, de forma a ser possível uma rápida visualização da atividade ope-

racional no decorrer dos meses e, conseqüentemente, anos. Nesse trabalho de tabulação são

envolvidos o número de internações e de reinternações, a média de permanência dos pacientes,

as porcentagens de ocupação, o número de pacientes-dia, separados por unidade e por especia-

lidade. São tabulados, também os serviços de apoio diagnóstico, de acordo com o número de

exames realizados. Os dados de maior interesse são representados por gráficos para facilitar a

comparação entre períodos. O Arquivo Médico do Hospital utiliza um sistema de arquivamento

seqüencial contínuo, com prontuário único e permanente, ou seja, não importa a unidade à

qual o paciente se destina, pois sempre terá o mesmo número de registro inicial que recebeu em

sua primeira passagem pelo Hospital. O sistema de arquivo seqüencial permite, sempre que

necessário, conhecer todos os dados anteriores do paciente.

Os parâmetros financeiros, tanto relativos aos pacientes, quanto ao Hos-

pital, foram levantados junto ao Departamento Financeiro. Este departamento divide-se em

setores de Contas Correntes dos pacientes, Contabilidade Fiscal e de Custos, Contas a Pagar

e Tesouraria. Segue os modelos clássicos de levantamento de custos e cálculo dos índices fi-

nanceiros de avaliação do desempenho das empresas.

Quanto à Opinião da Clientela Atendida, foi entregue um questionário a

200 pacientes operados na unidade e a seus respectivos familiares, por ocasião da alta, junta-

mente com um envelope selado, endereçado à Superintendência do Hospital, para retorno das

respostas após 7 (sete) dias de pós-operatório. Este tempo foi considerado suficiente para o

total restabelecimento dos pacientes e para que ele estivesse em condições de avaliar o trata-

mento recebido.

Para a comparação entre as unidades, os parâmetros Prescrição de Anti-

bióticos, Tempo de Permanência, Custo para o Paciente e Margem de Lucro, foram estuda-

dos em 205 pacientes da Unidade de Cirurgia Ambulatorial e 190 pacientes das mesmas ci-

rurgias, realizadas no Centro Cirúrgico Hospitalar, com os pacientes atendidos em regime de
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internação, antes da existência da Unidade de Cirurgia Ambulatorial. Catalogando-se, a nível

de internação, prontuários das mesmas cirurgias analisadas no nível ambulatorial, evitou-se uti-

lizar a classificação usualmente adotada de pequena, média e grande operação, porque nem

sempre uma operação "pequena" dispensa a internação do paciente.

Os dados relativos ao Tipo de Anestesia e Retorno do Capital Investido refe-

riram-se somente à Unidade de Cirurgia Ambulatorial; para seu levantamento foram utilizadas

as mesmas fontes de dados já citadas.

3 - DADOS UTILIZADOS

3.1 - Produção da Unidade

A Produção da Unidade foi medida pelo número de pacientes atendidos

desde seu início, em janeiro de 1 982, até 30 de junho de 1 984. Esses dados corresponderarn

ao número de operações realizadas, mesmo que na mesma operação houvesse sido realizado

mais de um procedimento.

3.2 - Aceitação do Atendimento Cirúrgico Ambulatorial

A Aceitação foi investigada pelo próprio comportamento da Produção da

Unidade e pela Opinião da Clientela Atendida, argüida por meio de um questionário entregue

aos pacientes operados, onde foram solicitadas algumas informações básicas, como o tipo de

cirurgia, o tipo de anestesia e a idade do paciente, tendo em vista que, em diferentes tipos de

procedimentos operatórios, os anestésicos causam efeitos diversos no pós-operatório. Não foi

solicitada a identificação do paciente entrevistado, nem de seu médico, a fim de se evitarem

distorções nas respostas, motivadas por receio do paciente de prejudicar o seu médico.
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Para atender aos objetivos do questionário foram elaboradas sete questões

com alternativas de resposta, deixando-se espaço para outras observações que o paciente jul-

gasse necessário fazer.

As perguntas procuraram obter informações quanto a: participação do médico

é do paciente na escolha do modelo; sensação de segurança do paciente ao deixar a Unidade;

sua atividade no 1!l pós-operatória; suas dificuldades e sua participação ou de sua família nos

cuidados pós-operatórios, pois, na cirurgia ambulatorial, os cuidados pessoais ,e com a ferida

cirúrgica são transferidos da enfermagem hospitalar para o âmbito familiar. As questões finais

referiram-se à orientação sobre o pós-operatório recebida, antes ou após a operação, do médico

assistente ou da enfermagem do hospital.

o questionário completo acha-se no Anexo 111,página 111.

Como dificuldade no levantamento deste parâmetro, salientamos o número
e

relativamente pequeno de questionários respondidos. Apesar da detalhada orientação que acom-

panhou o questionário, imaginamos que o número foi pequeno devido aos seguintes fatores:

1. o fato de tratar-se de hospital não universitário;

2. necessidade de envio do questionário via correio;

3. decorrência de sete dias de pós-operatório, com o paciente já reintegrado a seus afaze-

res rotineiros;

4. desinteresse quanto ao objeto de estudo do questionário.

5. em se tratando de um hospital de corpo clínico aberto, o paciente relaciona-se mais com

seu médico do que com a Instituição.

,3.3 - Efeitos do modelo ambulatorial no Hospital e a comparação entre as unidades.

3.3.1 - Número total de operações no Hospital

Como dissemos, após a implantação da Unidade de, Cirurgia Ambulatorial,

as cirurgias que se enquadram no conceito de cirurgia ambulatorial, passaram a ser realizadas

na nova unidade. O acompanhamento do número de operações da Unidade de Cirurgia Ambu-
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latorial e do Centro Cirúrgico Hospitalar, quando somados, resultam no número total de pacien-

tes operados no Hospital. Com isso, pode-se determinar a porcentagem de pacientes externos

operados no Hospital, que é a relação entre o número de operações na Unidade de Cirurgia

Ambulatorial e o número total de operações.

3.3.2 - Prescrição de Antibióticos

Alguns pacientes operados, em ambas as unidades, receberam antibióticos,

na forma ou profilática ou terapêutica. É de interesse conhecer, em cada unidade, a prescrição

de antibióticos aos pacientes, para verificar o comportamento médico com relação ao trata-

mento das mesmas patologias, quando realizadas em modelos diferentes de atendimento hospi-

talar.

3.3.3 - Tempo de Permanência

o Tempo de Permanência do paciente estende-se do momento da admis-

são na Unidade, até o momento da alta hospitalar, englobando o preparo pré-operatório, a

operação e a recuperação pós-anestésica imediata, até o paciente apresentar condições de dei-

xar o hospital.

Para o cálculo do Tempo Médio de Permanência não foi utilizada a fórmula

teórica:

n~ de pacientes-dia acumulados/período

altas + óbitos + transferências/período

Obteve-se o Tempo de Permanência de cada paciente na unidade, consultando.

se diretamente, os prontuários médicos. e calculando-se, então, a média aritmética do Tempo de

Permanência dos pacientes em cada unidade.
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3.3.4 - Custo para o Paciente

Na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, o Custo para o Paciente envolveu.

em uma única ·taxa, todas as despesas relativas à sala de operação e à unidade de recuperação

geral e individual, acrescidas as despesas de materiais e uso de equipamentos especiais.

Para o paciente operado sob regime de internação, a despesa hospitalar

foi uma somatória de taxas que envolveram a diária hospitalar, o uso da sala de operação, o

uso de equipamentos especiais, os materiais utilizados e os procedimentos 'de enfermagem rea-

lizados na unidade de internação.

3.3.5 - Margem de Lucro para o Hospital

Para o cálculo da Margem de Lucro foi necessário saber, em cada unidade, a

Receita Hospitalar, o Custo Hospitalas e o Lucro correspondente. A fórmula da Margem de Lucro

é:

Lucro Líquido

Receitá

.Lucro líquido por operação

Receita Iíquida por operação

Todo custo para' o paciente gera uma receita para o hospital. Neste caso,

portanto, a Heceita.Hospitalar por operação correspondeao Custo para o Paciente, por operação.

9. Custo Hospitalar das unidades foi obtido junto ao Departamento Finan-

ceiro e sua determinação seguiu a mesma sistemática para a apuração de custos em geral, con-

forme os princípios contábeis que consideram como custo médio unitário o custo total da uni-

dade, distribuído pelo número de eventos ocorridos. O Custo Hospitalar por operação corres-

pondeu, portanto, ao custo da unidade, dividido pelo número de operações.
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Para o Centro Cirúrgico Hospitalar não foi acrescido o custo do paciente-dia

nas unidades de internação, pois, na sistemática do Hospital, este custo já está computado no

Centro Cirúrgico Hospitalar, conforme a média de pacientes cirúrgicos internados.

o Custo Hospitalar Médio, para a Unidade de Cirurgia Ambulatorial, em

1 983, foi de:

13,1890RTNs/operação

o Custo Hospitalar Médio, para o Centro Cirúrgico Hospitalar, em 1 981,

foi de:

19,2840RTNs/operação

Uma vez aplicada a fórmula, foi determinada a Margem de Lucro Unitária

por paciente e, conseqüentemente, a Margem de Lucro Média, para cada unidade, considerando-

se o número de operações no período.

4 - OUTROS DADOS DE INTERESSE

Além dos elementos para a análise comparativa entre as duas unidades, outros

se tornaram de interesse, por traduzirem algumas características da Unidade de Cirurgia Ambula-

torial. São eles:
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4.1 - Tipos de Anestesia

É sabido que o Tipo de Anestesia indicado para um procedimento cirúrgico

depende da operação programada e das condições clínicas do paciente, independentemente do

modelo de atendimento médico hospitalar.

o Tipo de Anestesia utilizado nos pacientes operados na Unidade de Cirur-

gia Ambulatorial foi levantado a partir da consulta direta dos prontuários médicos dos 205
pacientes atendidos.

4.2 - Retorno do Capital Investido

Segundo MATOS (29), o Retorno do Capital Investido (ROI) constitui

uma das medidas mais populares da avaliação do desempenho e da análise da eficiência das
empresas.

Este dado é obtido através de cálculo de índices financeiros de lucro e in-

vestimento. A fôrrnulade Retorno do Capital Investido,

ROI
Lucro

ínvestimento

é extremamente simplificada para a tomada de decisões complexas, podendo proporcionar

algum grau de irrealismo na análise do desempenho.
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Uma análise mais ampla deve envolver dois outros conceitos embutidos no

retorno do investimento, que são os níveis de atividade (giro do capital empregado) e de renta-

bilidade (margem de lucro)

ROI GIRO x MARGEM, onde

GIRO
Receita

e MARGEM
Lucro

ReceitaCapital empregado

e, conseqüentemente:

Retorno do Capital Investido(ROI) ==
Receita x Lucro

Capital empregado Receita

A discussão a respeito dessas medidas é bastante acentuada, em vista da

existência de interpretações diversas, inclusive relativamente à avaliação da carência dos refe-

ridos elementos na representação da fidelidade do desempenho da empresa. Para este estudo,

em que não estamos preocupados com a análise do desempenho e da eficiência administrativa

do Hospital, mas sim com a demonstração da possibilidade de retorno do investimento de uma

unidade dentro de todo um sistema, efetuamos o cálculo do retorno do investimento sob a forma

simplificada de sua determinação.

Para o cálculo do R.O.!., o Lucro foi determinado quando do cálculo da

Margem de Lucro. Coletamos, ..no Departamento Financeiro do hospital, o investimento neces-

sário para a hipotética aquisição do terreno, construção da unidade e compra dos equipamentos

e materiais necessários ao seu funcionamento, cujas despesas, transformadas, mês a mês, em

ORTNs, chegaram a um totalacumulado de 46 509,165 ORTNs.
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5 - O ESTUDO ESTATfsTICO

Com a configuração dos dados coletados, as conclusões, relativas aos parâ-

metros Prescrição de Antibióticos, Tempo de Permanência, Custo para o Paciente e Margem

de Lucro, envolveram necessariamente uma comparação entre as duas unidades. A confronta-

ção simples dos valores ou a dos valores médios não seria suficiente para conclusões precisas

e confiáveis. Isto posto, optou-se por uma comparação, com base em uma análise estatística e

para tanto, estudaram-se estes parâinetrosem duas amostras, ~om o paciente sob o regime am-

bulatorial e com o paciente em atendimento clássico, em regime de internação hospitalar.

Para a Unidade de Cirurgia Ambulatorial estudaram-se 205 pacientes atendi-

dos durante o ano de 1983 (ano de maior número de operações durante o período analisado)

e para o Centro Cirúrgico Hospitalar 190 pacientes, atendidos sob regime de internação, para

as mesmas cirurgias, no ano de 1 981, ano em que não estava em funcionamento a Unidade de

Cirurgia Ambulatorial.

Os 395 prontuários foram agrupados em amostras, com extratos por tipo de

cirurgia, conforme um elenco de cirurgias (j) definido pelo Hospital, quando da implantação da

nova Unidade. As tabelas completas de Prescrição de Antibióticos, Tempo de Permanência, Custo

para o Paciente e Margem de Lucro, com os dados individuais de cada um dos 395 pacientes,

encontram-se no Anexo 11. Para os objetivos do presente estudo, os cálculos estatísticos são

apresentados de acordo com a média arnostral de cada extrato, ou seja, de cada tipo de cirur-

gia considerado, e a comparação entre as unidade se faz entre as amostras consideradas.

Convém salientar que, para osparâmetros Tempo de Permanência, Custo para

o Paciente e Margem de Lucro, foi possível extrair médias amostrais por extrato, ou seja, por tipo

de cirurgia. Porém, para o parâmetro Prescrição de Antibióticos, um dado discreto (ii] (09), qua-

litativo (jij) (09), não foi possível extrair a média amostrai ou a média por extrato.

(j) Vide Anexo I - Tabela 21, página 80

(ji) Variável discreta é aquela que assume valores pertencentes a um conjunto enumerável

(iii) Variável qualitativa é aquela que resulta de uma classificação por tipos ou atributos
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5.1 - As amostras

o processo utilizado para o levantamento das amostras (uma para o paciente

externo e outra para o paciente submetido a regime de internação) consistiu na utilização do

Livro de Registro Geral dos pacientes atendidos no Hospital, levantando-se um número de casos

suficientes para a estimação dos parâmetros amostrais, para cada extrato já previamente esco-

lhido. Considerou-se, também, a proporcionalidade do extrato em relação ao número total de

operações desses extratos. Trata-se, portanto, de amostragem estratificada proporcional. Entre

todos os tipos possíveis de cirurgia que podem ser realizadas na Unidade de Cirurgia Ambulato-

rial, procedeu-se a uma escolha aleatória.

Feito o levantamento preliminar das amostras, ou seja, conseguidos os nú-
meros de registro de pacientes submetidos às cirurgias de interesse, foram consultados os pron ..

tuários médicos, para coletar os dados de Prescrição de Antibióticos, Tempo de Permanência

e Tipo de Anestesia (este último, apenas para os pacientes externos).

o Custo para o Paciente foi conseguido através dos registros, nos prontuá-
I

rios contábeis dos pacientes e, como já dissemos, convertidos a uma unidade padrão (Obriga·

ções Reajustáveis do Tesouro Nacional) para se corrigir a defasagem decorrente da inflação

monetária.

Coletados todos os dados, a preocupação inicial foi a da verificação da re-

presentatividade (i) (09) das amostras, comparando-se o tamanho das amostras-piloto (aquelas

levantadas pelo processo acima descrito), com o tamanho mínimo necessário de uma amostra

estratificada (número este estatísticamente estabelecido).

(i) Representatividade da amostra significa saber se, quantitativamente, os elementos selecionados represen-

tam a população, com referência aos parâmetros que serão estudados.
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As arnotras-piloto foram levantadas principalmente por serem desconhecidos

os parâmetros populacionais. Tendo sido verificada a sua representatividade, outra preocupação

foi a de saber o grau de confiabilidade (i) (50) e precisão destas amostras. Para tanto, considerou-

se que o erro máximo que se admitiria para o estimador (a precisão) seria previamente fixado

em 0,5 ORTN. Foi adotada, então, a estimativa para a variância do estimador, calculada através

de sua fórmula teórica e, pelo Teorema do Limite Central (ii) (09) determinou-se um valor de

z, que forneceu um valor de ex na tabela da distribuição normal; assim, a amostra recolhida

ofereceu uma confiabilidade estimada de ex %, com a precisão dada pelo erro máximo admitido.

Feita essa comparação inicial, e estando satisfeitas as condições matemáticas,

procurou-se verificar se, em cada extrato, o tamanho já existente também era suficiente para

a estimação. Segundo o mesmo processo, as amostras-piloto, dentro das condições de compara-

ção, foram consideradas de tamanho suficiente para a estimação dos parâmetros das populações,

e, conseqüentemente, as amostras foram consideradas representativas das populações (09).

5.2 - Testes realizados

Para os testes estatísticos utilizados, bem como para a comprovação da re-

presentatividade, confiabilidade e precisão da amostra, foi levantada a hipótese de que os dados

provêm de uma população cuja distribuição seja normal (iii) (09). Para verificação dessa norma-

lidade, construiu-se um polígono de freqüências para os dados amostrais, tomando-se todas as

observações e agrupando-as em classe de freqüência. Traçado o pol ígono de freqüências e esta-

belecida sua forma resultante, conclui-se de qual distribuição os dados provêm.

(i) Grau de confiabilidade da amostra indica o percentual de confiança que essa amostra possui, em relação

à população considerada,

(ji) O Teorema do Limite Central afirma, essencialmente, que, ern condições qerais, uma variável aleatória,

resultante da soma de n variáveis aleatórias independentes, no limite, quando n tende a infinito, tem dis-

tribuição normal.

(iii] Dizer que os dados provêm de uma distribuição normal, significa dizer que esses dados tendem a estar

distribuidos homogênea e simetricamente, em relação à média dessa distribuição.
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5.2.1 - Prescrição de Antibióticos

Como a Prescrição de Antibióticos é um dado discreto, qualitativo, não se

obtém média amostrai ou média amostrai por extrato, Para á constatação da existência da hete-

rogeneidade desta variável, nas duas amostras, foi usado um teste de homogeneidade O) (09),

mediante o qual se testou a hipótese de que- a variável Prescrição de Antibióticos distribui-se

de maneira idêntica nas duas populações.

5.2.2 - Custo para o Paciente

Para efeito de comparação entre o Custo Médio para o 'Paciente na Unidade

de Cirurgia Ambulatorial e no Centro Cirúrgico Hospitalar, utilizou-se o teste de diferença de

médias, segundo o método de Aspin-Welch, Oi) (09), baseado na hipótese de que as médias do

Custo para o Paciente são iguais para ambas as amostras.

5.2.3 -:- Margem de lucro

Para testar se a Margem de lucro Média, se comporta de maneira igualou

diversa, na Unidade de Cirurgia Ambulatorial e no Centro Cirúrgico Hospitalar, aplicou-se o

teste de diferença de médias, o mesmo utilizado para a variável Custo para o Paciente. Tais

médias foram obtidas através do cálculo da Margem de lucro por operação, segundo a fórmu-
la (28):

(j) Teste de Homogeneidade é aquele em que se testa, através da distribuição X2
, a hipótese de que a variável

em questão se distribui da mesma forma nas duas populações estudadas.

(ij) Método de Aspin-Welch, - este método sugere tomar o t crítico de Student para o teste de diferença de

médias, com os graus de liberdade, dado por:

- 2 onde Wi= Sf Ini, para i = 1,2.



Margem de lucro/Operação

~4.

Lucro líquido == Lucro líquid%peração

Receita Receita líquida/operação



CAPfTULO I I I

RESULTADOS



36.

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este capítulo trata de apresentar três grandes grupos de resultados obtidos no
levantamento do material selecionado.

O primeiro refere-se aos resultados em relação às amostras coletadas para o

presente estudo; o segundo grupo apresenta os resultados dos testes, para obtenção das esta-

tísticas necessárias à comparação entre as amostras da Unidade de Cirurgia Ambulatorial e do

Centro Cirúrgico Hospitalar; o terceiro grupo refere-se aos resultados da análise dos parâmetros

relativos aos estudos da Unidade de Cirurgia Ambulatorial e à comparação entre esta unidade
e o Centro Cirúrgico Hospitalar.

2 - COM RELAÇÃO ÀS AMOSTRAS

Para ser possível a utilização das amostras como válidas para o presente

estudo; foram analisadas a representatividade, a confiabilidade e a normalidade das amostras,

condições necessárias para aceitação das mesmas.

2.1 - Representatividade das amostras

Considerando-se o erro máximo em 1% da variância estimada da população,

obteve-se, como tamanho mínimo de amostra estratificada, 82 pacientes para a Unidade de Ci-

rurgia Ambulatorial e 73 pacientes para o Centro Cirúrgico Hospitalar. Portanto, as amostras

coletadas de 205 pacientes na Unidade de Cirurgia Ambulatorial e de 190 pacientes para o Cen-

tro Cirúrgico Hospitalar são quantitativamente representativas do universo a ser estudado. Deve-

.se notar que a representatividade dessas amostras é referente à população de 997 pacientes, para

a Unidade de Cirurgia Ambulatorial, e de1 535 para o Centro Cirúrgico Hospitalar, relativos a

pacientes que se submeteram às cirurgias escolhidas para o estudo, conforme todo o elenco

estabelecido pelo hospital como ambulatoriais.
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2.2 - Confiabilidade das amostras

Fixando-se uma precisão de 0,5 ORTNs para o "Custo Médio para o Paciente",

obteve-se uma confiabilidade aproximada de 98,0% na amostra da Unidade de Cirurgia Ambula-

torial e de 86,0% na amostra do Centro Cirúrgico Hospitalar.

2.3 - Normalidade das amostras

Para verificação da normalidade dos dados amostrais, fixou-se em 10 o número

de classes, para a Unidade de Cirurgia Ambulatorial, conseguindo-se uma amplitude de classe

igual a 3 e as seguintes freqüências:

Limite aparente Freqüência Limite aparente Freqüência

11 I-- 14 20 26 ~ 29 4

14 I-- 17 59 29 t-- 32 5

17 I-- 20 52 32 I-- 35 1

20 ~ 23 42 35 t-- 38 2

23 ~ 26 18 38 --- 41 2

Para o Centro Cirúrgico Hospitalar, fixou-se em 17 o número de classes,con-

seguindo-se uma amplitude de classeigual a 5 e as seguintes freqüências de observações:

Limite aparente Freqüência Limite aparente Freqüência

8 t-- 13 6 53 I-- 58 5

13 I-- 18 30 58 I-- 63 2

18 t-- 23 33 63 I-- 68 3

23 I-- 28 35 68 I-- 73 1

28 t-- 33 25 73 I-- 78 2
33 I-- 38 22 78 I-- 83 1

38 t-- 43 11 83 I-- 88 O

43 I-- 48 08 88 I-- 93 1

48 t-- 53 05

Desta forma, constata-se que as amostras provêm de populações cujas distri-

buições são normais e conclui-se que são representativas e confiáveis.
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3 - COM RELAÇÃO AOS TESTES ESTATfSTICOS

Cada uma das amostras apresenta resultados parciais que se referem aos

elementos das unidades, conforme as seguintes estatísticas: média amostrai do Custo para o

Paciente, média amostrai da Margem de Lucro e a Prescrição de Antibióticos.

Para tanto, as Tabelas 01 e 02 apresentam o número de operações/ano (Nh)

e o tamanho de cada extrato (nh), por tipo de cirurgia, bem como as médias e variâncias amos-

trais do Custo para o Paciente 6<h e Sf,x) e da Margem de Lucro (Yh e Sf,y), respectivamente

para a Unidade de Cirurgia Ambulatorial e Centro Cirúrgico Hospitalar.

4 - COM RELAÇÃO Ã UNIDADE DE CIRURGIA AMBULATORIAL E Ã COMPARAÇÃO

COM O CENTRO CIRÚRGICO HOSPITALAR

Os resultados que se referem particularmente à unidade mostram a Produção;

a Aceitação do modelo ambulatorial, por parte da clientela atendida; e também os resultados

dos parâmetros que medem os Efeitos da nova unidade sobre a dinâmica do Hospital, ou seja,

o número total de operações no hospital e na unidade ambulatorial, relacionadas ao número

total de operações; e à comparação entre a Unidade de Cirurgia Ambulatorial e o Centro Cirúr-

qico' Hospitalar, com os resultados relativos aos parâmetros Prescrição de Antibióticos, Tempo

de Permanência, Custo para o Paciente e Margem de Lucro.

Apresentam-se também os resultados dos parâmetros ilustrativos da unidade,

quais sejam o Tipo de Anestesia e o Retorno do Capital Investido inicialmente.
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TABE l.A 01 - Resultados parciais do ievantamento da amostra da Unidade de Cirurgia Ambula-·
torial, em 1983. Apresentação das estatísticas das médias e vàriâncias amostrais, das variáveis
Custo para o Paciente e Margem de Lucro, por extrato.

CIRURGIA Nh Xh
2

Yh Shynh Shx

Correção de deformidades 06 06 19,214 11,101 0,296 0,014
Drenagem de abcesso perianal 10 06 19,193 5,843 0,304 0,008
Exérese de tumor subcutâneo 27 06 17,358 16,840 0,206 0,031
Hemorroidectomia 16 04 14,792 2,329 0,102 0,009
Herniorrafia 55 08 16,385 8,514 0,176 0,016

.Safenectomia 13 06 14,617 2,761 0,087 0,013
Bartholinectornia 07 04 22,435 32,105 0,383 0,025
Cerclagem· uteri na 05 03 16,049 11,074 0,156 0,026
Curetagem uterina 150 17 20,154 3,889 0,443 0,020
Exérese de nódulo de mama 37 06 22,014 2,494 0,398 0,002
Correção de estrabismo 47 06 19,599 5,334 0,320 0,005
Desobstrução de vias lacrimais 11 06 15,610 13,068 0,120 0,033
Exérese de calásio 14 03 14,221 1,245 0,069 0,006
Exérese de pterígio 04 04 16,203 10,947 0,160 0,033
Adenoamigdalectomia 50 07 16,009 1,139 ,0,173 0,003
Implante de tubo timpânico 16 09 20,370 4,620 0,346 0,005
Micro cirurgia de laringe 14 06 22,019 16,762 0,384 0,012
Blefaroplastia 42 08 18,454 19,694 0,259 0,016
Correção de orelha de abano 05 03 17,686 21,048 0,222 0,035
Exérese de tumor cutâneo 19 08 17,099 8,117 0,211 0,016
Implante de cabelo 24 06 18,242 15,068 0,249 0,025
Implante de prótese de mama 23 06 23,789 57,256 0,404 0,024
Mamoplastia redutora 58 05 32,860 17,500 0,594 0,002
Rinoplastia 56 06 19,679 15,450 0,307 0,020
Hidrocelectomia 06 06 15,748 5,780 0,148 0,014
Orquidopexia 07 05 17,104 1,651 0,157 0,009
Postectomia 210 21 14,688 2,405 0,092 0,008
Varicocelectomia 30 08 22,147 5,077 0,399 0,004
Correção de Túnel de Carpo 11 06 16,304 4,047 0,181 0,010
Retirada de material de síntese 20 06 18,258 11,407 0,259 0,014
Extração dentária 04 04 17,214 ·14,870 0,206 0,029

Nh número de operações/ano/tipo de cirurgia.
nh nú mero de operações/extrato
Xh média amostrai do Custo para o Paciente.
Shx variância amostrai do Custo para o Paciente.
Yh média amostrai da Margem de Lucro.
S~y variância amostrai da Margem de Lucro.
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TABE LA 02 - Resultados parciais do levantamento da amostra do Centro Cirúrgico Hospitalar,
em 1981. Apresentação das estatísticas das médias e variâncias amostrais, das variáveis Custo
para o Paciente e Margem de Lucro, por extrato.

CIRURGIA Nh Xh
2

Yh St,ynh Shx

Correção de deformidades 13 04 27,751 4,505 0,302 0,003
Drenagem de abcesso perianal 22 05 23,673 37,690 0,131 0,073
Exérese de tumor subcutâneo 32 06 21,605 20,639 0,098 0,038
Hemorroidectomia 88 05 38,615 13,674 0,493 0,002
Herniorrafia 76 08 20,635 20,867 0,026 0,042
Safenectomia 124 07 37,240 12,416 0,478 0,003
Bartholinectomia 21 05 40,605 46,760 0,514 0,006
Cerclagem uterina 34 03 22,546 35,924 0,097 0,072
Curetagem uterina 226 15 22,648 19,809 0,114 0,036
Exérese de nódulo de mama 57 07 34,741 42,112 0,379 0,014
Correção de estrabismo 25 06 24,146 15,215 0,183 0,018
Desobstrução de vias lacrimais 08 06 18,901 39,759 (0,0~9) 0,086
Exérese de calásio 03 03 16,652 14,407 (0,201) 0,081
Exérese de pterígio 05 03 10,705 3,521 (0,843) 0,125
Adenoamigdalectomia 77 12 20,036 23,914 (0,012) 0,051
Implante de tubo timpânico 12 07 24,802 48,263 0,167 0,056
Micro cirurgia de laringe 18 05 27,099 48,162 0,252 0,032
Blefaroplastia 53 07 16,547 13,570 (0,374) 0,091
Correção de orelha de abano 12 04 18,437 32,766 (0,109) 0,073
Exérese de tumor cutâneo 10 06 26,674 46,764 0,222 0,069
Implante de cabelo 20 06 28,521 16,940 0,312 0,009
Implante de prótese de mama 29 06 64,957 55,403 0,700 0,001
Mamoplastia redutora 98 07 49,090 22,708 0,604 0,001
Rinoplastia 140 07 28,482 3,224 0,321 0,002
Hidrocelectomia 09 05 32,828 45,816 0,394 0,013
Orquidopexia 18 04 23,154 102,241 0,064 0,081
Postectomia 149 07 15,743 2,609 (0,236) 0,016
Varicocelectomia 112 10 27,282 23,711 0,273 0,016
Correção de Túnel de Carpo 11 05 18,843 21,605 (0,067) 0,049
Retirada de material de síntese 26 05 29,566 56,057 0,316 0,025
Extração dentária 07 04 21,326 4,749 0,077 0,009

Nh número de operações/ano/tipo de cirurgia.
nh número de operações/extrato
Xh média amostrai do Custo para o Paciente.
St,x variância amostrai do Custo para o Paciente.
Yh média amostrai da Margem de Lucro.
St,y variância amostrai da Margem de Lucro.
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4.1 - Produção da Unidade

A Unidade de Cirurgia Ambulatorial, estruturada para atender exclusivamente
a pacientes externos, apresentou uma produção, medida através do número de pacientes atendidos,
conforme a Tabela 03.

TABELA 03 - Número de pacientes atendidos na Unidade de Cirurgia Ambula-
torial no Hospital, .de janeiro de 1 982 a julho de 1 984.

Período
1 982/Semestre 1 983/Semestre 1 984/Semestre
19 29 19

Pacientes 865 1 077 1 144 1 540 1 580

Fonte: Setor de Estatística do Hospital.

o total de pacientes no período analisado é de 6 206, com um acréscimo
de 82,7%, do 19 semestre de 1 982 ao 19 semestre de 1 984.

4.2 - Aceitação do atendimento cirúrgico ambulatorial

4.2,1 - Produção da Unidade

Inserimos, como um dos parâmetros para se medir a aceitação de um modelo
de atendimento, a própria Produção da Unidade, aferido pelo crescimento do número de pacien-
tes atendidos.
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A Tabela 04 apresenta o crescimento da Produção da Unidade de Cirurgia

Ambulatorial no hospital, calculando-se o percentual de aumento de um semestre em relação

ao anterior.

T ABE LA 04 - Aumento percentual, semestral, da Produção da Unidade de Cirurgia

Ambulatorial no Hospital, conforme o número de pacientes atendi-

dos de janeiro de 1 982 a junho de 1 984.

Período
1 982/semestre 1 983/semestre 1 984/semestre

19 29

Percentual

de + 24,5% + 6,2% + 34,6% +2,6%

Cresci mento

4.2.2- Opinião da Clientela Atendida

A Opinião dos pacientes da Unidade de Cirurgia Ambulatorial foi obtida

por meio de um questionário entregue a 200 pacientes e respondidos por 49 deles, ou seja,24,5%

dos consultados; foi tabulada e seus resultados constam nas Tabelas de 05 a 14.

I - Quanto à faixa etária dos pacientes operados

TABE LA 05 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto à faixa etária.

Absoluta Relativa
Faixa etária

De O a 10 anos de idade 12 24,5%

De 10 a 30 anos de idade 10 20,4%

De 30 a 60 anos de idade 20 40,8%

Mais de 60 anos de idade 06 12,3%

Não especificado 01 2,0%

TOTAL 49 100,0%
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II - Quanto à operação realizada

T ABE LA 06 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, segundo a especialidade

cirúrgica.

Absoluta Relativa

Plástica 15 30,6%

Otorrinolaringológica 14 28,6%

Urológica 07 14,3%

Ginecológica 05 10,2%

Geral 03 6,1%

Oftalmológica 02 4,1%

Outras 03 6,1%

TOTAL 49 100,0%

T ABE LA 07 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto aos tipos de anes-

tesia.

Absoluta Relativa

Geral 27 55,1%

Local 13 26,6%

Peridural 06 12,2%

Bloqueio neurológico 01 2,0%

Não especificado 02 4,1%

TOTAL 49 100,0%
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III - Quanto ao critério da escolha do modelo ambulatorial

TABE LA 08 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto ao critério da esco-

lha do modelo.

Absoluta Relativa

Critério Médico 26 53,9%

Retorno à residência
11 23;0%

no mesmo dia

Menor custo p/o paciente 08 15,4%

Outro motivo 04 7,7%

TOTAL 49 100,0%

IV '- Quanto ao pós-operatório

TABE LA 09 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, aténdi-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, relativamente à sua dispo-

sição ao deixar a unidade.

Absoluta Relativa

Parcialmente recuperado 25 50,0%

Plenamente recuperado 20 42,0%

Gostaria de permanecer
02 4,0%

um dia internado

Outra condição 02 4,0%

TOTAL 49 100,0%
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T ABE LA 10- Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto à atividade do pa-

ciente no 1Ç)pós-operatório.

Freqüência
Absoluta Relativa

1Ç) pós-operatório

Repouso relativo 27 55,1%
Repouso absoluto 11 22,4%

Atividade normal 09 18,4%

Outra condição 02 4,1%

TOTAL 49 100,0%

T ABE LA 11 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto às dificuldades dos

pacientes no pós-operatório.

Absoluta Relativa

Não encontraram dificuldades 30 60,4%
Com a alimentação 08 16,7%
Com a dor 06 12,5%
Com as necessidades

05 10,4%
fisiológicas

TOTAL 49 100,0% ,
r
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TABE LA 12 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto à necessidade de

profissional especializado ou de enfermagem no pós-operatório.

Absoluta Relativa
Necessidade

Não necessitou 44 90,0%

Necessitou 05 10,0%

TOTAL 49 100,0%

v - Quanto à orientação do pós-operatório

TABE LA 13 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto à orientação rece-

bida sobre o pós-operatório.

Médico Enfermagem TOTAL

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Suficiência

Suficiente 40 82,0% 07 14,0% 47 96%

Insuficiente 02 4,0% 02 4%

TOTAL 42 86,0% 07 14,0% 49 100%
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TABE LA 14 - Distribuição dos pacientes, que responderam ao questionário, opera-

dos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, quanto a quem deve pres-

tar a orientação do pós-operatório.

4.3 - Efeitos do modelo ambulatorial sobre o atendimento cirúrgico no Hospital

4.3.1 - Número de operações no Hospital

Um dos efeitos observados no Hospital, a partir da implantação da Uniçfade

de Cirurgia Ambulatorial, diz respeito ao comportamento do número de operações realizadas

no período analisado.

A Tabela 15 apresenta o número de operações na Unidade de Cirurgi~ J\mbu-

latorial, no Centro Cirúrgico Hospitalar e a relação entre o número de pacientes externos e o

número total de pacientes operados.
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TABELA 15 - Número de operações realizadas no Hospital, de janeiro de 1 980 a junho de

1 984, segundo a unidade em que foram realizadas e a relação percentual pa-

ciente ambulatorial/paciente operado .

.1 980/semestre 1 981/semestre 1 982/semestre 1 983/semestre 1 984/semestre

19 19 19 19

Unidade de

Cirurgia 865 1 077 1 144 1 540 1 580

Ambulatorial

Centro

Cirúrgico 3245 3587 3275 3418 2685 2569 2424 2519 2448

Hospitalar

TOTAL 3245 3587 3275 3418 3550 3646 3568 4059 4028

U.C.A.
24,4% 29,5% 32,1% 37,9% 39,2%

TOTAL

Fonte: Setor de Estatística do Hospital.

4.3.2 -- Comparação entre as unidades

I - A Prescrição de Antibióticos

A Prescrição de Antibióticos aos pacientes operados em ambas as unidades é
apresentada na Tabela 16
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TABELA 16 - Distribuição numérica e percentual da prescrição ou não de antibióticos,

segundo a unidade em que foi realizada a operação, nas amostras da Uni-

dade de Cirurgia Ambulatorial, em 1 983, e do Centro Cirúrgico Hospita-

lar, em 1 981.

, Prescrição de
Sim Não TOTAL

Unidade Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Unidade de Cirurgia
34 8,6% 171 43,3% 205 51,9%

Ambulatorial

Centro Cirúrgico
63 15,9% 127 32,2% 190 48,1%

Hospitalar

TOTAL 97 24,5% 298 75,5% 395 100,0%

Como para as variáveis qualitativas, discretas, não se utilizam médias por

extrato, foi realizado um teste de homogeneidade com os seguintes resultados:

x~ 14,618

x~ 6,635

Pode-se, portanto, dizer que, ao nível de significância de 1%, a variável Pres-

crição de Antibióticos distribui-se diferentemente nas duas populações, com predomínio de

aplicação no Centro Cirúrgico Hospitalar.
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II - O Tempo de Permanência

O Tempo Médio de Permanência dos pacientes nas unidades estudadas encon

tra-se na Tabela 17.

TABELA 17 - Tempo Médio de Permanência das amostras coletadas na Unidade

de Cirurgia Ambulatorial, em 1 983; e no Centro Cirúrgico Hospi-

talar, em 1 981.

Unidade Pacientes Tempo Médio de Permanência

Unidade de Cirurgia

Ambulatorial
205 7h10min.

Centro Cirúrgico

Hospitalar
190 19h51min.

O Tempo Médio de Permanência é diferente nas duas Unidades, mas como

é um dado direto, com resultados evidentemente diferentes, não exige um teste estatístico de

constatação; e para a apuração do Custo para o Paciente, deixa de ser relevante, uma vez que

as taxas cobradas independem do Tempo de Permanência do paciente no Hospital.

II I - O Custo para o Paciente

O Custo Médio para o Paciente atendido nas unidades cirúrgicas em estudo

aparece na Tabela 18.
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TABE LA 18 - Custo Médio para o Paciente, em ORTNS, das amostras cole-

tadas, na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, em 1 983; e no

Centro Cirúrgico Hospitalar, em 1 981.

Unidade Custo Médio (ORTNs)

Unidade de Cirurgia Ambulatorial 18,465

Centro Cirúrgico Hospitalar 26,999

Utilizando-se o teste de diferença de medias para o Custo para o Paciente,

obteve-se:

to = -19,476 e tc = t305; 0,5% 2,576

Vê-se que, os custos médios para os pacientes na Unidade de Cirurgia Am-

bulatorial e no Centro Cirúrgico Hospitalar diferem, a um nível de significância de 1%, mos-

trando o teste uma tendência para o custo ser menor na Unidade de Cirurgia Ambulatorial.

IV - A Margem de Lucro

Para se aplicar o conceito de Margem de Lucro, e necessário conhecer o

Lucro e a Receita. No caso em questão, estão envolvidos o Lucro Médio e a Receita Média

por operação, obtendo-se um valor de Margem de Lucro médio.

A Receita Média por operação equivale ao valor Custo Médio por Paciente.

O Custo Hospitalar Médio obtido no Departamento Financeiro do Hospital foi:

Unidade de Cirurgia Ambulatorial

Centro Cirúrgico Hospitalar

13,1890RTNs

19,2840RTNs
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Aplicando-se as fórmulas apresentadas no capítulo anterior (paq, 34 l, obte-

ve-seo valor da Margem de Lucro, conforme aparece na Tabela 19.

TABELA 19 - Valores médios, em ORTNs, de Receita, Custo.e Lucro; e Margem de

Lucro para a'Unidade de Cirurgia Ambulatorial, em 1 983, e para o

Centro Cirúrgico Hospitalar, em 1 981.

Unidade Receita Custo Lucro Margem de Lucro

Unidade de Cirurgia Ambulatorial 18,465 13,189 5,276 28,57%

Centro Cirúrgico Hospitalar 26,999 19,284' 7,715 28,58%

Por se tratar de índices médios, aplicou-se, para o parâmetro Margem de

Lucro, um teste de diferença de médias, com o seguinte resultado:

to 0= 2,87.8 e tc t2;2,5% 2,920

Conclui-se que não se pode dizer que as Margens de Lucro diferem entre si

a um nível de siqnificância de 5%.

5 - OUTROS DADOS DE INTERESSE

5.1 - Os Tipos de Anestesia

Nos 205 pacientes atendidos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial "foram

realizados diversos tipos de anestesia, conforme mostra a Tabela 20.
\,
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TABE LA 20 - Tipos de Anestesia utilizados na Unidade de Cirurgia Ambulatorial,

nos pacientes estudados, em 1'983.

Absoluta Relativa

Geral 131 63,9%

Local 48 23,4%

Peridural 13 6,3%

Bloqueio neurológico 08 3,9%

Sem anestesia 04 2,0%

Raquidiana 01 0,5%

TOTAL 205 100,0%

5.2 - O Retorno do Capital Investido

Aplicando-se a fórmula para cálculo do Retorno do Capital Investido (pag.28),

e tomando-se por base o número de operações em 11 983 como média anual para os próximos

anos, obteve-se:

5,276 X 2684

46509,165
0,304 ou 30,4%,

onde: 5,276 equivale ao lucro rnêdio/operaçãe, em 1 983;

2684 é o número de operações, em 1 983 e

46 509,165 é o valor do investimento inicial da Unidade de Cirurgia Ambu-

latorial.

É, portanto, de três anos e três meses o tempo previsto para o Retorno do

Capital Investido, à razão de 30,4% ao ano.



CAPfTULO I V

COMENT ÃRIOS E CONCLUSÕES
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A observação e análise dos hospitais que trabalharam em Cirurgia Ambulato-

rial, tanto nos Estados Unidos, a partir da década de 70 quanto atualmente no Brasil, especial-

mente nas instituições universitárias e nas estatais ou privadas, de grande porte, têm mostrado

um crescente desenvolvimento desse modelo de atendimento cirúrgico.

Este estudo procura contribuir para a análise desse modelo, para doentes

eletivos, trazendo subsídios e questionamentos destinados à sua adequação às instituições hospi-

talares e à prática médica em nosso meio.

Acompanhamos as fases de planejamento e implantação da Unidade de

Cirurgia Ambulatorial de um hospital geral, que procurava alcançar alguns objetivos com essa

inovação, quais sejam:

a) abranger- um maior número de pacientes portadores de patologias cirúrgi-

cas, que pudessem ser atendidos s~m internação no complexo hospitalar, simplificando-se o aten-

dimento; ou seja, atender à demanda já existente e atingir uma demanda reprimida de novos

clientes;

b) diminuir o numero de operações no Centro Cirúrgico Hospitalar, que,

na ocasião, atingia sua capacidade máxima de atendimento;

c) destinar ao novo tipo de atendimento uma unidade que tivesse um custo

de implantação e de funcionamento inferiores ao do Centro Cirúrgico Hospitalar e, conseqüen-

temente, prestar este serviço a um custo mais acessível ao paciente.

Na fase de planejamento, a definição das cirurgias que deveriam ser realiza-

das na nova Unidade obedeceu a um critério médico absolutamente imprescindível, decorrendo

daí todo o elenco de necessidades quanto a materiais, instrumental cirúrgico, equipamentos,

pessoal e área física.
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Para o cálculo dessas necessidades, foi observado o número de operações,

das cirurgias escolhidas, no Centro Cirúrgico Hospitalar naquela ocasião. A implantação gradual,

quanto a materiais, pessoal e área física ativada, foi uma forma de racionalizar o uso de recursos

e evitar uma ociosidade inicial na Unidade, potencialmente estruturada para atender a uma nova

demanda.

. Quanto ao primeiro objetivo do Hospital, verificamos que o número de ope-

rações, definidas como ambulatoriais, realizadas no Centro Cirúrgico Hospitalar em 1 981 foi

de 1 971 operações (Anexo I - Tabela 21), o que determinou uma meta a ser atingida em dois

ou três anos, em torno de três vezes o número. atual, ou seja, cerca de 5 000 operações ao ano.

Com isto, além de atender à demanda já existente, seria possível atingir uma demanda reprimida

de novos médicos e pacientes.

Conforme o levantamento do número de operações na Unidade de Cirurgia

Ambulatorial, verificamos que, após dois anos atingiu-se o número de 2 684 operações ao ano

(Tabela 03) e, portanto, o primeiro objetivo do Hospital só parcialmente foi alcançado; porém,

dada a curva de crescimento observada, provavelmente será atingido na íntegra em três ou quatro

anos de funcionamento.

Quanto ao segundo objetivo, verificamos que o número de operações no

Centro Cirúrgico Hospitalar, conforme a Tabela 15, teve um decréscimo a partir da implanta-

ção da Unidade de Cirurgia Ambulatorial, com o menor valor no 1~ semestre de 1 983, ocor-

rendo um discreto crescimento a partir de então, ainda abaixo dos números iniciais; pode-se

considerar cumprido o segundo objetivo do Hospital. Porém, algumas observações devem ser

consideradas:

o aumento do número de operações na Unidade de Cirurgia Ambulatorial

reflete uma transferência de atendimento de pacientes que até então eram operados ou em regime

de internação no próprio Hospital, ou em outras instituições; alguns desses pacientes, operados

em clínicas e consultórios dos próprios médicos, passaram a ser atendidos em uma unidade que,

embora de nível ambulatorial, apresenta fácil acesso e maiores recursos, aumentando-se a segu-

rança ao paciente e ao trabalho profissional do médico.
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- A nova curva de crescimento do número de operações no Centro Cirúrgico

Hospitalar reflete, em primeiro lugar, para os médicos que já se utilizavam do Hospital, maior

centralização de suas atividades. Em segundo lugar, os novos médicos, atraídos pela Unidade

de Cirurgia Ambulatorial, passaram também a internar seus pacientes no próprio Hospital, para

operações de maior complexidade ou para tratamento clínico e procedimentos de diagnóstico.

': Este aumento simultâneo na produção das unidades identifica um sinergismo entre elas.

- Além disso, podemos verificar que o número total de operações teve, de

1 980 para 1 981, um decréscimo de 6 832 operações para 6 693; a partir da implantação da

Unidade, de Cirurgia Ambulatorial, esse número, porém, aumentou gradativamente, chegando

a 7 627 em1 983. Isto reflete o papel da cirurgia ambulatorial, quando estruturada adequada-

mente, como nova fonte de receitas para o Hospital, além de promovê-lo como instituição pres-

tadora de serviços médicos de diversas naturezas.
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1 - COMENTÃRIOS SOBRE OS RESULTADOS

1.1 - A Produção da Unidade

O número de pacientes atendidos na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, con-

forme a Tabela 03, aumentou, gradativamente, de 865 no 1~ semestre de 1 982, para 1 580

no 1~ semestre de 1 984;0 ritmo de crescimento acumulado do número de pacientes atendidos,

acima de 80%, traduz a capacidade de aumento de Produção da Unidade, que deverá atingir a

meta definida pelo Hospital no 2~ semestre de 1 985 (2800 operações/semestre).

1.2 - A Aceitação do atendimento ambulatorial

Os parâmetros avaliados foram a própria Produção da Unidade e a Opinião

da Clientela Atendida.

Quanto à Produção da Unidade, conforme a Tabela 04, observou-se uma

porcentagem de aumento do número de operações sempre positiva, que reflete a aceitação do

modelo.

Quanto à Opinião da Clientela Atendida, gostaríamos de salientar que o ques-

tionário foi aplicado à mesma população considerada para o levantamento da amostra da Unidade

de Cirurgia Ambulatorial; e que o número de respostas obtidas (49 pacientes) foi inferior ao

número calculado como representativo da população, de 82 pacientes.

Embora o número de respostas ao questionário seja pequeno, os resultados

são comparáveis aos obtidos no levantamento da amostra estudada e na literatura consultada,

quanto aos tipos de cirurgia, aos tipos de anestesia, à faixa etária atendida e aos problemas ;no

pós-operatório imed iato.
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a) Cerca de 25% dos pacientes operados foram crianças (Tabela 05), em vir-

tude do grande número de operações otorrinolaringológicas, cujas patologias incidem preferen-

cialmente nesta faixa etária. Lembramos ainda que inúmeras unidades de cirurgia ambulatorial,

desde o início do século até hoje, destinam-se principalmente ao atendimento pediátrico, como

afirmaram COHEN e cols, (11), NICOLL (34) e SANTOS (44). As instituições que se propõem

à implantação dessas unidades devem considerar, no seu planejamento, esta condição;

b) As operações realizadas distribuíram-se nas diversas especialidades, (Tabe-

la 06), porém com maior número em Cirurgia Plástica e Otorrinolaringologia, como verificaram

BARRON e cols, (03), que incluem também a Ginecologia;

c) O tipo de anestesia mais freqüentemente utilizado foi a anestesia geral,

com 55,1% (Tabela 07), percentual inferior aos encontrados por CLOUD e cols. (10) e COHEN

e cols. (11);

Quanto aos critérios da escolha do modelo ambulatorial (Tabela 08), os re-

sultados mostram que a maioria dos pacientes foi atendida em regime ambulatorial por opção

do médico, provavelmente porque o modelo se difundiu inicialmente no meio profissional.

Quanto aos pacientes que escolheram por opção própria, o motivo mais importante foi o retorno. .

à residência no mesmo dia, sendo este o principal motivo que encontramos evidenciado na li-

teratura consultada.

Os autores que abordaram este assunto, ARNOUS e PARNAUD (02), COHEN

e cols. (11), DETMER e BUCHANAN-DAVIDSON (12), HUTCHISON (21), KAUFMANN (23)

e SACHS e cols. (43) enfatizam este fato, destacando a rapidez, a eficácia e o menor trauma

psicológico para aqueles que retornaram ao lar no mesmo dia, com a recuperação da operação

em casa. Este fato tem maior significado em pacientes operados, que são portadores de outras

patologias, crônicas ou psicológicas. 'VI

Quanto ao pós-operatório, cerca da metade dos pacientes sentiu-se parcial-

mente recuperada. (50%), ao deixar a unidade; e a maioria dos demais (42%), plenamente rec~-

perada. Somente 4% deles gostariam de ter permanecido mais um dia no hospital (Tabela 09).1
. ." j

Nenhum dos pacientes relatou ocorrências de complicações que implicassem em internação

imediatamente após a operação.
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\
de conferir maior validade ao estudo proposto, especialmente na comparaçâo entre a Unidade

1 Jde Cirurgia Ambulatorial e o Centro Cirúrgico Hospitalar. U

Nos pacientes estudados, 190 para o Centro Cirúrgico Hospitalar e ?05 para

a Unidade de Cirurgia Ambulatorial, a Prescrição de Antibióticos foi menor na Unidade de Ci-

rurgia Ambulatorial (Tabela 16); e, de acordo com o teste aplicado, esta diferença leva-nos a

inferir que as mesmas operações, quando realizadas em unidades com características e recur-

sos semelhantes, porém conceitualmente destinadas a atender outra população de pacientes,

induzem a um comportamento diferente por parte do médico quanto à prescrição de antibió-
ticos.

É provável que uma unidade ambulatorial, apesar de inserida em ambiente

hospitalar, porém com área física exclusiva, pessoal próprio, somado ao baixo tempo de per-

manência do paciente no hospital, condicione o médico a excluir alguns fatores de risco, dimi-

nuindo o uso de antibióticos na profilaxia de infecção pós-operatória, especialmente a de origem

hospitalar. Com isto, são prescritos antibióticos de maneira mais racional, ou seja, somente para

àqueles pacientes que já apresentem um quadro infeccioso instalado, ou cujas condições clínicas

e operatórias impliquem um maior risco de infecção pós-operatória.

Quanto ao Tempo de Permanência do paciente nas duas unidades, este dado

foi coletado diretamente dos registros de entrada e saída de cada paciente e posteriormente

calculada a média aritmética simples para cada unidade.

Como nas unidades de cirurgia ambulatorial não se admite o pernoite do

paciente, é evidente que o Tempo de Permanência é inferior a ?4 horas. O Tempo Médio de
. " t

Permanênêia verificado (Tabela 17) para a Unidade de Cirurgia Ambulatorial foi de 7 horas e

10 minutos. Este período está um pouco abaixo do previsto na fase de planejamento da Unida-

de, em que se estimou a permanência do paciente, em sala de operação, em 1 hora e 20 minu-

tos e em 8 horas a recuperação pós-anestésica, com um total de 9 horas e 20 minutos, Rara o

Centro Cirúrgico 'Hospitalar, consideradas as mesmas cirurgias, o Tempo Médio de Permanên-

cia também foi menor que 24 horas (19 horas e 51 minutos), ou seja, alguns pacientes tiveram
\..

alta hospitalar no mesmo dia e outros no dia seguinte; é possível que essa diferença signifique

que certo número de pacientes permaneceu no hospital até o dia seguinte, pelo direito adqui-
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rido com o pagamento da diária completa. Isso demonstra que uma unidade de cirurgia ambula-

torial traz benefícios, não só para a dinâmica do centro cirúrgico, mas também para um apro-

veitamento mais racional dos leitos hospitalares.

Não existem dados na literatura consultada a respeito do Tempo de Perma-

nência do paciente nas unidades ambulatoriais, mas achamos importante considerá-lo, dadas

as constatações obtidas.

o Custo Médio para o Paciente, quando avaliado para as mesmas operações,

é diferente conforme a unidade em que a operação é realizada. A Tabela 18 mostra que o Custo

Médio para o Paciente foi de 18,465 ORTNs na Unidade de Cirurgia Ambulatorial e 26,999

ORTNs no Centro Cirúrgico Hospitalar. Isto significa que o Custo para o Paciente foi cerca de

31,6% menor quando realizado na Unidade de Cirurgia Ambulatorial; ou, por outro lado, 46,2%

maior quando realizado no Centro Cirúrgico Hospitalar, em regime de internação.

Este resultado demonstra que o Hospital atingiu o terceiro objetivo que se

propunha.

Inúmeros autores, entre os quais BARRON e KNOBLE (03), HOFFMANN

(19), KERSHNER (24), KNAU'ER (25), LlAW(26), W,ALKER " e cols. (47), afirmaram que,

em suas instituições, o tratamento cirúrgico ambulatorial tem um custo para o paciente de 20%

a 40% menor, sendo este fator um dos mais importantes para o progresso e desenvolvimento

da cirurqia ambulatorial em diversos países. Os autores brasileiros CAPE LLA (07), FONSECA

e SAVASSI ROCHA (14), PIMENTA (39) e SANTOS (44), também concluíram que a cirurgia

ambulatorial implica menores custos para o paciente ou para o órgão financiador da assistência

prestada.

'1
Esses resultados demonstram que é possível prestar-se, a um custo inferior

I ,I (
para os responsáveis pelo pagamento, um atendimento de boa qualidade e seguro para: o pacien-

J

te; isto se deve ao fato de que o custo hospitalar também é inferior e não são computados na

conta hospitalar dos pacientes as taxas e serviços habitualmente devidos aos pacientes internados.
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Para o cálculo da Margem de Lucro, é necessário utilizar o dado Custo Hospi-

talar, que, no caso, foi informado pelo Departamento Financeiro do Hospital, com valores de

13,189 ORTNs para a Unidade de Cirurgia Ambulatorial, em 1 983, e de 19,284 ORTNs para

o Centro Cirúrgico Hospitalar, em 1 981. Apesar de serem diferentes períodos considerados,

a correção monetária aplicada através dos valores de ORTNs permite a comparação; verificou-

se assim, que o custo operacional da Unidade de Cirurgia Ambulatorial foi cerca de 32% menor

que o do Centro Cirúrgico Hospitalar.

Este resultado é semelhante aos encontrados por FORO (15), do Surgicenter,

. pela Blue Shield (01), da Califórnia, e outros, quanto à menor necessidade de recursos institu-

cionais para custear o atendimento cirúrgico ambulatorial.

Conforme a Tabela 19, a Margem de Lucro de ambas as unidades tem valores

semelhantes e os testes estatísticos aplicados às amostras não evidenciaram diferença significante

entre as unidades.

Depreende-se, daí, que na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, embora a Recei-

ta Hospitalar tenha sido menor, o custo operacional foi inferior e, portanto, a Margem de Lucro

foi semelhante à encontrada no Centro Cirúrgico Hospitalar. Em nossa opinião, este desempenho

coloca as unidades de cirurgia ambulatorial em situação comparável às unidades hospitalares

habitualmente rentáveis e isto é possível de se reproduzir em outras instituições, constituindo-se

em forte estímulo para a implantação de unidades cirúrgicas ambulatoriais, tanto a nível privado

como estatal.

1.4 - Outros dados de interesse

1.4.1 - Os Tipos de Anestesia

Os resultados obtidos na análise da amostra de 205 pacientes atendidos na

Unidade de Cirurgia Ambulatorial (Tabela 20), mostram um percentual, para. anestesia geral,

em torno de 63,9%, ainda abaixo dos resultados obtidos por CLOUD e cols. (10) e COHEN e
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cols. (11). WETCHLER (49) e FORO (15) afirmaram que nos centros mais desenvolvidos, cerca

de 90% dos pacientes são operados sob anestesia geral, sendo 18% com entubação endotraqueal

e incidência mínima de complicações anestésicas.

Entendemos que, com o desenvolvimento do atendimento ambulatorial no

. País, os valores encontrados neste estudo poderão assemelhar-se aos da literatura, em virtude

de umaprimoramento da técnica anestésica para a Cirurgia Ambulatorial.

1.4.2 - O Retorno do Capital Investido

Imaginemos um hospital para atender cerca de 20 operações/dia, como as

cirurgias apontadas neste estudo, com aproximadamente 50 leitos, distribu ídos em cl ínica ci-

rúrgica, clínica médica, obstetrícia e pediatria.

Esse número equivale ao módulo mínimo para unidades hospitalares, segundo

as normas e recomendações do Ministério da Saúde (31), normas que também especificam 45m2

de construção por leito instalado, para hospitais de até 150 leitos, ou seja, aproximadamente

um total de 2 500m2 para um hospital de baixa complexidade, que realize cerca de 20 opera-

ções/dia, com um período de internação de um dia para estes pacientes.

De acordo com a experiência de profissionais ligados à construção de unida-

des hospitalares, os custos da construção e instalação de unidades de baixa complexidade são

de cerca de 40,0 ORTNs por m2; disso se conclui que a unidade hipotética a que nos referimos

teria um custo aproximado de construção e instalação de 100.000 ORTNs.

Em vista disso, o investimento inicial da Unidade de Cirurgia Ambulatorial

analisada, de 46 509,165 ORTNs é muito inferior ao necessário para as unidades hospitalares

semelhantes, quanto à produção e complexidade.
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Os autores FORO, (15), HAZLETT (18) e outros estudaram esta questão

e chegaram a conclusões semelhantes, quando compararam os investimentos necessários para

unidades hospitalares e ambulatoriais com as mesmas finalidades.

Entendemos que, em virtude de o investimento inicial ser reduzido e de a

Margem de Lucro das unidades ambulatoriais assemelhar-se a das unidades hospitalares em geral,

propiciam-se condições para que o retorno desse investimento se faça de forma mais rápida; no

caso da unidade em estudo, encontramos o valor de 30,4% ao ano, índice elevado para as ins-

tituições médico-hospitalares, revelando a rapidez do Retorno do Investimento parao Hospital.
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2 - COMENTÁRIOS FINAIS

Baseando-nos no estudo da Unidade em questão e no conhecimento da litera-

tura estrangeira e nacional, que relatam inúmeras experiências em unidades destinadas à cirurgia

ambulatorial, podemos verificar que esse modelo de atendimento apresenta algumas caracterís-

ticas básicas: pode ser integrado ou pertencente a uma unidade hospitalar, ou ser totalmente

independente.

Somos de opinião que, quando ligado aos hospitais, o modelo oferece melho-

res condições de segurança ao trabalho do profissional médico e; conseqüentemente, ao paciente,

sobretudo quanto ao tratamento das complicações operatórias graves. Torna-se mais clara esta

vantagem se considerarmos, por um lado, o grande número de anestesias gerais utilizadas, que

apesar da técnica muito apurada, acarretam ainda risco evidentemente maior que o das anes-

tesias locais ou dos bloqueios neurológicos; por outro lado, o avanço tecnológico, verificado

nos procedimentos de diagnóstico e de tratamento para os pacientes graves, somente é encon-

trado nos grandes hospitais. Ás unidades independentes implica, para os casos de intercorrên-

cias ou complicações, remoção de urgência do paciente para hospitais de maior porte.

No entanto, o número de complicações é baixo, como verificamos pelos

dados da bibliografia consultada com KNAUER (25), PERRAUL T e cols. (38), SACHS e cols.

(43) e, principalmente, NATOF (33); pela experiência no hospital, em 1 983, de 2 684 pacientes

operados na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, ocorreram 203 (7,6%) transferências para a

unidade de internação e alta no dia seguinte. Desde o início de suas atividades, ocorreram na

unidade, dois casos de parada cárdio-respiratória por complicação anestésica e um caso de trans-

ferência para a Unidade de Terapia Intensiva,. devido a persistência de arritmia cardíaca.

Quanto à parte econômica, as unidades de cirurgia ambulatorial em geral

auferem uma receita menor, com evidente vantagem para o paciente e, como vimos, têm custo

de investimento e operacional mais baixo. Por isso, mantêm, para a instituição, uma lucrativi-

dade comparável a das unidades de internação. Conseqüentemente têm uma capacidade reso-

lutiva maior e, além do mais, propiciam um serviço seguro e de alta qualidade para o paciente, .

objetivo principal de todo o serviço de atenção à saúde.
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Na área estatal e previdenciária, onde o financiamento dos serviços prestados

é proveniente dos cofres públicos, as conclusões obtidas no Hospital privado em questão con-

tinuam válidas: a cirurgia ambulatorial, se aplicada aos hospitais públicos, levará a uma econo-

mia de recursos que poderão ser aproveitados em outras necessidades de atendimento à saúde.

OOSTERLE e DUDLEY (37) afirmaram que, se as operações de hernior-

rafia fossem realizadas em unidades de cirurgia ambulatorial, seriam economizadas cerca de

í 20.000.000 ao ano, para o seguro estatal; e que, se somado o retorno do paciente ao trabalho,

em tempo inferior ao da internação, a economia atingiria um nível mu ito significativo.

Lembramos que O'DONOVAN (36), Presidente da American Academy

of Medicai Administrators, informou que nos Estados Unidos, realizados 1 000 000 procedi-

mentos cirúrgicos a nível ambulatorial, acumulou-se uma economia, para os órgãos financia-

dores, de cerca de US$ 10,000,000.00. MOORE (32), Professor Emérito de Cirurgia, comentou

que, no ano de 1 981, foram gastos nos Estados Unidos US$ 310,000,000,000.00 em saúde,

sendo um terço para atender a pacientes cirúrgicos. Para se conseguir uma economia significa-

tiva, de cerca de 5%, nesses gastos, seriam necessárias algumas medidas entre as quais um aumen-

to das operações a nível ambulatorial.

Um dos exemplos mais valiosos de transferência de recursos pode ser o do

Canadá, onde, segundo HAZLETT (18), o Ministério da Sáude desenvolveu um projeto de im-

plantação de unidades de cirurgia ambulatorial nos hospitais gerais do país, conseguindo desa-

tivar 3 600 leitos para pacientes agudos ou cirúrgicos eletivos para, em contrapartida, ativar

6 700 leitos para pacientes crônicos, na tentativa de solucionar um problema de saúde pública

dos países desenvolvidos.

Contudo, também nos países em desenvolvimento pode-se promover a trans-

ferência de recursos economizados com cirurgia ambulatorial; ou seja, os recursos economiza-

dos com pagamento de serviços de terceiros para a assistência médico-hospitalar previdenciária

podem ser canalizados para programas de prevenção de doenças, combate às endemias, suple-

mentação alimentar, saneamento básico, fi outros de singular importância à população.



Gostaríamos de colocar, como proposta de nosso estudo, a continuidade
desse, trabalho, por aqueles que têm acesso aos órgãos governamentais de decisão, para que
na Pol ítica Nacional de Saúde, considerassem mais refletidamente o modelo de cirurgia ambula-
torial, no atendimento à saúde.

Dessa forma, em nível privado, os hospitais poderiam racionalizar o apro-
veitamento dos seus leitos, expandir seus serviços ambulatoriais, atendendo a maior número
de pacientes, e, conseqüentemente, aumentar sua receita.

Ao nível estatal, em que se incluem os hospitais privados credenciados junto
à Previdência, obter-se-ia, assim, maior racionalização dos recursos destinados ao tratamento
de patologias cirúrgicas eletivas de pequeno porte, mas numerosas, do que resultaria, por sua

vez" um aumento do número de atendimentos, a custo inferior, e a transferência de recursos
para outras áreas e programas à saúde;

Além disso, os organismos formadores de recursos humanos em saúde, deve-,
riam conscientizar seus alunos e formandos para a importância da cirurgia ambulatorial como
alternativa de atendimento racional, eficaz e viável.

A justificativa para implementação do modelo ambulatorial está na sua
própria conceituação, em que o tratamento, se corretamente indicado, proporciona aos pa-
cientes, um atendimento seguro, de menor custo, de boa qualidade e com a aqradével condi-

ção de recuperar-se em casa.
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3 - CONCLUSÕES

Nas condições da nossa pesquisa,· foi possível chegar às seguintes conclusões:

1. A Produção da Unidade de Cirurgia Ambulatorial aumentou continua-

mente. no per íodo estudado;

2. A Unidade de Cirurgia Ambulatorial é comparável com as unidade exis-

tentes em outros países, quanto a:

- aceitação do modelo de atendimento cirúrgico pelos médicos e clientes;

- especialidades cirúrgicas atendidas;

- tipos de anestesias utilizados;

-- faixa etária dos pacientes atendidos;

- número de operações ambulatoriais no hospital;

- tempo de permanência do paciente no hospital;

3. A Prescrição de Antibióticos aos pacientes cirúrgicos ambulatoriais é

menor do que nos atendidos em regime de internação;

4. O Custo para o Paciente cirúrgico, a nível ambulatorial, é menor do que

a nível de internação;

5. A Margem de Lucroda Unidade de Cirurgia Ambulatorial é igual â do

Centro Cirúrgico Hospitalar;

6. O Hospital está tendo um rápido Retorno do Investimento dispendido

com a implantação da Unidade;

'-
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7. Quanto aos objetivos iniciais propostos, O Hospital conseguiu:

a) atender maior número de pacientes com patologias cirúrgicas passfveis

de tratamento ambulatorial;

b) diminuir o número de Qperações no Centro Cirúrgico Hospitalar;

c) instalar a unidade a um CUStO de implé,mtaçãoe de funcionamento menores
e, conseqüentemente, prestar serviços a um custo mais acessível.

'" o'
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Gostaríamos de apresentar, a título de ilustração, pórém de forma detalhada,

a implantação da unidade objeto deste estudo, no hospital em questão, um hospital geral, de cor-

po cl ínico aberto, que atende a pacientes particulares. Sua Diretoria decidi~" implantar uma

Unidade de Cirurgia Ambulatorial para atender a cirurgias eletivas de menor complexidade,

com a mesma segurança para o paciente e para o médico, e a um custo mais acessível ao Hospi-

tal e ao paciente. Por outro lado, seria possível, com esta nova Unidade, racionalizar o aprovei-

tamento do Centro Cirúrgico Hospitalar, destinando a este apenas as cirurgias de maior porte

e complexidade, uma vez que o número destas vinha aumentando muito nos últimos anos e

atingindo a capacidade operacional máxima da unidade. Além disso, o crescimento da Unidade de

Cirurgia Ambulatorial possibilitaria abranger um segmento de mercado que estivesse reprimido,

aumentando o número total de operações e pacientes cirúrgicos atendidos no hospital.

o primeiro passo do planejamento para a criação da nova unidade foi a

escolha do elenco de cirurgias que deveriam ser realizadas a nível_ambulatorial.

Reunido o Conselho Médico do Hospital, com o assessoramento de médicos

cirurgiões, estudou-se o assunto, sendo considerado o" conceito de Cirurgia Ambulatorial já

expresso nas páginas anteriores, cujo critério básico - que o diferencia - é o de não internação

do paciente. O elenco selecionado, na ocasião, incluía as cirurgias enquadradas nesse conceito,

em especial aquelas que já se realizavam no hospital. Na Tabela 21 apresentamos as cirurgias

selecionadas, com seu respectivo número, no Centro Cirúrgico Hospitalar, em 1 981.

Uma vez determinado o elenco de cirurgias, iniciou-se a fase de planejamento

propriamente dito, que abordou os seguintes ítens: Instrumental "e Materiais; Rotinas de Traba-

lho; Recursos Humanos; Área Física e Investimento Inicial.

Como o Hosp.ital atende a um Corpo Clínico aberto, esta condição foi man-

tida para a nova Unidade, não tendo sido necessário caracterizá-lo na fase de planejamento.
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TABE LA 21 - Cirurgias definidas como ambulatoriais e número de operações realizadas

no Centro Cirúrgico Hospitalar, em 1 981.

Nome da-cirurgia Número de operações

BUCO-MAXILO-FACIAL e EXTRAÇÕES DENTÁRIAS 39

GASTROENTEROLÓGICAS

Gastrostomia
Fechamento de colostomia

04
12

GERAL

-Drenagem de abcesso

Exérese de tumor subcutâneo

53
32

GINECOLÓGICAS

Bartholinectomia

Cerclagem uterina

Colocàção e retirada de dispositivo intrauterino

Conização do colo uterino

Curetagem uterina

Oebridamento de sinequia

Descolamento de pequenos lábios

Dilatação do colouterino

Exérese de nódulo de mama

Laparoscopia ginecológica

Punção de Fundo de Saco de Douqlas

21

34

15
04

226

04
02
02
57

- 64

04

NEUROLÓGICAS 05

OFTALMOLÓGICAS

Capsulectomia

Correção de ectrópio

Correção de estrabismo

Desobstrução de vias lacrimais

Enucleação do olho

Exérese de calásio

Exérese de Fibrolipoma subconjuntival

01
03
25
08
07
03
02

./...
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Nome da cirurgia Número de operações

Exérese de pterígio 05
Facectomia 99
Implante de prótese de acrílico 01
Inclusão de lente intraocular 02
Iridectomia 05

ORTOPÉDICAS

Artródese 04
Artrotomia 07
Bursectomia 03
Correção de deformidades 13
Correção de Hallux valgus 17
Correção de Túnel de Carpo 11
Curetagem óssea 01
Extração de unha 02
Retirada de material de síntese 26

OTORRINOLARINGOLÓGICAS

Adenoamigdalectomia 77
Cauterização de cornetos 04
Implante de tubo timpânico 12
Marsupialização de glândula salivar 01
Micro cirurgia,de laringe 18

Paracentese de ouvido 05

. PEDIÃTRICAS

Postectomia . 149
Herniorrafia 76
Piloromiotomia . 02

PLÃSTICAS

B lefaroplastia 53
Correção de orelha de abano 12
Ginecomastia 21
Implante de cabelo 20
Implante de prótese de mama 29

.I...
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Nome da cirurgia Número de operações

Mamoplastia redutora

Rinoplastia

98
140

PROCTOLÓGICAS

Cauterização de condiloma anal

Drenagem de abcesso perineal

Esfincterectomia anal

F issurectomia

Fistulectomia

Retossigmoidoscopia .

07
22

06

29

23
02

UROLÓGICAS

Cistolitotomia

Correção cirúrgica de hipospádia

Correção de torção de testículo

Exploração de canais deferentes

Hidrocelectomia

Implante de prótese de testículo

Meatotomia

Orquidopexia

Prostatectomia endoscópica

Varicocelectomia

09
07

08

12
09
04
05
18
11

112

VASCULAR

Colocação de "shunt" artério-venoso

EstabeleCimento de fístula artério-venosa

Safenectomia

19
04

124

TOTAL 1 971

Fonte: Setor de Estatística do hospital.

MÉDIA DIÃRIA: 6,3 operações
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1 - INSTRUMENTAL E MATERIAIS

Dada a diversificação das operações e a maior freqüência de algumas cirurgias

especializadas, o instrumental cirúrgico foi dimensionado e classificado de acordo com cada

tipo de cirurgia ou especialidade. Algumas caixas de instrumental foram consideradas, espe-

cialmente, para:

Amigdalectomia com paciente entubado

Biópsias de mama e de gânglios

Curetagem uterina

Enxerto de pele

Hemorroidectomia

Implante de tubo timpânico

Mamoplastia

Micro cirurgia de mão

Perineoplastia

Postectomia

Ritidoplastia

Cirurgia Infantil

Cirurgia Oftalmológica

Cirurgia Ortopédica

Como complementação do material cirúrgico para as operações, somaram-se

aqueles necessários ao atendimento de emergência. como dissecção venosa, toracotomia e tra-

queostomia, e alguns aparelhos e equipamentosdé uso geral em centro cirúrgico e indispensá-

veis à nova Unidade: aparelho portátil de Raios-X; bisturis elétricos e diatermocoaguladores

simples e bipolares; cadeira de rodas; carro de materiais de emergência; carros para transporte

de materiais usados para esterilização e já estéreis; carros para transporte de roupas usadas e

lavadas; desfibrilador card íaco; foco cirúrgico auxiliar com bateria; macas de transporte e trans-

ferência de pacientes; microscópio cirúrgico; monitores cardíacos; nebulizadores; torpedos

auxiliares de oxigênio e gases anestésicos .. E ainda alguns aparelhos especiais para Artroscopia,

Criocirurgia Oftalmológica e exames endoscópicos em Urologia ..
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Para as salas de operação, qiJeem regra não devem diferir daquelas destina-

das às operações de maior porte, habitualmente realizadas no Centro Cirúrgico, foram destina-

dos os seguintes materiais e equipamentos: aparelhos de anestesia; foco cirúrgico central; mesa

cirúrgica (geral, oftalmológica, ortopédica para adultos e crianças, etc.); mesas auxiliares de

instrumental; materiais de anestesia e de roupas cirúrgicas; suportes para braço, soro e saco de

hamper; e outros, como: baldes, bancos giratórios, frascos coletores, relógios etc. Para os gases

anestésicos e aspiradores foram utilizadas tubulações ligadas às suas respectivas centrais, do

hospital.

Os materiais, utensílios e roupas selecionados foram: esfigmomanômetro

e estetoscópio; balança para adultos e crianças; cânulas e sondas de entubação, gástricas, vesi-

cais, de aspiração e de oxigênio; cateteres venosos e peridurais; compressas grandes e pequenas,

compressas de gaze e esparadrapos; drenos; fios cirúrgicos absorvíveis, inabsorvíveis e especiais

para Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia; luvas cirúrgicas; aventais e uniformes ci-

rúrgicos, gorros, máscaras e pró-pés; campos cirúrgicos simples, duplos e fenestrados; lençóis,

colchas, cobertores, travesseiros, fronhas, toalhas e camisolas descartáveis.

Acrescentaram-se aos materiais acima descritos, os frascos de soros glicosado,

fisiológico, ringer, etc.; e os medicamentos e anestésicos comumente usados nos atos operatórios

e na recuperação do paciente.

Os equipamentos e aparelhos normalmente utilizados nos processos de este-

rilização de materiais não foram considerados, pois, objetivando maior racionalização opera-

cional, optou-se por utilizar-se a Central de Esterilização de Materiais do hospital para tal fina-

lidade.
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2 - ROTINAS DE TRABALHO

As rotinas operacionais e de procedimentos da Unidade de Cirurgia Ambu-

latorial obedeceram aos mesmos padrões já estabelecidos para o restante do Hospital, conforme

normas classicamente adotadas, habituais e vigentes na maioria das instituições, como hospitais-

escolas, faculdades de medicina e enfermagem, sociedades científicas, etc. As pequenas modifi-

cações obedeceram à finalidade específica da Unidade, a cirurgia eletiva de pacientes ambula-

toriais.

Todas as rotinas operacionais e de procedimentos, mesmo as clássicas, origi-

naram-se. do fluxo do paciente na Unidade, que, resumidamente,. apresentamos, como forma de

demonstrar a base de tais rotinas:

a) Agendamento da operação: o médico, que assiste ao paciente, comuni-

ca-se com a Unidade, pessoalmente ou por telefone, solicitando reserva de data e horário para
(

a operação, especificando o nome do paciente, o da cirurgia, o tipo de anestesia e o nome do

anestesista, quando houver, bem como o material especial que poderá ser necessário. A secre-

tária agenda a operação em livro destinado a esse fim.

b) Admissão do paciente: o paciente apresenta-se à secretaria geral, onde

é feita a ficha de identificação, registrada por ordem de admissão. Neste momento é destinada

ao paciente a acomodação, de acordo com sua solicitação.

c) Preparo do paciente: inicialmente o médico anestesista examina o paciente

e avalia o risco anestésico, prescreve a medicação pré-anestésica ou suspende a operação, no caso

de algum impedimento cl ínico. Após a troca de roupa do paciente, arrola-se seus pertences, a en-

fermagem o consulta, conforme rotina indicada em ficha apropriada; administra a prescrição,

faz a tricotomia e outros preparos necessários. A seguir, transporta o paciente até a sala de opera-

ção.
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d) A operação: a enfermagem da sala de operação coloca o paciente em posi-

ção adequada, afixa os .eletrodos do monitor card íaco, de uso obrigatório, e liga o soro por pun-

ção venosa, quando necessário. O paciente é operado.. sendo a equipe cirúrgica assistida pelo

médico anestesista e pelo pessoal de enfermagem na instrumentação e circulação de materiais

e instrumentais em sala.

e) O pós-operatório: após o ato operatório, por ordem do médico anestesista,

o paciente é transferido para a Recuperação Anestésica, onde permanece aproximadamente por

uma hora, para controle dos dados vitais e reflexos, até seu completo despertar. Permanece pos-

teriormente no leito escolhido até sua recuperação total, recebendo os cuidados necessários de

enfermagem.

1) Alta do paciente: após sua recuperação, o paciente é avaliado pelo médico

cirurgião que lhe dá alta e, de acordo com a operação e o tipo de anestesia realizados, orienta o

paciente quanto aos cuidados pós-operatórios, a medicação e os curativos necessários. Em segui-

da, a enfermagem faz uma higiene final e encaminha o paciente ao caixa da Unidade, para regu-

larização da conta hospitalar.

Os pacientes que apresentarem, na cirurgia ou no pós-operatório, intercor-

rências de ordem médica que impeçam sua alta, serão transferidos para uma unidade de interna-

ção do hospital, sob a responsabilidade do médico cirurgião.

3 - RECURSOS HUMANOS

Quanto à alocação dos recursos humanos da Unidade, algumas considerações

foram feitas, decorrentes das características próprias da Unidade e do Hospital.

Como já frisamos, tanto a Unidade, como o hospital, atendem a um Corpo

Clínico aberto, não havendo, portanto, a necessidade de se definir o pessoal médico.
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A preocupação inicial do Hospital, com a criação de uma Unidade de Cirurgia

Ambulatorial como forma de expansão, objetivava racionalizar a distribuição das operações,

minimizando a superlotação do Centro Cirúrgico Hospitalar e, principalmente; prestar serviço

a um custo mais acessível para os pacientes. Por outro lado, essa estratégia considerou o aten-

dimento futuro de uma demanda reprimida no momento, prevendo-se, portanto, um crescimento

constante da produção da Unidade, ou seja, do número total de operações realizadas em pacientes

externos.

Assim, a alocação de pessoal foi estabelecida para uma fase inicial (I), de

acordo com as estatísticas das operações escolhidas, que, naquele momento, eram realizadas no

Centro Cirúrgico Hospitalar; para uma fase posterior (11) considerou-se o crescimento esperado.

A jornada de trabalho adotada pelo Hospital é de seis horas, para o pessoal

de atenção direta ao paciente (enfermagem); e de oito horas para o de supervisão e serviços

administrativos. Foi estabelecido que esta Unidade não deveria permanecer em funcionamento

no período noturno (das 19hOO às 7hOO), aos domingos e feriados oficiais. É possível que,

posteriormente, seja necessário ampliar essa jornada, pois os pacientes operados no período da

tarde, sob anestesia geral, eventualmente poderão permanecer na Unidade além daquele horário.

Como vimos na literatura consultada, a cirurgia ambulatorial tem gradati-

vamente diminu ído a utilização da anestesia local, optando-se por bloqueios neurológicos re-

gionais e anestesia geral, mais segura, proporcionando um despertar rápido e controlado. Nesse

sentido, obtém-se um ato operatório menos traumático, indolor, de maior conforto e segurança

para o médico e para o paciente. É evidente que a recuperação pós-operatória da maioria das

operações se prolonga por um tempo maior, em relação aos procedimentos sob anestesia local.

Como a alta do paciente ocorre no mesmo dia, e considerando-se o período necessário ao res-

tabelecimento do paciente, entende-se que, principalmente as operações sob anestesia geral e

bloqueios com sedação, devam ser realizadas no período da manhã, restando grande parte do

dia para a recuperação do paciente.

Analisado o número das cirurgias escolhidas no Centro Cirúrgico Hospitalar,

encontrou-se a média diária de 6 operações (25% da média diária total), base de cálculo para a

Fase I. Prevendo-se, na ocasião, um crescimento de 200%, vinte operações por dia, estimou-se

nesse número a base de cálculo para a Fase 11. ,



88.

Pelos motivos expostos, estimou-se em 6 operações diárias para a Fase I, 4 no

período da manhã e 2 no período da tarde; na Fase 11, das 20 operações, 14 seriam realizadas pela

manhã e 6 à tarde.

Para o cálculo do quadro de pessoal, a jornada de trabalho compreenderia

dois períodos: da manhã, das 7hOO às 13hOO; e da tarde das 13hOO às 19hOO. Para as funções

de supervisão, a jornada seria de oito horas, das 7hOO às 16hOO, com uma hora reservada para

o almoço. Pelas próprias caracterIsticas da Unidade, para o pessoal de serviços administrativos

optou-se pela jornada de seis horas de trabalho, diferentemente do que ocorre no restante do

Hospital.

Cálculo do quadro de pessoal:

a) Salas de operação: Auxiliar de enfermagem para a circulação de instrumen-

tai e materiais. Fase I: período da manhã, dois funcionários; e período dà tarde, um funcionário.

Fase": período da manhã, seis funcionários; e período da tarde, três funcionários.

b) Arsenal : Atendente de enfermagem para a estocagem, classificação e dis-

tribuição do instrumental cirúrgico e materiais. Fase I: um funcionário para cada período. Fase 11:

período da manhã, dois funcionários; e período da tarde, um funcionário.

c) Expurgo: Atendente de enfermagem para a lavagem, separação do instru-

mentai limpo e entrega, na Central de Esterilização, para processamento. Fase I: um funcionário

para cada período. Fase 11: um funcionário para cada período.

d) Recuperação pós-anestésica: Auxiliar de enfermagem para o controle de

dados vitais e administração da medicação prescrita na recuperação. Fase I: um funcionário para

cada período. Fase 11: três funcionários para cada período.
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e) Recuperação pós-operatória (apartamento de dois leitos): Auxiliar de en-

fermagem para administrar medicação. Atendente de enfermagem para os cuidados gerais de

enfermagem. Fase I: dois funcionários para cada período. Fase 11: dois atendentes e um auxi-

liar de enfermagem para cada período.

f) Copa: Copeira ou serviçal para a distribuição de dietas e líquidos aos pa-

cientes, sob prescrição médica e supervisão da enfermagem. Fase I e Fase 11: um funcionário

para cada período.

g) Higiene: Serviçal para limpeza, arrumação geral e de apartamentos. Fase I

e Fase 1\: um funcionário para cada período.

h) Secretaria do Centro Cirúrgico e Recuperação pós-operatória: Escriturário

para preenchimento de fichas dos pacientes, datilografia de escalas e comunicados, etc. Fase I:

período da manhã, dois funcionários; e um funcionário no período da tarde. Fase 11: período

da manhã, três funcionários; e um funcionário para o período da tarde.

i) Supervisão: Além da supervisão das chefias do Hospital, nos serviços de

Nutrição e Dietética, Higiene, Arquivo Médico e Estatística, etc., optou-se, para a Unidade

por uma supervisão própria, dada por enfermeira, com noções de gerência e administração hos-

pitalar. Para a Fase I, uma enfermeira para supervisão de toda a Unidade; para a Fase 11, uma

enfermeira no Centro Cirúrgico e outra para a Recuperação pós-operatória.

Resumo do quadro de pessoal (Tabela 22) da Unidade de Cirurgia Ambu-

latorial, conforme o planejamento apresentado acima:
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TABELA 22 - Distribuição do quadro de pessoal da Unidade de Cirurgia Ambulatorial,

nas Fases I e 11.

11

Manhã Tarde Manhã Tarde

Pessoal

Enfermeira supervisora 1 2

Auxiliar de enfermagem 4 3 10 7
Atendente de enfermagem 3 3 6 4

Escriturária 2 1 3 1

Copeira 1 1 1 1

Serviçal de higiene 1 1 1 1

TOTAL 12 9 23 14

Fonte: Planejamento do quadro de pessoal da Unidade de Cirurgia Ambulatorial do Hospital

Considerando-se o fechamento da Unidade aos domingos e a possibilidade

de remanejamento de pessoal, não houve necessidade de se calcular o quadro adicional para a

cobertura de folgas e férias regulamentares.

4 - ÃREA FrSICA

O espaço físico de uma Unidade de Cirurgia Ambulatorial deve ter áreas para:

admissão e secretaria, recuperação pós-operatória, serviços de enfermagem e de apoio; e setores

fechados de circulação limitada, destinados às salas de operação, arsenal, recuperação pós-anes-

tésica, revelação de Raios-X, rouparia, vestiários, conforto médico e de enfermagem, expurgo

de materiais, etc.
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Para as unidades independentes, não ligadas a hospitais, tornam-se indispen-

sáveis áreas destinadas à esterilização de materiais e serviços de apoio, tais como contabilidade,

arquivo médico e estatística, lavanderia, pessoal, compras, como também àquelas destinadas a

direção e chefia.

Em relação à unidade objeto de nosso estudo, anexa a um hospital geral,

planejou-se, obviamente, a utilização dos serviços já existentes, não havendo, pois, a necessidade

das áreas específicas acima mencionadas dentro da área física da unidade.

Os parâmetros para a distribuição e cálculo da área física foram os mesmos

considerados para as rotinas operacionais e alocação dos recursos humanos, e devem atender

aos seguintes requisitos:

1) salas de operação destinadas a operações ambulatoriais, porém, suficien-

temente amplas para atender outras de maior porte, no caso de intercorrências e complicações

intra-operatórias;

2) número de salas adequado ao número atual de operações ambulatoriais

das cirurgias escolhidas, e a uma projetada expansão futura;

3) observar o horário de distribuição de operações, considerando-se a neces-

sidade de ser realizada de manhã a maioria das operações; ..,

4) existência de duas áreas de recuperação, uma para a fase pós-anestésica e

outra com apartamentos de dois leitos, para a recuperação pós-operatória.
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Para facilitar o planejamento, dividiu-se a área física em dois segmentos:

Centro Cirúrgico e Recuperação Pós-operatória.

a) Centro Cirúrgico

Relativamente ao Centro Cirúrgico, os seguintes requisitos são indispen-

sáveis: vestiários para médicos e funcionários, secretaria, arsenal de material cirúrgico e equi-

pamentos de anestesia, expurgo, salas de operação e conforto médico.

Conforme normas estabelecidas pela Arquitetura e Engenharia Hospitalar,

as salas de operação devem ser amplas, para facilitar a circulação, com paredes lisas e laváveis,

para facilitar a limpeza e higienização, características extensivas às salas de arsenal e expurgo.

o número de salas operatórias da Unidade em questão foi determinado

pelos dados estatísticos já mencionados (6 operações diárias na Fase I e 20 operações diárias

na Fase 11) e por motivo da alta do paciente no mesmo dia, 70% das quais no período da manhã.

No entanto, a Diretoria do Hospital optou por assumir a implantação da nova Unidade com

dimensões já projetadas para atender o número de operações previstas na Fase 11. .

Estimou-se um tempo médio de 120 minutos para o preparo da sala, a opera-

ção em si, a limpeza e a assepsia. Para um total de 14 operações, no período da manhã, temos,

então: 14 x 120 =1 680 minutos.

Considerando-se a alta hospitalar no mesmo dia e um tempo médio de recupe-

ração anestésica de 8 horas para as cirurgias sob anestesia geral, reservou-se o intervalo das 7hOO

às l1hOO (240 minutos) para as operações do período da manhã. Dividindo-se o tempo total

dos procedimentos pelo tempo disponível da manhã, obteve-se o número de salas de operação

necessárias: 1 680..;.. 240 '-"7 salas de operação.
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Devido, porém, ao crescente número de procedimentos de diagnóstico in-

vasivos, como, por exemplo: a cistoscopia, a uretrocistografia, arteriografia seletiva, artroscopia,

e outros que, quando realizados em ambiente asséptico, sob sedação ou anestesia geral, oferecem

maior segurança ao médico e ao paciente, decidiu a Diretoria do Hospital reservar algumas salas

para esta finalidade, aumentando o número total de salas para 12 (doze).

Convém salientar que, no planejamento das salas de operação, considera-

ram-se como implícitos na área física: o foco central, os pontos de oxigênio, protóxido de azoto,

ar comprimido e vácuo, ligados por tubulações às respectivas centrais do Hospital; ar condicio-

nado central, regulável em cada sala; tomadas elétricas de 110 e 220 volts; armários, prateleiras

e móveis para guarda de materiais e utensílios habituais no Centro Cirúrgico; nichos nas paredes

para embutir relógio e negatoscópiopara chapas radiográficas; um lavabo para cada 2 salas,

com água quente e fria para escovação das mãos. A área destinada para cada sala de operação

foi de 21 rn".

Para o dimensionamento da sala do arsenal considerou-se o número de caixas

de instrumental cirúrgico (aproximadamente 50 caixas) e o equivalente a 25% do estoque de

materiais e utensílios existente no Centro Cirúrgico Hospitalar (percentual correspondente ao

número de operações ambulatoriais), obviamente excluídos aqueles de. uso em cirurgias de

grande porte. Para tanto, calculou-se em 42m2 a área necessária ao arsenal. Projetou-se para a

parte inferior das paredes um balcão para escrituração e nichos para guarda de carrinhos de

instrumental; e, para a parte superior, armários fechados para a guarda de materiais, com portas

envidraçadas para fácil visualização.

Para a sala de expurgo, lavagem e separação de instrumental, estimou-se a área

em cerca de 20m2
, provida de pia, vaso sanitário, balcão e passagem exclusiva para os carrinhos

destinadosià Central de Esterilização. A disposição das salas 'de arsenal e expurgo levou em

conta o fluxo de materiais limpos e sujos, evitando-se cruzamento entre ambos.

Planejaram-se dois vestiários, masculino e feminino. O masculino, destinado

aos médicos, técnicos de serviços e manutenção e aos poucos funcionários homens do Centro

Cirúrgico, com dimensionamento dependente do número de operações previstas; e o feminino,

destinado às inúmeras funcionárias, às poucas médicas e instrumentadoras, dependente do quadro

de pessoal do serviço.
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De acordo com o número de 14 operações previstas, e considerando-se o

número de 3 homens (cirurgião, auxiliar e anestesista) em cada operação, calculou-se em 42

o número de armários; adicionando-se 70%, relativos às salas reservadas a exames de diàgnós-

tico, elevou-se o total para 72 armários, que, quando duplos (superior e inferior), ocupam uma

área aproximada de 10m2• Somando-se o espaço para circulação, sanitários e chuveiros, estipu-

lou-se em 25m2 a área para o vestiário masculino.

Para o vestiário feminino, devido às jornadas de trabalho matutina e vesper-

tina, e à superposição do pessoal, no horário de troca de turnos, estipulou-se em 18 o número

de armários para funcionárias. Somando-se o equivalente a 30%, para médicas e uma instrumen-

tadora por operação (14), chegou-se ao número final de 36 armários duplos, que ocupam uma

área aproximada de 5m2• Somando-se o espaço para circulação, sanitários e chuveiros, estipu-

lou-se em 12m2 a área para o vestiário feminino.

Para a guarda de equipamentos de diangóstico, tratamento e anestesia; conforto

médico e de enfermagem, e secretaria, destinou-se a área, tipo' modular, padronizada no Hospital

para os serviços administrativos, de 12m2 para cada uma das salas.

A área final, calculada para o Centro Cirúrgico da Unidade de Cirurgia Ambu-

latorial, foi de 720m2, reservando-se amplos espaços para circulação e corredores.

b) Recuperação Pós-operatória

o setor de recuperação incluiu todas as demais áreas que não se situem dentro

do .conceito de "setor fechado", de circulação limitada, a saber: sala de espera,' recepção, secreta-

ria, vestiário de pacientes, copa, e sala de guarda de material para provisionamento de apartamen-

tos; sala de recuperação pós-anestésica; e recuperação pós-operatória com os apartamentos dos'

pacientes.
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À sala de espera reservou-se uma área espaçosa, com móveis confortáveis,

cortinas nas janelas, ar condicionado, música ambiente, num total de aproximadamente 120m2
•

Estas características se justificam, pois é na sala de espera que os familiares permanecem grande

parte do tempo, enquanto os pacientes se encontram nO Centro Cirúrgico. Não foi prevista uma

lanchonete própria para a Unidade, pois o Hospital já a possui, em local não muito distante.

Contígua à sala de espera, foi situada a Secretaria, com as mesmas caracter ísticas e uma área

aproximada de 21 m2 •

Para os vestiários de pacientes, masculino e feminino, reservaram-se, respecti-

vamente, 21 m2 ; destinados a 10 armários duplos, divididos em boxes, para troca de roupas.

Para o provisionamento de materiais aos apartamentos e guarda do material

de limpeza, reservou-se um espaço de 12m2, com prateleiras e um pequeno tanque. Área igual

destinou-se a uma pequena copa, equipada com pia e geladeira, exclusivamente para servir aos

pacientes.

Convém salientar que se distinguiram duas áreas de recuperação:

A primeira área considerada foi a de recuperação pós-anestésica, onde o pa-

ciente permanece por aproximadamente 1 hora após a operação, com leitos equivalentes ao nú-

mero de salas de operação, ou seja, 12 no total. As camas, equipadas com rodas e grades remo-

víveis, foram colocadas em boxes individuais, providos de painel com pontos de oxigênio, ar

comprimido e vácuo, tomadas elétricas, foco auxiliar, etc.

o posto de enfermagem constou de setor úmido e seco; sanitário e expurgo;

equipamentos de ressuscitação cardíaca e suporte ventilatório para as situações de emergência.

A área total de recuperação pós-anestésica foi de 86m2
•
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A segunda área considerada de recuperação, foi a pós-operatória, com apar-

tamentos de 21m2, todos com 2-leitos; pontos de oxigênio, vácuo e ar comprimido; campainha

de chamada de enfermagem; poltrona para acompanhante; armário para roupas e mesa sobre-

cama para refeições dos pacientes. O número de apartamentos foi estimado de acordo com o

número de operações previstas na Fase 11. Provavelmente, um grande número de pacientes não

permanecerá todo o dia na Unidade após a operação, porém, para o planejamento da Unidade,

esta condição de permanência foi considerada. Para 20 operações por dia, necessita-se, portanto,

de 20 leitos de recuperação pós-operatória. Como cada apartamento abriga dois leitos, calculou-se

. um total de 10 apartamentos para a Unidade. No corredor, foi situado o posto de enfermagem,

com setor úmido e seco.

Reservou-se, também, uma área para circuncisão religiosa, com sala de opera-

ção e sala para a família, num total de 65m2•

A somatória de todas as áreas planejadas: Centro Cirúrgico, Recuperação e

Apartamentos, mais as destinadas -aos corredores, acessos e outras áreas comuns, atingiu um

total geral de 1 700m2 para toda a Unidade de Cirurgia Ambulatorial.

O desenho esquemático da planta física é apresentado no final deste anexo.

5 - INVESTIMENTO INICIAL

A maior parte do investimento destinado à Unidade de Cirurgia Ambulatorial

se deu no ano de 1 981, compreendendo a Área Física, Equipamentos e Materiais, com um total

de Cr$ 48028 620.

O investimento realizado, transformado mensalmente em ORTNs, totalizou

46509,1650RTNs.
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· ANEXO II

TABELAS COMPLETAS DAS AMOSTRAS ESTUDAPAS
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TABELA 23- Amostra dos pacientes operados na Unidade de Cirurgia Ambulatorial, em

1 983, quanto a: Mês de realização da operação, Cirurgia Realizada, Tempo

,de Permanência na Unidade (A), Anestesia Utilizada (B), Prescrição de Anti-

biôtico (C), Custo para o Paciente (O) e Margem de Lucro (E).

NP MÊS CIRURGIA A B C O E
(ORTN)

01 jan Herniorrafia 9h30min. G N 15,591 0,154

02 jan 3 horas G N 15,023 0,122

03 fev 3 horas G N 13,094 (0,007)

04 mar 9 horas' G N 18,426 0,284

05 abr 6h30min. G N 22,539 0,415

06 mai 2h30min. G N 14,812 0,110

07 jul 2 horas G N 16,534 0,202

08 out 5 horas G N 15,063 0,124

09 fev Hemorroi- 2 horas L N 16,167 0,184

10 mar dectomia 2 horas L N 13,576 0,029

11 jul 5 horas G N 16,055 0,179

12 ago " 2 horas L N 13,370 0,014

13 jan Safenectomia 5 horas L N 12,042 (0,095)

14 jul 4 horas L N 16,227 0,187

15 jl:J1 2 horas L N 15,399 0,144

16 jul 3 horas L N 15,523 0,150

17 jul 6 horas L N 15,455 0,147

18 set 4 horas L N 13,053 (0,010)

19 mai Exérese de 3 horas L N f 0,416I". 22,588

20 jun tumor sub- 10 horas G N 15,630 0,156

21 jul cutâneo 6 horas G N 22,211 0,406

22 .set 2 horas L N 12,838 (0,027)

23 out " 5 horas B N 14,318 0,079

24 out 5h30min. B S 16,560 0,204

25 fev Correção de 7 horas B N 15,044 0,123

26 abr deformidades 3 horas L N 18,270 0,278

27 mai 6 horas G N 23,111 0,429

28 mai 10 horas G N 18,582 0,290

29 out 6h30min. G N 23,295 0,434

30 out 6h30min. P N 16,981 0,223

./...



...I. 100.

N~ MES CIRURGIA A B C D E
(ORTN)

31 fev Drenagem de 4h30min. G N 22,848 0,423

32 abr abcesso 8 horas P N 18,493 0,287

33 jul perianal 7 horas G N 20,344 0,352

34 jul " 8 horas G N 20,052 0,342

35 set 8 horas G N 17,405 0,242

36 out 5 horas G N 16,014 0,176

37 jan Curetagem 7 horas G S 20,183 0,347

38 fev uterina 7 horas G N 19,373 0,319

39 fev 8 horas G N 13,451 0,019

40 fev 4 horas G N 18,467 0,286

41 mar 9 horas G S 21,390 0,351

42 mar 6 horas G N 21,826 0,396

43 abr 5 horas G N 20,861 0,368

44 abr 5 horas G N 20,649 0,361

45 mai 6 horas G N 20,049 0,342

46 jun 7 horas G N 21,215 0,378

47 jun 7 horas G N 20.314 0,351

48 jul 8 horas P S 19,568 0,326

49 ago 9 horas G N 20,389 0,353

50 ago 5 horas G S 21,481 0,386

51 set 5 horas G N 19,930 0,338

52 out 12 horas G S 21,294 0,381

53 nov " 5 horas P N 22,178 0,405

54 fev Exérese de 12h30min. G S 22,601 0,416

55 mar nódulo de 5h30min. G N 23,704 0,444

56 abr mama 10 horas G N 20,230 0,348

57 mai 6 horas G N 22,070 0,402

58 jun 6h30min. G N 20.017 0,341

59 jul 5 horas G N 23,461 0,438

60 mar Bartholi- 7 horas G N 26,927 0,510

61 jun nectomia 6 horas P N 16,838 0,210

62 jul 10 horas P S 27,689 0,524

63 out 7 horas G S 18,287 0,279

64 jan Cerclagem 3h30min. P N 13,456 0,020

65 mar uterina 3 horas G N 14,889 0,114

66 set 6h30min. P N 19,801 0,334

BIBLIOTECA KARL A. SOE DECKER .I ...



...I. 101.

NÇl MÊS CIRURGIA A B C O E
(ORTN)

67 mar Correção de 10h30min. G N 17,882 0,262

68 mar estrabismo 7 horas G S 19,513 0,324

69 abr 10 horas G N 18,229 0,276

70 mai l1h30min. G N 19,349 0,318

71 jul 10 horas G N 24,131 0,453

72 a90 6h30min. G S 18,487 0,287

73 jun Exérese de 4 horas L N 13,005 (0,014)

74 ago calásio 40 mino L N 15,197 0,132

75 out '2 horas L N 14.461 0,088

76 jan Exérese de 3 horas L N 12,899 (0,022)

77 abr pterígio 3 horas L N 14,018 0,059

78 mai 2 horas L N 19,970 0,340

79 ago 7 horas G N 17,924 0,264

80 mar Desobstrução lh30min. G N 15,238 0,134

81 abr de vias lacri- 3 horas G N 13,187 (0,0015)

82 jul mais 5 horas L N 18,540 0,289

83 out " 10 horas G N 21,370 0,383

84 out 4 horas G N 12,367 (0,066)

85 dez 2 horas G N 12,955 (0,018)

86 mar Implante de 2 horas (l N 19,994 0,340

87 abr tubo timpâ- 2 horas L N 16,803 0,215

88 mai nico 2h30min. L N 18,127 0,272

89 jun 3h30min. L N 22,551 0,415

90 jul 4 horas G N 23,762 0,445

91 a90 llh30min. G N 19,464 0,322

92 set 4 horas G N 20,051 0,342

93 nov 5h30min. G N 21,597 0,389

94 dez 2 horas G N 20,982 0,371

95 jan Adenoamig- 9 horas G N 15,622 0,156

96 fev dalectomia 9h30min. G N 16,374 0,195

97 mar 12 horas G N 15,409 0,144

98 abr 9 horas G N 17,351 0,240

99 mai 10 horas G N 17,228 0,234

100 jun 6h30min. G N 14,324 0,079

101 ago 7 horas G N 15,755 0,163

.I ...





... 1. 103.

N!J MÊS CIRURGIA A B C O E
(ORTN)

135 jan Implante de 10 horas G N 16,769 0,213

136 jun prótese de 9h30min. G S 19,714 0,331

137 jul mama 11 horas G S 39,164 0,663

138 jul 10 horas G N 23,503 0,439

139 jul 9h30min. G N 23,973 0,450

140 out 7 horas G N 19,612 0,328

141 jan Implante de 4h30min. L N 14,575 0,095

142 jun cabelo 4 horas L N 14,031 0,060

143 jul 7 horas L N 16,112 0,181

144 jul 9 horas L S 23,530 0,439

145 ago " 4 horas L N 20,089 0,343

146 out 7h30min. L N 21,114 0,375

147 jan Correção de 8h30min. G S 22,786 0,421

148 abr orelha de 2 horas L N 13,895 0,051

149 abr abano 6 horas G N 16,377 0,195

150 fev Postectomia 5 horas G S 15,221 0,133

151 fev 1 hora s/anest. N 11,460 (0,151 )

152 mar 8 horas G N 17,319 0,238

153 mar 7 horas G N 13,427 0,018

154 mar 7 horas G N 14,513 0,091

155 mar 5 horas G N .15,821 0,166

156 abr 2 horas G N 14,352 0,081

157 abr 2 horas s/anest. N 13,947 0,054

158 mai 2 horas L N 14,171 0,069

159 mai 5 horas G N 14,391 0,084

160 mai 2 horas s/anest. N 13,839 0,047
161 mai 5 horas G N 14,436 0,086

162 jun 6 horas G N 12,972 (0,017)

163 jun 6 horas P N 15,198 0,132

164 jul 7 horas G N 17,116 0,229

165 jul 5 horas G N 17,320 0,239

166 ago 6 horas G N 15,137 0,129

167 set 4 horas G N 16,188 0,185

168 set " 3 horas G N 15,348 0,141

169 out 5 horas G N 14,222 0,073

170 nov 3h30min. G N 12,060 (0,094)

./...



...I. 104.

N!J MES CIRURGIA A B C D E
(ORTN)

171 jan Orquidopexia 8h30min. G N 15,615 0,15q

172 jan 10h30min. G N 17,908 0,264

173 jan 10h30min. G N 18,793 0,298

174 mar 8 horas G N 16,165 0,184

175 jul 7 horas G N 17,041 0,226

176 jan H idrocelecto- 5 horas G N 13,118 (0,005)

177 abr mia lh30min G N 14,490 ),089

178 jun 7 horas P N 19,972 0,340

179 jul 7 horas G N 16,906 0,220

180 nov 7 horas G N 14,775 0,107

181 nov 4 horas G N 15,228 0,134

182 jan Variococelec- 9h30min. G S 20,946 0,370

183 jan tomia 8 horas G S 20,956 0,371

184 fev 11 horas P S 20,195 0,347

185 mar 9 horas G S 25,764 0,488

186 abr 11 horas P S 21,548 0,388

187 mai 12 horas G S 23,674 . 0,443

188 jun 9h30min. P S 24,604 0,464

189 set 10 horas G N 19,490 0,323

190 mai Retirada de 5 horas s/anest. N 17,34~ 0,240

191 jul material de 7 horas R N 16,948 0,222

192 ago síntese 3 horas L N 19,578 0,326

193 ago 7 horas G N 24,416 0,460

194 set 2 horas G N 14,923 0,116

195 out 5 horas G N 16,332 0,192

196 jan Correção de 11 horas L N 13,643 0,033

197 fev Túnel de 7h30min. B N 15,143 0,129

198 abr Carpa 7h30min. B N 16,364 0,194

199 mai 11 horas B N 19,460 0,322

200 jul 5 horas B N 17,518 0,247

201 set 5h30min. B N 15,697 0,160

202 jun Extração 5h30min. G N 15,408 0,144

203 jul dentária 5 horas G N 17,861 0,26~

204 ago 6 horas G N 22,280 0,408

205 out 5h30min. L N 13,307 0,009

G ... Anestesia geral; P = Anestesia peridural; B == Bloqueio neurológico; L = Anestesia Local;_.

S= Prescrito antibiótico; N == Não prescrito antibiótico.



105.

TABELA 24- Amostra dos pacientes operados no Centro Cirúrqico Hospitalar, em 1 981,

quanto a: Mês de realização da operação, Cirurgia Realizada; Tempo de Per-

manência no Hospital (A), Prescrição de Antibiótico (8), Custo para o Pacien-

te (C) e Margem de Lucro (O).

N!l MÊS CIRURGIA A B C D
(ORTN)

01 jan Herniorrafia 05 horas N 15,231 (0,266)

02 fev 15 horas N b,718 (0,227)

03 mar 34 horas N 28,230 0,317

04 mai 14 horas N 19,074 (0,011 )

05 ago 27 horas N 26,126 0,262

06 out 30 horas N 21,364 0,097

07 nov " 06 horas N 19,769 0,025

08 dez 27 horas N 19,069 0,015

09 jan Hemorroidectomia 49 horas N 36,250 0,468

10 fev 70 horas S 43,131 0,553

11 mai 21 horas N 42,153 0,525

1~ out 48 horas N 35,799 0,461

13 dez 39 horas S 35,741 0,460

14 .jan Safenectomia 47 horas N 36,555 0,472

15 fev 40 horas N 35,816 0,462

16 mar 82 horas S 40,564 0,525

17 mai 45 horas N 40,697 0,526

18 jun 28 horas N 32,338 0,404

19 set 12 horas N 33,822 0,430

20 dez " 28 horas N 40,885 0,528

21 mar Exérese de tumor 29 horas N 26,673 0,277

22 abr subcutâneo 09 horas N 19,087 (0,010)

23 mai 06 horas N 16,823 (0,146)

24 jun 04 horas N 17,099 (0,128)

25 ago " 24 horas N 26,603 0,275

26 nov 04 horas N 23,342 0,174

27 fev Correção de 41 horas S 27,458 0,298

28 mar deformidades 34 horas N 29,053 0,336

29 mar 05 horas "N 24,877 0,225

30 jul 37 horas S 29,615 0,349

.I...



...I. 106.

N9 MES CIRURGIA A B C D
(ORTN)

31 jan Drenagem de 31 horas S 14,603 (0,321)
32 fev abcesso 09 horas N 23,021 0,162
33 jun perianal 48 horas S 31,309 0,384
34 jul 14 horas N 26,663 0,277
35 set 27 horas S 22,767 0,153

36 jan Curetagem 34 horas S 17,811 (0,083)
37 jan uterina 20 horas N 20,205 0,046
38 jan 10 horas N 14,394 (0,340)
39 fev 13 horas S 23,035 0,163
40 mar 10 horas N 15,972 (0,207)

41 abr 18 horas S 22,772 0,153
42 abr 08 horas N 22,318 0,136

43 mai 28 horas N 28,361 0,320

44 jun 05 horas N 17,702 (0,089)

45 jul 06 horas S 23,785 0,189

46 ago 14 horas N 25,577 0,246

47 ago 15 horas S 28,305 0,319

48 set 15 horas S 24,994 0,228

49 out 10 horas S 23,014 0,162

50 nov 16 horas S 27,857 0,308

51 jan Exérese de 37 horas S 41,978 0,541

52 mar nódulo de 28 horas S 43,441 0,556

53 mar mama 22 horas N 34,386 0,439

54 mai 28 horas S 29,447 0,345

55 jun 19 horas N 28,358 0,320

56 ago 22 horas N 27,885 0,308

57 out 48 horas S 37,692 0,488

58 jan 8artholinectomia 61 horas S 33,76'1 0,429

59 fev 45 horas S 39,672 0,514

60 mar 44 horas S 34,646 0,443

61 mai 16 horas N 45,278 0,574

62 set 50 horas S 49,664 0,612

63 jan Cerclagem 06 horas N 15,972 (0,207)

64 mai uterina 39 horas N 27,707 0,304

65 jul 15 horas N 23,958 0,195

./...



...I. 1.07.

N~ MES CIRURGIA A B C D
(ORTN)

66 jan Correção de u7 horas S 19,6H6 .0,.02.0

67 mai estrabismo 17 horas N 22,628 .0,148

68 jun .06 horas N 2.0,1.06 .0,.041

69 jul 22 horas N 25,879 .0,255

7.0 ago 18 horas N 28,628 .0,326

71 set .07 horas S 27,949 .0,31.0

72 fev Exérese de .04 horas N 2.0,383 .0,.054

73 mar calásio .03 horas N 12,795 (.0,5.07)

74 mai .04 horas S 16,778 (0,149)

75 fev Exérese de .05 horas S 12,169 (.0,585)

76 mai pterígio .02 horas N 11,355 (.0,698)

77 set .04 horas N 8,59.0 (1,245)

78 jan Desobstrução de .08 horas N 13,761 (.0,4.01)

79 mar vias lacrimais .04 horas N 14,.02.0 (.0,375)

8.0 mai .05 horas N 19,244 (.0,.0.02)

81 jul .09 horas N 19,93.0 .0,.032

82 jul 17 horas S 3.0,64.0 .0,371

83 set .02 horas N 15,8.08 (0,22.0)

H4 jan Implante de .06 horas N 15,696 (0,229)

85 fev tubo timpânico 72 horas N 33,8.01 .0,429

86 mar .03 horas N 21,122 .0,.087

87 abr .07 horas N 2.0,6.01 .0,.064

88 mai 19 horas S 28,.0.02 .0,311

89 jun 2.0 horas S 21,164 .0,.089

9.0 dez 31 horas S 33,229 .0,42.0

91 jan Adenoamigda- 23 horas S 16,527 (.0,167)

92 jan lectomia 25 horas S 15,74.0 ro.zzs:
93 fev 26 horas S 14,3.09 (.0,348)

94 mar 26 horas S 24,219 .0,2.04

95 abr 24 horas S 28,.085 .0,313

96 mai 26 horas N 15,951 (.0,2.09)

97 jun 27 horas N 17,194 (.0,122)

98 jul .08 horas N 18,19.0 (0,.06.0)

99 ago 27 horas S 25,39.0 0,24.0

.I...



...I. 108.

N~ MÊS CIRURGIA A B C O
(ORTN)

100 out Adenoamigda- 26 horas S 20,4~P 0,059

101 nov lectomia 24110ras s 27,221 0,292

102 dez 10 horas .1\1 17,114 (0,127)

103 jan Micro cirurgia 07 horas N 25,307 0,238

104 abr de laringe 48 horas S 36,912 0,478

105 jul 15 horas S 20,919 0,078

106 set 25 horas S 21,018 0,083

107 out 10 horas N 31,338 0,385

108 jan Rinoplastia 39 horas N 28,847 0,332

109 fev 35 horas N 26,604 0,275

110 mai 30 horas N 29,931 0,356

111 jun 28 horas S 26,701 0,278

112 jul 12 horas N 26,548 0,274

113 ago 21 horas N 30,113 0,360

114 out 25 horas S 30,629 0,~70

115 jan Blefaroplastia 21 horas S p,789 (0,399)
, ,

116 fev 03 horas N 12,894 (0,496)

117 abr 06 horas S 13,416 (0,437)

118 jun " 18 horas S ~3, 111 0,166

119 jul 08 horas N 15,82~ (0,218)

120 set 09 horas 1\1 18,066 (0,067)

121 out 09 horas N 18,728 (0,030)

122 jan Mamoplastia 22 horas 1\1 50,515 0,618

123 jan redutora 32 horas S 46,387 0,584

124 jan 27 horas N 52,817 0,635

125 abr 22 horas N 49,530 0,611

126 jun " 38 horas N 56,692 0,660

127 set 27 horas N 43,898 0,561

128 set 10 horas N 43,791 0,560

129 jul Exérese de 06 horas N 15,119 (0,275)

130 ago tumor cutâneo 02 horas N 22,467 0,142

131 set 08 horas N 30,883 0,376

132 set 14 horas N 28,965 0,334

133 nov 27 horas N 34,199 OA3q

134 dez 24 horas S 28,408 0,321

./...



...I. 109.

N? MES CIRURGIA A B C D
(ORTN)

135 jan Implante de 24 horas N 59,786 0,677
136 fev prótese de 36 horas S 73,029 0,736

137 mai mama 19 horas N 67,182 0,713

138 jun 26 horas S 58,792 0,672
139 set 36 horas N 73,891 0,739

140 out 27 horas N 57,061 0,662

141 jan Implante de 45 horas N 29,164 0,339

142 jan cabelo 40 horas N 24,421 0,210

143 mar 41 horas N 31,337 0,385

144 mai 42 horas N 27,417 0,297

145 jun ·33 horas N 34,722 0,445

146 set 15 horas N 24,063 0,199

147 fev Correção de 04 horas N 16,386 (0,177)

148 mai orelha de abano 08 horas N 14,432 (0,336)

149 jul 18 horas S 16,001 (0,205)

150 ago 09 horas N 26,929 0,284

151 jan Postectomia 06 horas N 17,432 (0,106)

152 jan 11 horas N 14,530 (0,327)

153 fev 07 horas N 14,335 (0,345)

154 mar 08 horas N 15,573 (0,238)

155 mai 04 horas N 17,375 (0,110)

156 jul 07 horas N 17,284 (0,116)

157 out 05 horas N 13,674 (0,410)

158 fev Orquidopexia 85 horas N 37,846 0,490

159 mar 26 horas N 19,127 (0,008)

160 mai 06 horas N 20,803 0,073

161 out 20 horas N 14,840 (0,299)

162 fev H idrocelectomia 54 horas S 33,722 0,428

163 fev 38 horas S 30,624 0,370

164 jun 58 horas S 43,695 0,559

165 ago 26 horas S 25,419 0,241

166 nov 29 horas N 30,678 0,371

167 jan Varicocelectomia 38 horas N 24,613 0,217

168 jan 48 horas N 29,582 0,348

169 fev 36 horas S 26,915 0,284

./ ...



...I. 110.

N~ MÊS CIRURGIA A B C D
(ORTN)

170 mar Varicocelectomia 27 horas S 20,682 0,068

171 abr 36 horas S 30,419 0,366

172 jun 37 horas N 24,397 0,210

173 jul 27 horas S 21,782 0,115

174 set 29 horas N 25,l18 0,235

175 set 48 horas S 35,299 0,454

176 out 48 horas N 33,911 0,431

177 jan Retirada de 05 horas N 25,138 0,233

178 fev material de 33 horas N 24,408 0,210

179 mar síntese 03 horas N 23,016 0,162

180 mai 42 horas N 36,059 0,465

181 nov 36 horas S 39,207 0,508

182 jan Correção de 05 horas N 19,~62 0,029

183 abr Túnel de 16 horas N 16,973 (0,136)

184 jun Carpo 21 horas N 15,880 (0,214)

185 ago 25 horas N 15,014 (0,284)

186 set 09 horas S 26,488 0,272

187 mar Extração 12 horas S 22,192 0,131

188 abr dentária 29 horas N 18,971 (0,016)

189 jun 24 horas N 20,222 0,046

190 dez 25 horas N 23,920 Q,194

S = Prescrito antibiótico

N = Não prescrito antibiótico



ANE~p 1I1

QUESTIONÃRIO APLICADO AOS PACIENTES



112.

São Paulo, novembro de 1 983.

Prezado Cliente,

Com o objetivo de atualizar e aprimorar os serviços prestados, estamos consultando os pacien-

tes que se utilizaram da Unidade de Cirurgia Ambulatorial.

Sua opinião é de fundamental importância para nós, pelo que solicitamos sua resposta do ques-

tionário anexo, que deverá ser remetida ao Hospital (envelope anexo), no prazo de uma semana.

Assinale a alternativa que diz respeito a seu caso, quando não, especifique qual a situação mais

apropriada.

Atenciosamente,

A Superintendência



113.

QUESTIONÁRIO

1 - Cirurgia realizada:
2 -' Tipo de anestesia:
3 - Idade do paciente:

4 -"- A escolha da cirurgia ambulatorial foi por:
a) não conhecer o modelo, foi critério do seu médico
b) serde sua preferência retornar à residência no mesmo dia
c) ser menos dispendioso monetariamente
d) outro motivo - especifique:

5 - Ao deixar a Unidade, você:
a) sentia-se plenamente recuperado
b) sentia-se parcialmente recuperado
c) gostaria de ter permanecido no Hospital até o dia seguinte
d) de outro modo - especifique:

6 ~ Após sua alta, no primeiro dia, você:
alpermaneceu em repouso absoluto
b) permaneceu em repouso relativo
c) retornou à atividade normal
d) outro - especifique:

7 - A(s) maior(es) dificuldade(s) que você enfrentou nos primeiros dias foitrarn) quanto a:
a) combate à dor
b) curativo
c) alimentação
d) necessidades fisiológicas
e) outras - especifique:

8 - Você se utilizou dos serviços de farmácia e/ou de enfermagem em sua residência, durante
sua recuperação?
a) sim
b) não
c) Especifique o motivo:

. 9 - Em sua opinião, a orientação dos cuidados no pós-operatório deve ser ministrada:
a) pelo médico
b) pelo serviço de enfermagem do Hospital
c) por ambos

10 - A orientação que você recebeu quanto ao pós-operatório foi:
a) feita pelo médico e suficiente'
b) feita pelo médico e insuficiente
c) feita pelo serviço de enfermagem do Hospital e suficiente
d) feita pelo serviço de enfermagem do Hospital e insuficiente
e) não recebi nenhuma orientação.


