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RESUMO 

 

 

A estratégia do Cuidado Baseado em Valor propõe que o objetivo final das organizações e 

sistemas de saúde deve ser entregar alto valor aos pacientes, sendo este definido pela relação 

entre os resultados que importam para os pacientes e seus custos. Neste sentido, pretende-se 

estimular que a competição no mercado da saúde seja baseada em valor, não apenas no 

volume de procedimentos. Porém, a execução desta estratégia traz grandes desafios por exigir 

uma mudança radical no modelo assistencial predominante. Os hospitais universitários são os 

principais centros formadores de profissionais da saúde, o que lhes confere papel central nesta 

agenda transformadora. O presente trabalho buscou identificar os fatores críticos no processo 

inicial de implantação do Cuidado Baseado em Valor em um hospital universitário. Trata-se 

de uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva, realizada com o método da pesquisa-

ação. O estudo descreve o processo de implantação desde as discussões iniciais sobre o tema 

até o desenvolvimento de um projeto piloto. Neste, é detalhada a preparação e o início da 

execução de uma Unidade de Prática Integrada para doenças cardíacas valvares, criada com o 

objetivo de aprimorar os desfechos clínicos e reduzir desperdícios. Os principais fatores 

críticos identificados foram: o poder de mobilização do tema sobre as equipes assistenciais; o 

potencial ganho de qualidade e eficiência no processo assistencial; a importância da presença 

da liderança e da construção coletiva no processo de implantação; a dificuldade em mudar o 

comportamento dos profissionais; e a complexidade da tomada de decisão em hospitais 

universitários. Por fim, o trabalho conclui que a implantação de estratégia da Cuidado 

Baseado em Valor tem potencial mobilizador positivo, mas que, para além desafios técnicos, 

exige intenso gerenciamento da mudança organizacional. 

 

 

Palavras Chave: Cuidado Baseado em Valor, Avaliação de Resultados (Cuidados de Saúde), 

Prestação Integrada de Cuidados de Saúde, Linhas de Cuidado, Gestão em Saúde, Mudança 

Organizacional, Hospitais Universitários. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

The Value-Based Health Care strategy proposes that the goal of health care organizations 

should be to deliver high value to patients – which is defined by the relation between 

outcomes that matter to patients and their corresponding costs. Thus, it is intended to 

encourage that competition in the health market should be based on value, not only on the 

volume of procedures. However, the implementation of this strategy presents major 

challenges, since it requires a radical change in the predominant care model. The university 

hospitals are the main training centers for health professionals, which gives them a central 

role in this transformational agenda. The present study sought to identify the critical factors in 

the initial process of implanting Value Based Health Care in a university hospital. This is an 

exploratory and descriptive qualitative research, carried out using the action research method. 

The study describes the implementation process from the initial discussions on the theme to 

the development of a pilot project. It details the preparation and start-up of an Integrated 

Practice Unit for cardiac valve disease, created to improve clinical outcomes and reduce 

waste. The main critical factors identified were: the mobilization power of the theme on the 

health professionals; the potential gain of quality and efficiency in the care process; the key 

role of the presence of leadership and collective efforts in the implementation process; the 

difficulty in changing the behavior of professionals; and the complexity of decision making in 

university hospitals. Finally, the paper concludes that the implementation of Value-Based 

Health Care strategy has a positive potential mobilizer, but that besides technical challenges, 

it requires intense management of organizational change. 

 

Keywords: Value-Based Health Care, Outcome Assessment (Health Care), Delivery of 

Integrated Health Care, Health Management, Organizational Change, Academic Medical 

Centers 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os sistemas de saúde do mundo estão em crise. O envelhecimento da população, o 

aumento da prevalência das doenças crônicas, o maior acesso a serviços de saúde e a 

incorporação incremental de novas tecnologias têm elevado, de forma progressiva, os custos 

associados a serviços e produtos de saúde (MENDES, 2011; PEDROSO; MALIK, 2015).  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2014 os gastos em 

saúde chegaram a 9,9% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países membros. Entre os anos 

2005 e 2014, a porcentagem do PIB com gasto em saúde subiu de 15,2% para 17,1% nos 

Estados Unidos de América (EUA) e de 8,2% para 9,1% no Reino Unido. No Brasil, apesar 

deste número ter ficado estável, por volta de 8,3% no mesmo período, o gasto público com 

saúde passou de 5% para 6,8% do total de gastos do governo (OMS, 2017). Por outro lado, o 

aumento dos custos em saúde não tem produzido a melhoria esperada na qualidade, o que 

pode ser comprovado pela contínua restrição do acesso, eventos adversos e insatisfação 

(PORTER, 2009; PORTER; TEISBERG, 2006).  

O estudo realizado pela The Intelligence Unit da revista The Economist, publicado em 

2014, com 166 países, mostra que o maior gasto em saúde, nem sempre está relacionado ao 

melhor resultado (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2014). Os EUA, por 

exemplo, são o país que mais gasta com saúde, US$ 9216,00 per capita em 2012, mas ficou 

posicionado em 33º no ranking de resultados. O Brasil está em 39º em gastos, US$ 1049,00 

per capita, mas atingiu, apenas, a posição 75 em resultados. Por outro lado, o Japão, que 

apresentou os melhores resultados entre os países estudados, ficou na 13º posição no ranking 

de gastos e o Chile atingiu resultados que o colocaram na 27º posição, mesmo estando apenas 

em 37º no ranking de gastos (tabela 1). 

Tabela 1 - Relação entre gastos e resultados em saúde referentes ao ano de 2012. 

País 
Gasto per capita 

(US$) 

Posição no ranking de 

gastos 

Posição no ranking de 

resultados em saúde 

EUA US$ 9216,00 1º 33º 

Japão US$ 4714,00 13º 1º 

Chile US$ 1102,00 37º 27º 

Brasil US$ 1049,00 39º 75º 

Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2014a, p.11-20.  
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Além disso, o estudou demonstrou o desafio que a transição epidemiológica impõe aos 

sistemas de saúde. Em cenários em que há baixo nível de saúde da população, o aumento dos 

gastos em saúde produz grande impacto. Um exemplo é o alto retorno nos resultados 

associado ao investimento em vacinação. Por outro lado, em países com melhores condições 

de saúde, nos quais há alta prevalência de doenças crônicas, o resultado associado ao aumento 

dos gastos com serviços de saúde torna-se mais incerto. Isto pode ser justificado pelo alto 

custo de intervenções que, em muitos casos, não produzem melhores resultados. (THE 

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2014).  

Diversas foram as tentativas de compreender e solucionar a ineficiência dos sistemas 

de saúde. Em 2006, Porter e Teisberg trouxeram a proposta de redirecionar a estratégia dos 

sistemas de saúde com o objetivo de entregar alto valor em saúde, sendo este definido pela 

relação entre os resultados e seus custos (PORTER; TEISBERG, 2006). Segundo os autores, 

da mesma forma que ocorre em outros setores como computação, aviação e comunicação 

móvel, a competição deveria levar o setor da saúde a obter melhoria contínua em qualidade e 

redução de custos. Entretanto, este não é o cenário encontrado na maior parte dos sistemas de 

saúde. A origem deste problema pode ser discutida a partir da mentalidade de commodity. 

Entendendo a assistência à saúde como um negócio único e sem variação de qualidade, busca-

se a redução de custos e aumento da margem financeira. Esta visão aborda os serviços e 

produtos de saúde como se todos os seus fornecedores oferecessem o mesmo produto e todos 

os consumidores tivessem as mesmas necessidades. Com isso, os atores presentes neste 

mercado competem por meio de seleção e captação de clientes, transferências de custos e 

restrição de escolhas, sem considerar a qualidade como critério para entrega de valor. Esta é a 

chamada competição de soma zero que, ao contrário do que se espera de um mercado 

competitivo, não produz melhores resultados e menores custos (PORTER; TEISBERG, 

2006).  

Esta realidade pode ser verificada em estudos que demonstraram o alto custo 

resultante da baixa qualidade associada à incidência de eventos adversos e atendimentos 

desnecessários (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000; WEINGART, 2000; ZHAN, 2003). Para 

reduzir estas falhas assistenciais e racionalizar os gastos, tem-se buscado definir diretrizes de 

atendimento com processos gerenciados. Este controle pode produzir benefícios, porém não 

garante entrega de valor aos pacientes, pois visa principalmente a garantia de ações 

padronizadas que, em alguns casos, podem não ser a melhor escolha. Além disso, os 

protocolos de atendimento, em geral, focam em momentos específicos do cuidado, como na 

fase de diagnóstico, cirurgias ou internações. Este modus operandi traz consigo uma visão de 
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curto prazo que pode entregar valor em condições agudas de saúde, reduzindo erros e 

desperdícios, mas mostram-se pouco eficazes no cuidado às condições crônicas. Nestes casos, 

o cidadão, com suas características e condições de saúde, precisa estar no centro do cuidado, 

sendo o direcionador das ações. Ou seja, a atenção deve ser focada no paciente, não nos 

episódios agudos de doenças ou nos procedimentos assistenciais (PEDROSO; MALIK, 2015; 

PORTER; TEISBERG, 2006). Ao encontro destes objetivos, Cecílio e Merhy (2007) propõem 

a reestruturação do modelo assistencial por meio das linhas de produção de cuidado, 

conhecidas como Linhas de Cuidado. Entendendo que os processos de trabalho em saúde, 

atualmente fragmentados e centrados no médico, são as principais questões a serem 

enfrentadas, as Linhas de Cuidado buscam a interação de saberes e práticas interdisciplinares 

centradas no paciente, organizando um fluxo contínuo de prestação de assistência. Desta 

forma, representam o “desenho”, pactuado entre gestores e profissionais de saúde, dos 

possíveis caminhos percorridos pelos pacientes nos serviços e sistemas de saúde, de acordo 

com suas necessidades. 

A atenção à saúde direcionada pelos prestadores e suas ofertas associada ao 

pagamento por procedimentos faz com que seu principal objetivo seja aumentar o volume de 

produção, deixando a qualidade em segundo plano. Neste contexto, os serviços buscam se 

estruturar de modo a oferecer uma grande variedade de procedimentos, nas diversas 

especialidades médicas. Consequentemente, tem-se, na mesma região, diversos hospitais com 

ampla oferta do mesmo tipo de atendimento, gerando duplicação de serviços, menor escala e 

maior custo. A produção em forma de commotidy é reforçada pela estruturação da assistência 

baseada nas especialidades médicas tradicionais, mas não em torno do paciente. Desta forma, 

o cuidado é fragmentado entre profissionais e setores, aumentado o risco de eventos adversos 

e resultados indesejáveis (PORTER; TEISBERG, 2006).    

O modelo de pagamento tem grande influência sobre a forma pela qual se organizam 

os serviços de saúde. O pagamento por procedimentos (fee for service) estimula a produção, 

com risco de utilização desnecessária de serviços, e reduz o incentivo à manutenção da saúde, 

pois a remuneração dos serviços e profissionais de saúde está prioritariamente relacionada ao 

processo de adoecimento. Ademais, a cultura do consumo e a falta de informações faz com 

que o cidadão busque cada vez mais os produtos e serviços disponíveis, ou seja, a demanda 

guiada pela oferta, independente do valor associado. Por outro lado, existem o pagamento por 

pacotes, que envolve um conjunto de ações e serviços específicos, e o pagamento per capita, 

quando um prestador se torna responsável por todos cuidados de saúde de um indivíduo. Estes 

modelos visam a compartilhar o risco das fontes pagadoras com os prestadores, estimulando a 
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redução de gastos desnecessários. No entanto, se estes modelos de pagamento não estiverem 

relacionados com os resultados em saúde, podem estimular o racionamento de custos, gerando 

restrição de acesso. Além disso, ocorre também o incentivo à seleção de pacientes saudáveis, 

impondo restrições àqueles com múltiplas condições. Tais ações reduzem o valor entregue à 

população e aumentam o custo a longo prazo (PORTER; KAPLAN, 2016).  

A criação de barreiras de acesso, associada à falta de informação, também produz 

aumento da judicialização que impacta ainda mais nos custos dos sistemas de saúde, tanto por 

meio do desembolso direto relacionado às ações judiciais, como por meio do estímulo à 

medicina defensiva que produz mais exames e procedimentos. Portanto, independente do 

modelo de pagamento, se os resultados em saúde não forem considerados como critério para a 

remuneração dos prestadores, o valor entregue ao cidadão será prejudicado (PORTER; 

KAPLAN, 2016). 

Outro fator que reduz o valor entregue pelos sistemas de saúde é o atual modelo de 

prática médica. Atuando como profissionais autônomos e, na maioria das vezes, com 

remuneração associada à produtividade, os médicos têm dificuldade de se enquadrar em um 

modelo de atenção centrado no paciente. A educação médica não desenvolve os alunos para 

cuidado integral, trabalho em equipe, mensuração de resultados ou conhecimento dos custos 

assistenciais. Com raras exceções, o modelo tradicional de graduação e residência médica, 

separado por especialidades, e o conservadorismo das entidades de classe formam uma grande 

barreira para a mudança do modelo assistencial (PORTER; TEISBERG, 2007). 

Os hospitais universitários, onde assistência, ensino e pesquisa convivem, nem sempre 

de forma integrada, têm papel importante na agenda transformadora (MACHADO; 

KUCHENBECKER, 2007).  Os profissionais devem aprender onde se produz os melhores 

resultados. Para isso, é necessário que as instituições acadêmicas participem desta discussão e 

assumam a liderança em busca do valor para o paciente. Isto exigirá reformulação nas 

estruturas tradicionais e o redirecionamento do foco das ações, que sairão das estruturas 

hierárquicas de ensino para o paciente. Consequentemente, a assistência ganhará papel de 

destaque, exigindo estruturas próprias de gestão (PORTER; TEISBERG, 2006).  

A mudança do modelo assistencial dos sistemas de saúde exigirá grande esforço e 

aprendizado durante o processo de transformação. Neste aspecto, a produção e o 

desenvolvimento do conhecimento são fundamentais. Atualmente o foco mais comum das 

publicações na área da gestão da assistência tem sido as diretrizes de práticas, que são 

importantes mas não garantem resultados. Estudos que abordem práticas envolvidas com a 

entrega de valor, como medir e analisar resultados, identificar e melhorar processos e 
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desenvolver as equipes, são importantes para potencializar a transformação do cuidado 

(PORTER; TEISBERG, 2006). Considerando o cenário descrito acima, torna-se evidente a 

importância de iniciativas que discutam a implantação do Cuidado Baseado em Valor em 

organizações de saúde, principalmente as acadêmicas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cuidado Baseado em Valor 

 

 Porter e Teisberg (2006) propõem um novo referencial estratégico que direcione todas 

as ações e serviços: o Cuidado Baseado em Valor (em inglês: Value-Based Health Care) . 

Eles acreditam que a competição por melhores resultados em saúde e menor custo tem 

potencial de influenciar organizações e governos na reestruturação dos sistemas de saúde. 

 A agenda da reformulação do sistema para entrega de valor, proposta Porter e Teisberg 

(2006) e complementada por Porter e Lee (2013), envolve alguns princípios e eixos 

estratégicos. O primeiro deles é que as ações devem ser centradas nos pacientes e suas 

condições de saúde ao longo de todo o ciclo de atendimento, não apenas em cada 

procedimento. Considerando o aumento das condições crônicas de saúde, isso significa a 

realização de ações e serviços em médio e longo prazos, da prevenção à reabilitação ou até os 

cuidados no final de vida. Para que a competição seja baseada em melhores resultados e 

menor custo, envolvendo o ciclo completo da condição de saúde, o modelo de pagamento 

também deverá ter esse foco. Entendendo a sustentabilidade financeira como fator importante, 

tanto para organizações privadas como para os governos, torna-se imprescindível vincular o 

valor entregue à remuneração recebida, sempre considerando o ciclo completo de cuidado. 

Para evitar viés de seleção e disputa por transferência de risco, o pagamento por pacote deve 

ter ajustes por tipos de pacientes e severidades das doenças. Algumas iniciativas para 

implementar novos modelos de pagamento com base em valor já estão execução nos EUA e 

em países da Europa, como Reino Unido, Alemanha, Suécia e Holanda. Trata-se de uma 

mudança que exigirá tentativas e erros até que sejam encontrados modelos ajustados a cada 

realidade (NHS ENGLAND, 2014; PORTER; KAPLAN, 2016; RAJKUMAR; CONWAY; 

TAVENNER, 2014; THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2015). 

 Segundo Porter e Teisberg (2006), para que haja a competição por valor em saúde, 

será necessária a mensuração dos resultados assistenciais e custos para todos os pacientes. 

Atualmente, os principais indicadores monitorados pelos prestadores e pelas fontes pagadoras 

estão associados à produção e aos processos. Os resultados em saúde, relacionados a 

desfechos clínicos (NOBRE; BERNARDO; JATENE, 2003) são pouco mensurados e 

raramente compartilhados. Há grande resistência para divulgação destes resultados, 

principalmente pelos prestadores e associações médicas. É evidente o medo de comparações, 
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da divulgação dos erros e das possíveis ações judiciais. Este receio ocorre mesmo com os 

dados ajustados por risco e complexidade (PORTER; TEISBERG, 2006).  

Definir e mensurar indicadores de resultado em saúde não é tarefa simples. Mesmo os 

indicadores considerados de resultados são, muitas vezes, de processos. Por exemplo, o 

controle da pressão arterial não é um indicador de resultado para o paciente hipertenso, mas 

sim um indicador de processo assistencial. Neste caso, a taxa de incidência de Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) ou de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), em pacientes 

hipertensos, seriam indicadores de resultados que importam para eles. No entanto, mensurar 

estes eventos exige atenção a longo prazo, incluindo momentos de cuidado em que os 

prestadores não têm controle direto, como a prática de hábitos saudáveis. Mesmo no âmbito 

de um único prestador, grande parte dos desfechos clínicos é consequência da ação de vários 

profissionais e setores. Em um centro oncológico, por exemplo, como separar o resultado do 

oncologista clínico daquele do cirurgião oncológico? Esta co-responsabilização desperta 

resistência em alguns profissionais da assistência, pois não reconhecem alguns indicadores 

como resultados do seu trabalho. Isto desestimula os serviços a fazerem este tipo de 

monitoramento (PORTER; LARSSON; LEE, 2016). Esta abordagem exigirá uma visão 

integrada do cuidado, com o paciente no centro do cuidado e um trabalho em equipe que vai 

além das paredes onde os profissionais estão. Além disso, os resultados desejados para alguns 

pacientes não necessariamente se aplicam a outros com o mesmo episódio de doença. Uma 

cirurgia para implante de uma prótese de quadril em um idoso ativo e independente não tem o 

mesmo significado do que para um idoso com restrições de locomoção e múltiplas 

comorbidades. Neste caso, o desejável para um pode ser indesejável para o outro, tornando a 

participação do paciente e familiares na decisão um fator fundamental (PORTER; LEE, 

2013).  

Em 2010, Porter sugeriu uma hierarquia na mensuração dos desfechos clínicos, 

dividindo-a em três camadas: a primeira relacionada ao estado de saúde atingido após 

tratamento (exemplos: sobrevida, mortalidade, capacidade funcional); a segunda referente ao 

cuidado e processo de recuperação (exemplos: ocorrência de eventos adversos, complicações 

e tempo para reabilitação); e a terceira relacionada à manutenção da saúde (exemplos: tempo 

livre de recorrência; complicações associadas ao tratamento de longo prazo, manutenção da 

independência para tarefas diárias) (PORTER, 2010).  

Algumas organizações internacionais estão sendo criadas para potencializar o processo 

de mensuração global de resultados em saúde de forma padronizada e comparável, como por 

exemplo o International Consortium of Health Outcomes Measurement (ICHOM) e o BMJ 
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Outcomes. Organizações independentes que proponham e revisem indicadores de resultados 

padronizados terão papel importante na estruturação dos sistemas baseados em valor, 

inclusive como um terceiro ator na definição das regras para os pagamentos por pacotes com 

base em resultados (BMJ OUTCOMES, 2015; ICHOM, 2017a; PORTER, 2009). Tendo a 

busca por entrega de valor como principal objetivo estratégico, a mensuração de resultado é o 

passo mais importante na reforma dos sistemas de saúde (PORTER; TEISBERG, 2006).  

 Para avaliar o valor entregue aos pacientes, além de medir os resultados é necessário 

conhecer o custo associado aos mesmos. Trata-se de um grande desafio, pois os serviços e 

sistemas de saúde possuem pouca maturidade em avaliação de custos e ainda menos quando 

se trata dos custos dos resultados por paciente. Calcular o custo do cuidado de um paciente 

cardiopata que transita pelo sistema de saúde implica em integração entre os sistemas de 

custeio de prestadores diferentes, o que é quase inexistente (BERG, 2015). Em geral, os 

custos são calculados por setor. O custo por paciente, mesmo dentro de um hospital, ainda é 

uma realidade distante. Quando se considera o custo no sistema de saúde, tem-se que 

considerar também o desembolso direto do pacientes com medicações e materiais necessários 

para uso domiciliar, conjunto de itens que geralmente está fora do controle dos sistemas de 

informação dos prestadores e das fontes pagadoras (PORTER; TEISBERG, 2006). Com isso, 

verifica-se que os atuais sistemas de custeio estão inadequados para a mudança. Com o 

objetivo de trazer uma proposta de sistema de custeio que potencialize o Cuidado Baseado em 

Valor, Kaplan e Porter (2011) propuseram o Custeio baseado em Atividade e Tempo (em 

inglês: Time-Driven Activity-Based Costing - TDABC). Na área da saúde, este método de 

custeio é desenvolvido em torno do paciente e de sua condição médica, associando o tempo 

dos profissionais e os recursos utilizados durante o processo assistencial. Por meio desta 

metodologia, será possível tomar melhores decisões sobre a alocação de recursos, utilização 

da capacidade e redução de desperdícios, tornando o serviço mais custo efetivo (KAPLAN; 

PORTER, 2011). 

 Para possibilitar a mensuração de resultados e custos centrados no paciente ao longo 

do seu trajeto no sistema, será necessário construir uma plataforma de tecnologia da 

informação que permita a integração entre todos os pontos do sistema. Isto ocorre pois os 

sistemas de informação são a base para a coleta, armazenagem e análise das informações. 

Estes deverão ter o paciente como a principal unidade funcional e, a partir dele, será possível 

monitorar processos, custos e resultados. Além disso, devem utilizar terminologias 

padronizadas e interoperáveis, apoiar a decisão clínica durante o cuidado às condições de 
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saúde, ter prontuário acessível para todos os usuários e possibilitar fácil extração de dados 

(PORTER; LEE, 2013).  

 Registros Eletrônicos de Saúde (RES) nacionais são importantes para a consolidação 

da infraestrutura que permita o acompanhamento de resultados e custos ao longo no sistema 

de saúde. No entanto, apesar da existência de iniciativas neste sentido em diversos países, a 

integração entre dados clínicos e dados administrativos ainda é um desafio global. No Brasil 

este cenário não é diferente. As informações do Sistema Único de Saúde (SUS) estão 

fragmentadas em diversos sistemas de informação independentes (ambulatorial, hospitalar, 

mortalidade, etc.) e não se comunicam com os sistemas da saúde suplementar (Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS), operadoras de planos de saúde e prestadores 

privados de serviços de saúde. Este cenário reforça a fragmentação do sistema brasileiro e tem 

impacto limitante na busca pelo Cuidado Baseado em Valor (PEDROSO; MALIK, 2015; 

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2016a). 

 Sistemas integrados de informação e mensuração de resultados e custos não 

sustentarão a agenda de valor caso estas informações não sejam compartilhadas com a 

sociedade. A competição com base em valor tem como premissa a transparência dos dados, o 

desenvolvimento da cultura de prestação de contas e a participação dos cidadãos na tomada de 

decisão sobre os cuidados relacionados à sua saúde. Em um ambiente competitivo, com 

transparência nos resultados, o valor entregue deve ser crescente com estímulo ao aprendizado 

e à melhoria. Os prestadores com melhores resultados receberão mais pacientes e os 

concorrentes buscarão aprimorar-se para serem mais competitivos. Sem informações sobre 

resultados, os encaminhamentos não serão realizados com base no valor, mas na rede pessoal 

dos médicos (PORTER; TEISBERG, 2006). 

 Inciativas para compartilhamento e divulgação de informações sobre resultados em 

saúde têm estimulado a competição por valor. A Sociedade de Cirurgiões Torácicos do EUA 

(The Society of Thoracic Surgeons – STS) divulga em seu website os dados nacionais 

relacionados às cirurgias cardíacas (www.sts.org); a Scientific Registry of Transplant 

Recipients (SRTR) consolida e compartilha os dados sobre transplantes (www.srtr.org); e a 

National Neurosurgery Quality and Outcomes Database (NQOD) divulga os dados sobre 

cirurgias de coluna lombar (www.neuropoint.org). Estes são exemplos que podem ser 

avaliados e seguidos, com as adaptações necessárias, para a estruturação de redes de 

informações sobre os resultados para as condições de saúde. Desta forma, é possível ter dados 

validados e confiáveis que apoiem o aprimoramento da qualidade e a tomada de decisão na 

hora da alocação dos recursos (ASHER et al., 2014; COLVIN et al., 2017; STS, 2016). Além 
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de estimular a melhoria da qualidade por meio da competição entre os prestadores, o 

compartilhamento de informações com os pacientes e familiares produz maior envolvimento 

no autocuidado, melhores resultados e menor custo (BODENHEIMER et al., 2002; O 

CONNOR, 2004).  

Porter e Teisberg (2006) propõem que a operacionalização da assistência baseada em 

valor seja realizada por meio das Unidades de Prática Integrada (UPI). Estas unidades têm em 

seu escopo um grupo definido de condições de saúde e suas doenças associadas, sendo 

responsáveis por ações que englobam o ciclo completo do cuidado, da promoção à 

reabilitação. No caso da atenção primária, as ações são organizadas de acordo com grupos de 

pacientes (exemplos: crianças, adultos saudáveis, pacientes crônicos, pacientes complexos) 

(PORTER; PABO; LEE, 2013). 

 O processo do cuidado é realizado por times multiprofissionais de alto desempenho e 

desenvolvido em espaços compartilhados. Estes profissionais devem ter nível avançado de 

conhecimento sobre o ciclo de atendimento das condições de saúde com as quais trabalham, 

pois serão responsáveis pelo cuidado em todas as fases. Os processos de educação em saúde, 

engajamento no autocuidado e mudança de comportamento, ou seja, aqueles relacionados à 

manutenção da saúde, estão fortemente integrados à pratica. Os profissionais se sentem parte 

da instituição, compreendem a importância da entrega de valor e buscam aprimorar-se 

continuamente. A equipe mede resultados, processos e custos para cada paciente, utilizando 

uma plataforma comum de monitoramento e compartilhando a responsabilidade sobre o 

desempenho. Uma liderança médica é responsável pelos processos de atendimento de cada 

paciente e as equipes se encontram regularmente para discutir pacientes, processos e 

resultados. Além disso, a UPI tem uma estrutura de agendamento e apoio administrativo 

únicas (PORTER; LEE, 2013).  

Com o tempo, o processo de mensuração de resultado e a experiência no cuidado da 

condição de saúde produz estímulo ao aprimoramento e à inovação, criando um ciclo virtuoso 

de valor. Importante ressaltar que ter o nome relacionado a um grupo de doenças, por 

exemplo “Hospital do Câncer”, não quer dizer que a organização seja uma UPI. É necessário 

ter o paciente no centro das ações, com os processos integrados para atendê-lo ao longo do 

ciclo de tratamento (PORTER; TEISBERG, 2006).  

Os resultados deverão ser divulgados, tendo a competição por entrega de valor como o 

principal objetivo. Além das condições de saúde atendidas, as UPIs poderão se diferenciar por 

outras características como, por exemplo, a gravidade e complexidade geral dos casos; a gama 

de procedimentos ou serviços executados; a ênfase em diagnóstico ou em segunda opinião; a 
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abrangência de serviços da própria UPI no ciclo de atendimento como um todo; a ênfase 

relativa em gerenciamento de risco, prevenção, reabilitação e gerenciamento de doença versus 

tratamento agudo, entre outros. As UPIs com maior capacidade de entregar valor devem ter 

abrangência regional ou até nacional. Com maior penetração geográfica, há a tendência de 

acúmulo de experiências, equipes e instalações mais especializadas, melhores informações 

clínicas, maior capacidade de produzir conhecimento e aumento da eficiência, por meio do 

ganho de escala nas compras e diluição dos custos administrativos. A telemedicina tem papel 

importante para potencializar esta ampliação geográfica, permitindo contato e tele consultoria 

a longa distancia, melhorando os diagnósticos, tratamentos e resultados. A integração deve 

ocorrer não apenas nas unidades da mesma organização, mas em todas que façam parte do 

ciclo do cuidado. Os encaminhamentos devem ser com base em valor e parcerias que 

proponham o intercâmbio de conhecimento serão uma vantagem competitiva (PORTER; 

LEE, 2013; PORTER; TEISBERG, 2006). 

O pagamento por pacotes, vinculados ao valor e não por volume de procedimentos, 

será um grande desafio para as UPIs, principalmente no curto prazo. Isto fica claro quando se 

avalia as complexas faturas hospitalares atuais, onde procedimentos iguais podem ter preços 

diferentes a depender do tipo de plano de saúde. Por outro lado, acredita-se que aqueles que 

iniciarem logo a mudança para o Cuidado Baseado em Valor, terão mais tempo para se 

adaptar e aprimorar, conquistando competitividade a longo prazo (PORTER; TEISBERG, 

2006; THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2015). 

Um exemplo frequentemente utilizado por Porter e Teisberg (2006) é a Cleveland 

Clinic, uma organização hospitalar reconhecida por sua excelência, atestada pelos seus 

relatórios anuais de resultados, publicados desde 1998. O Heart and Vascular Institute, uma 

de suas unidades hospitalares que mais apresenta características de UPI, é considerada o 

melhor hospital em cuidados cardíacos dos EUA pela U.S. News & World Report por 21 anos 

consecutivos. Este instituto disponibiliza em seu website um relatório com resultados em 16 

eixos do cuidado (exemplos: doença isquêmica, insuficiência cardíaca, cardiopatias 

congênitas, transplantes, etc.). Se a mensuração de resultados é o primeiro passo para o 

Cuidado Baseado em Valor, sem dúvida a Cleveland Clinic partiu na frente (CLEVELAND 

CLINIC, 2017; PORTER; TEISBERG, 2006). 
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2.2 Mudança organizacional 

 

 A estratégia da Cuidado Baseado em Valor exigirá uma mudança importante na 

cultura organizacional dos serviços de saúde. E, como em qualquer indústria, isto impõe 

grande risco para as organizações, pois aproximadamente 60 a 70% das tentativas de 

transformação organizacional falham. Um dos fatores importantes para esta alta taxa de 

insucesso é a falta capacitação dos gestores para guiar e sustentar as mudanças (ASHKENAS, 

2013). 

Ao discutir a mudança organizacional no setor público de saúde, associada ao 

desenvolvimento do conhecimento entre os profissionais, Junqueira (1992) aborda a questão 

das relações humanas no interior das organizações e os fatores que podem influenciar o 

processo de transformação. Propõe que a mudança deve fazer parte de um projeto 

institucional, a partir da redefinição do modelo assistencial, com objetivo de oferecer serviços 

de saúde com qualidade e eficácia à população. Este novo arranjo organizacional exigirá uma 

rediscussão acerca do processo de trabalho de que nem todos os membros da organização 

estarão dispostos a participar. Por isso que a mudança deve ser considerada um processo, 

desenvolvido por pessoas e sujeito aos conflitos de interesses dentro da organização. Neste 

sentido, a participação das lideranças e a construção coletiva são fatores impulsionadores do 

sucesso (JUNQUEIRA, 1992).  

Terra (2000) estudou um processo de mudança organizacional em um hospital de 

grande porte do município de São Paulo. Esta transformação foi despertada pela implantação 

de um programa internacional de qualidade. O estudo descreve como a real dimensão da 

mudança em curso só foi percebida pelas lideranças ao longo do projeto, quando o desafio de 

mudar a cultura vigente tornou-se claro. Fatores como o individualismo dos profissionais e os 

conflitos de interesse entre grupos foram limitadores do programa, exigindo mais tempo e 

esforço da instituição para obtenção dos objetivos pretendidos. Por outro lado, a alta 

capacidade de motivação do grupo condutor e o apoio da alta liderança foram fatores 

importantes para o êxito da implantação. 

Kurt Lewin estudou, na década de 1940, o comportamento de grupos de indivíduos e 

as forças que restringem ou impulsionam a mudança de comportamento. Quatro teorias foram 

o resultado destas pesquisas: teoria de campo, dinâmica de grupo, pesquisa-ação e o modelo 

de 3 passos para a mudança. Segundo Lewin, ao compreender as influências que atuam sobre 

os indivíduos em grupos ou organizações seria possível planejar e guia-los em processos de 

mudança. Para ele, ações que diminuam ou aumentem as forças atuantes devem sempre 
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objetivar o grupo, não o indivíduo de forma isolada, pois este está submetido às normas, 

papéis, valores e interações sociais que mantêm o grupo em equilíbrio. Normalmente, essas 

forças pressionam o indivíduo a se conformar (BURNES, 2004).  

Em sua teoria dos 3 passos para a mudança, Kurt Lewin afirma que o primeiro passo, 

chamado “Descongelar”, deve ter o foco em desestabilizar o equilíbrio quase estacionário 

vigente nos grupos para que os antigos comportamentos possam ser descartados e os novos 

hábitos sejam adotados. Ou seja, algo deve afetar o grupo para que seja possível a mudança de 

comportamento dos seus indivíduos. Para isso, iniciativas que questionem a validade do status 

quo, induzam culpa e ansiedade por sobrevivência e criem um novo ponto de segurança 

psicológica podem ser necessárias. Este processo não é trivial, pois envolve uma dinâmica 

psicológica profunda. Dessa forma, cada organização deve encontrar a melhor maneira de 

executá-lo (LEWIN, 1947; BURNES, 2004).  

O segundo passo, conhecido como “Mover”, é iniciado a partir da motivação para o 

aprender, despertada pelo descongelamento. A direção desta motivação não é previsível, 

devido à complexidade de forças que se mantêm vigentes; por isso, os condutores da mudança 

devem avaliar continuamente se as ações em desenvolvimento estão propiciando a 

aprendizagem do novo comportamento esperado. E é neste ponto que a pesquisa-ação, termo 

cunhado pelo próprio Kurt Lewin, tem seu maior valor (LEWIN, 1946). A abordagem deste 

método, por meio da interação entre prática e pesquisa, de forma cíclica, permite ao grupo 

guiar, com o uso de tentativa e erro, o desenvolvimento do novo comportamento. Ou seja, a 

pesquisa-ação não é apenas um método de pesquisa, mas também um processo de mudança 

coordenado (BURNES, 2004).  

 O passo final, “Recongelando”, é o momento em que o grupo, que já mudou o seu 

comportamento, é submetido a forças que procuram estabilizar um novo equilíbrio que 

sustente as novas atitudes, evitando a regressão. Importante ressaltar que, em termos 

organizacionais, o grupo necessitará de apoio para manutenção do novo comportamento; caso 

contrário, da mesma forma que ocorre com o indivíduo, as forças contrárias, presentes na 

cultura organizacional, podem pressionar o grupo de volta ao modelo prévio (LEWIN, 1947; 

BURNES, 2004).  

Em seu clássico artigo Leading Change. Why Transformation Efforts Fail, publicado 

na Harvard Business Review, Kotter (2007) afirma que os esforços de mudança 

organizacional têm recebidos vários nomes diferentes (gestão da qualidade total, mudança 

cultural, reengenharia, etc.), mas todos têm o mesmo objetivo: realizar mudanças na forma 

como o negócio é conduzido para lidar com ambiente cada vez mais competitivo e desafiador. 
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Kotter propõe, a partir dos erros mais comuns em processos de transformação, oito 

estágios para guiar o processo de mudança: 1- Estabelecer um senso de urgência; 2 - Formar 

uma coalização de liderança; 3- Criar uma visão; 4- Comunicar a visão; 5- Capacitar outros 

para agir em busca da visão; 6- Planejar para obter vitórias de curto prazo; 7 – Consolidar os 

avanços e produzir mais mudança; 8 – Institucionalizar as conquistas. O autor reconhece que 

o processo de mudança dificilmente acontece de forma tão estruturada; pelo contrário, é 

confuso e cheios de imprevistos. Mas argumenta que os gestores devem compreender que a 

mudança organizacional passa por uma série de fases e exige visão de longo prazo. Ter os oito 

estágios em mente, evitando negligenciar qualquer um deles, pode reduzir as chances de 

insucesso (KOTTER, 2007). 
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3 PERGUNTA DE PESQUISA 

3.1 Pergunta de Pesquisa 

 

 Quais são os fatores críticos no processo inicial de implantação do Cuidado Baseado 

em Valor em um hospital universitário? 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 

Descrever e analisar o processo inicial de implantação do Cuidado Baseado em Valor 

em um hospital universitário público, de grande porte. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos são: 

• Identificar e analisar fatores facilitadores e limitantes durante o processo inicial da 

implantação do Cuidado Baseado em Valor no hospital estudado. 

• Identificar as características atuais do hospital estudado que se identificam com o 

modelo de UPI proposto por Porter e Lee (2013). 
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5 METODOLOGIA 

 

A revisão bibliográfica foi realizada nas seguinte bases de dados: PubMed, 

MEDLINE, EBSCO, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando os termos: cuidado 

baseado em valor (valeu-based health care), avaliação de resultados - cuidados de saúde 

(outcome assessment - health care), custos de cuidados de saúde (health care costs), aquisição 

baseada em valor (value-based purchasing), linhas de cuidado (care pathways),  hospitais 

universitários (university hospitals), mudança organizacional (organizational change) e 

pesquisa-ação (action research). Outras fontes de pesquisa foram utilizadas, como o livro 

Redefining health care: Creating Value-Based Competition on Results (PORTER; 

TEISBERG, 2006) e o material bibliográfico relacionado a Cuidado Baseado em Valor 

(Value-Based Health Care) produzido pela The Economist Intelligence Unit (THE 

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2014, 2015, 2016a, 2016b). 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva, com a utilização da 

abordagem metodológica da pesquisa-ação (action research). Trata-se um método 

participativo de investigação preocupado com o desenvolvimento do conhecimento prático 

com o objetivo de resolver problemas organizacionais reais. A pesquisa-ação é pesquisa 

concorrente com a ação, colaborativa e democrática, com o objetivo de tornar essa ação mais 

eficaz e, ao mesmo tempo, construir um corpo de conhecimento científico. É executada por 

meio de um processo cíclico composto por: planejamento, coleta de dados, ação, revisão e 

novo ciclo. O resultado esperado desta abordagem não é apenas a resolução dos problemas 

enfrentados mas, principalmente, o aprendizado gerado com os resultados, tanto os 

intencionais como os não intencionais, e sua contribuição para o conhecimento científico 

(COGHLAN; BRANNICK, 2005). 

A pesquisa foi realizada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Universidade de São Paulo - InCor – HCFMUSP, onde o 

pesquisador atua como Assistente Técnico da Diretoria Executiva.  O período do estudo foi de 

agosto de 2017 a março de 2018.  

 O trabalho foi dividido de acordo com as etapas propostas por Coghlan e Brannick 

(2005) para realização de pesquisa-ação quando o pesquisador faz parte da instituição: 

preparação (contexto e propósito), diagnóstico, planejamento, ação e avaliação. As duas 

primeiras fases foram desenvolvidas a partir de pesquisa da história (em publicações e 

websites da organização) e de relatórios institucionais. As fases seguintes foram descritas 

partir de participação direta, observação e anotações de campo. 
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O capítulo Contexto e Diagnóstico aborda a história da instituição, as principais 

características vigentes no momento da pesquisa e questões relacionadas ao futuro da 

organização. O capítulo Planejamento descreve como foi projetado o desenvolvimento das 

atividades no início deste estudo. No capítulo Ação são relatados os principais eventos 

ocorridos durante o período de estudo, com detalhamento do projeto piloto desenvolvido, no 

qual as informações são apresentadas em quatro formas: 

 Reunião - descreve as decisões realizadas em espaços programados; 

 Fatos relevantes - descreve eventos que têm impacto no projeto em desenvolvimento;  

 Execução - descreve a realização das atividades-fim programadas pelo projeto piloto; 

 Observação do pesquisador - intervenções na narrativa para facilitar a compreensão 

do leitor. 

No capítulo Avaliação, é apresentado um resumo dos eventos ocorridos durante o período 

desta pesquisa-ação com uma análise a partir da perspectiva do pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 31 

 

6 CONTEXTO E DIAGNÓSTICO 

6.1 História  

 

Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

Planejado desde 1915, por meio de uma parceria entre o estado de São Paulo e a 

Fundação Rockfeller, o Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HCFMUSP) foi inaugurado em 19 de abril de 1944. O HCFMUSP nasceu com o 

objetivo de servir de campo de ensino para os alunos e estagiários da Faculdade de Medicina 

e Cirurgia de São Paulo e para ampliação da assistência hospitalar à população do estado. O 

primeiro edifício, hoje conhecido como Instituto Central, possuía 11 andares, capacidade para 

1200 leitos e 17 salas de cirurgia. Em pouco tempo, o HCFMUSP ganhou importância no 

cenário nacional, como campo de assistência, ensino e pesquisa, o que fez a demanda por 

espaço físico crescer, levando à criação de hospitais especializados. O primeiro deles foi o 

Hospital Ortopédico e Traumatológico (chamado hoje de Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia), inaugurado em 1950. Em seguida, foram criados Instituto de Psiquiatria, 

Instituto do Coração, Instituto da Criança, Instituto de Radiologia, Instituto de Medicina 

Física de Reabilitação, Instituto do Câncer e dois Hospitais Auxiliares, para cuidados de longa 

permanência (HCFMUSP, 2017a). 

 

Instituto do Coração 

 

A história do InCor começa 14 anos antes da sua inauguração. Em 1963 o Decreto-Lei 

nº 42.817 criou o Instituto de Doenças Cardiopulmonares (IDCP), concebido sob a liderança 

dos professores Euryclides de Jesus Zerbini e Luiz Venere Décourt, responsáveis pelas áreas 

de cardiopneumologia, clínica e cirúrgica. Estes professores e suas equipes se destacaram pelo 

pioneirismo, principalmente pela realização do primeiro transplante de coração da América 

Latina. Outro elemento importante nesta história foi o Centro Experimental de Pesquisa em 

Bioengenharia - CEPEB, que produzia insumos para circulação extracorpórea (tubos e 

cânulas), válvulas cardíacas metálicas de Starr-Edwards, máquinas coração-pulmão artificiais, 

marca-passos cardíacos, entre outros. Isto permitiu a substituição de materiais importados, 

tornando esses itens disponíveis no mercado nacional e representando fonte importante de 

geração de recursos extra orçamentários (HCFMUSP, 2017b; STOLF; BRAILE, 2012). 
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Esta cultura de inovação, técnica e industrial, associada à forte influencia dos 

professores Zerbini e Décourt, viabilizou a construção e operacionalização do InCor, a partir 

de 1977. Tratava-se de um edifício de 11 pavimentos, contendo todas as áreas fundamentais 

em cardiologia, ambulatório e unidades de internação para 270 pacientes. No ano seguinte, 

em 1978, o CEPEB originou a Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia - 

FUNDEBE, concebida como entidade de suporte às atividades de pesquisa do InCor mas que, 

em pouco tempo, se transformou em instrumento de apoio para todo o Instituto. Em 1983, 

após a aposentadoria do Prof. Euryclides de Jesus Zerbini, a FUNDEBE passou a ser 

denominada Fundação E.J. Zerbini (FZ) (INCOR, 2017). 

Ao longo dos seus primeiros 20 anos de história as atividades do InCor cresceram 

rapidamente, consolidando-o como um dos principais centros de cardiologia do mundo. Em 

meados da década de 1980 foi iniciado o desenvolvimento do projeto de ampliação que 

culminou na construção do Bloco II, que contava com 17 andares, 120 leitos, 7 salas de 

cirurgia e 4 pavimentos de estacionamento para funcionários. Ele foi inaugurado no ano 2000.  

Em 2015, foi iniciada a construção do Bloco 3, financiado pelo governo do Estado de 

São Paulo. Este bloco tem cinco andares, abrigando uma nova Unidade de Emergência, nova 

Central de Esterilização de Materiais, Central de Endoscopia Digestiva e Respiratória, 

Hospital Dia, leitos de observação pós-estudo hemodinâmico e 24 leitos de internação geral. 

A Unidade de Emergência foi inaugurada em 2017 e as demais unidades tinham previsão para 

início das atividades em agosto de 2018. 

Além da sede principal o InCor conta, desde 2016, com uma unidade ambulatorial 

localizada no Ambulatório de Especialidades da Várzea do Carmo (AEVC), onde realiza 

aproximadamente 900 consultas/mês. Em 2017, o AEVC era um dos maiores centros 

ambulatoriais do estado de São Paulo e possuía diversos serviços, desde dispensação de 

medicamentos a procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Os serviços eram prestados por 

instituições parceiras, como o InCor, sob convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo (SES-SP). 

Em 2017, o InCor realizou 232.564 consultas médicas, 1.149 atendimentos de 

emergência, 11.662 internações (337 leitos operacionais), 4911 cirurgias, 3.579.720 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos e 17.452 estudos hemodinâmicos. Destes, 80,7% 

para o SUS, 17.6% para convênios e 1,8% para pacientes particulares. 

 

Construção do Bloco 2, InCor Brasília e a Crise Financeira 
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Planejada desde a década de 1980 e com várias interrupções ao longo do tempo, a 

construção e instalação do bloco 2 do InCor ganhou força após a assinatura de contrato de 

financiamento firmado entre FZ e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) em 1997.  Com estes recursos, o bloco 2 foi inaugurado em agosto de 2000.  No 

final da construção os investimentos totais tinham atingido R$ 103 milhões, sendo R$ 85 

milhões financiados pelo BNDES e R$ 17,8 milhões com recursos próprios da FZ. Nesta 

mesma época, final da década de 1990, o InCor e a FZ viviam uma de suas fases de maior 

destaque e crescimento. Com o objetivo de expandir suas atividades, viram boas 

possibilidades em Brasília, já que a capital nacional não dispunha de hospital especializado 

em cardiologia. O objetivo inicial era realizar uma parceria técnico-assistencial com o 

Hospital das Forças Armadas (HFA), transferindo tecnologia e conhecimento por meio de 

treinamento e troca de experiência entre os profissionais. Entretanto, após o início do projeto, 

a FZ optou por construir e instalar um novo hospital próprio no terreno e na estrutura já 

existente do HFA, inaugurado em 2004. Após 5 anos de operação sem atingir a 

sustentabilidade financeira necessária e já com um grande passivo financeiro acumulado, a FZ 

encerrou a sua gestão do InCor Brasília em 2009, quando o hospital foi entregue à outra 

entidade local. 

Estes dois grandes empreendimentos, a construção do bloco 2 e o InCor Brasília, 

geraram uma grande dívida financeira, maior do que a capacidade de pagamento da FZ. Isto 

fez com que o InCor e a FZ entrassem em período de crise, ao ponto de a Fundação ser 

colocada no Cadastro de Inadimplentes (Cadin). Para enfrentar este cenário, foi necessária a 

redução dos gastos com insumos e pessoal; apoio do Governo do Estado, que assumiu o 

pagamento de metade do saldo referente à construção do bloco 2; e a renegociação das dívidas 

com parcelamento até o ano de 2017. Em novembro de 2017, quando o InCor completou 40 

anos, a dívida foi quitada, no valor de aproximadamente 464 milhões de reais 

(CAMBRICOLI; ROMERO, 2018).   

6.2 Aspectos organizacionais 

 

Governança 

 

O HCFMUSP possui uma estrutura de governança composta por três principais instâncias: 

o Conselho Deliberativo, a Superintendência e a Diretoria Clínica. O Conselho Deliberativo, 

composto pelos professores titulares da FMUSP (eleitos por seus pares), é o órgão máximo no 
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processo decisório do complexo. Tem como principal objetivo a definição da estratégia e o 

monitoramento das ações dos órgãos executivos. Este Conselho conta com uma Comissão de 

Planejamento e Controle para apoiá-lo em suas atividades. Na gestão da operação existe uma 

divisão de poderes e responsabilidades entre os órgãos de caráter executivo. A Diretoria 

Clínica é responsável pela área assistencial, gerenciando o modelo de cuidado e os processos 

assistenciais enquanto a Superintendência é responsável pela gestão administrativa cuja 

função é apoiar a operação do complexo hospitalar.  

 De forma similar ao Complexo Hospitalar, cada Instituto do HCFMSUP (entre os quais o 

InCor) possui uma estrutura própria de governança. O Conselho Diretor, principal instância 

deliberativa, é formado pelos professores titulares das disciplinas que atuam neste instituto 

(Cardiologia, Pneumologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Torácica, Anestesiologia, Imunologia 

Clínica, Medicina Molecular e Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional). A 

Diretoria Executiva, com suas assessorias técnicas, é responsável pela gestão administrativa; a 

Diretoria de Corpo Clínico, posição criada recentemente, é responsável pelo modelo 

assistencial e gestão das equipes envolvidas no processo de cuidado aos pacientes. 

Hierarquicamente, as equipes médicas assistenciais estão submetidas às Divisões Médicas 

relacionadas às disciplinas de FMUSP, como a Divisão de Cardiologia Clínica e Divisão de 

Cirurgia Torácica e Cardiovascular. As equipes multiprofissionais, os Serviços de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e os setores administrativos estão subordinados à Diretoria 

Executiva. 

 

Financiamento  

 

Em 2017, o InCor recebeu 545 milhões de reais em receitas originadas de três 

principais fontes de financiamento, duas do setor público e uma do setor privado. As receitas 

originadas do setor público, que juntas somavam 75% das receitas do InCor, chegavam ao 

Instituto por duas principais fontes. A maior delas vinha do Tesouro do Estado do São Paulo, 

via orçamento anual do HCFMUSP. Este repasse fazia parte do financiamento estadual do 

SUS (12% da arrecadação de impostos). Em 2017, o valor recebido pelo InCor proveniente 

desta fonte chegou a 270 milhões de reais, equivalente a 50% do total de receitas do referido 

ano. A segunda fonte de financiamento público era proveniente do repasse do Fundo Nacional 

de Saúde (FNS), do Governo Federal, referente ao faturamento de procedimentos realizados 

no âmbito do SUS. Estes procedimentos podiam fazer parte de dois grupos: o componente de 

Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), cuja a remuneração era realizada 
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por meio de repasse fixo mensal correspondente ao teto (100%) dos procedimentos previstos 

na Ficha de Programação Orçamentária (FPO); e o componente do Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação (FAEC), procedimentos considerados de alta relevância para os 

SUS, remunerados de acordo com a produção realizada, além do teto MAC definido. Em 

2017, o valor total repassado pelo FNS, dividido em 84% de MAC e 16% de FAEC, 

representou 25% do total de receitas do InCor. 

O financiamento do FNS estava associado à Contratualização para Hospital de Ensino 

ao qual o InCor estava submetido, por meio de contrato firmado entre SES-SP e FZ. Em 

2017, este contrato era monitorado trimestralmente por meio do Plano Operativo, composto 

por 19 critérios de avaliação, quantitativos e qualitativos, com pesos e metas específicos 

(Anexo A). A pontuação final desta avaliação (entre 0 a 1000 pontos) estava associada ao 

pagamento do valor pactuado. Por exemplo, para receber 100% do valor, a pontuação atingida 

na avaliação do Plano Operativo deve ser entre 901 e 1000 pontos. Pontuações menores 

impactavam em percentuais de repasse inferiores ao valor pactuado.  

 As receitas provenientes do setor privado eram originadas de duas principais fontes. A 

mais relevante era composta pelos convênios com operadoras de planos de saúde que, em 

2017, foi responsável 92% do total de receitas do setor privado. A segunda fonte era 

proveniente do pagamento originado pelo desembolso direto dos pacientes (particular) e 

representou 8% do total. O modelo de reembolso vigente para ambas as fontes era o 

pagamento por procedimentos (fee for service). Juntas, estas fontes pagadoras representaram 

aproximadamente 25% do total de receitas do InCor no ano de 2017.  

Tanto as receitas provenientes da remuneração aos atendimentos a convênios e 

particulares, como aquelas provenientes do FNS que, juntas, representam 50% do total, eram 

recebidas e administradas pela FZ. Já as receitas provenientes do Tesouro do Estado de São 

Paulo eram recebidas e administradas pelo HCFMUSP. Sobre o uso das receitas provenientes 

dos cofres públicos recaiam as regras e princípios da administração pública com impactos 

importantes na gestão destes recursos, especialmente no que se refere à contratação de 

serviços (lavanderia, limpeza, segurança, entre outros), à aquisição de materiais e de 

medicamentos e à contratação de pessoal. 

 

Recursos Humanos 

 

No ano de 2017, 60% do custo com pessoal era mantido com os recursos 

administrados pela FZ. Quanto ao modelo de contrato de trabalho, 51% dos profissionais 
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possuíam duplo vínculo: contrato com a autarquia HCFMUSP e contrato CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho) com a FZ. Entre os que possuíam apenas um vínculo, 34% eram 

contratados pela FZ e 15% pelo HCFMUSP. De modo geral, o salário era fixo, relacionado à 

classe profissional, cargo ocupado e jornada de trabalho. Entretanto, para algumas equipes 

médicas, a remuneração estava associada à produtividade. Além disso, os médicos podiam 

dedicar parte da sua jornada de trabalho para realizar atendimentos a pacientes particulares e 

beneficiários de planos de saúde. 

 

Tecnologia de Informação e Comunicação  

 

 Um ano após a inauguração do InCor, em 1977, foi criado o Serviço de Informática 

Médica. Desde então, o InCor destacou-se pelo pioneirismo em tecnologia da informação 

hospitalar, tendo sido o primeiro hospital da América Latina a se conectar com a Internet. No 

início dos anos 2000, criou o Sistema Integrado de Informações InCor (SI), sistema que 

integrava dados de cadastro dos pacientes, prontuário eletrônico, imagens e laudos de exames, 

monitoramento de sinais vitais, utilização de insumos e faturamento. Após a sua criação, o 

SI3 também passou a ser utilizado em alguns institutos do HCFMSUP até que, em 2013, o 

HCFMUSP optou pela contratação de uma empresa externa para implantação de um sistema 

de informação para todo o complexo hospitalar. Em 2017, este novo sistema era utilizado pelo 

InCor apenas para gestão de insumos, e o SI3 continuava sendo o principal sistema de 

informação. Não havia previsão para substituição pelo novo sistema. 

 

Mensuração de Custo 

 

Ao longo dos anos, foram realizadas diversas tentativas para a criação de um sistema 

de custeio que possibilitasse conhecer o custo real dos serviços prestados, tanto no InCor, 

como em todo o HCFMUSP. Entretanto, a complexidade associada à pluralidade de 

instituições envolvidas (8 institutos e 2 fundações de apoio) e suas diferentes fontes de 

financiamento (Tesouro do Estado de São Paulo, FNS, convênios e particulares) cada uma 

com suas regras para aplicação dos recursos, contratação de pessoas e compra de material, 

tornou a construção do sistema de custeio um grande desafio. Em 2014, após a contratação do 

novo sistema de informação corporativo, a Superintendência do HCFMUSP contratou uma 

consultoria externa para desenvolvimento de um grande projeto para estabelecimento de um 
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sistema de custeio corporativo. Em 2017, este projeto estava em desenvolvimento em todos os 

institutos, incluindo no InCor.  

 

Modelo Assistencial  

 

Em 2017, no âmbito dos serviços prestados aos pacientes do SUS, o acesso ao InCor 

ocorria por três principais vias: ambulatório, emergência e transferência interhospitalar. No 

acesso ambulatorial, 80% ocorria por meio de agendamento via Central de Regulação de 

Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS). Estes agendamentos eram realizados por unidades de 

saúde de todo o estado de São Paulo. Em 2017 foram disponibilizadas, em média, 1080 vagas 

mensais para consultas com cardiologista no InCor, utilizadas por 180 unidades de saúde. Os 

20% restantes eram formados por pacientes encaminhados por outros Institutos do 

HCFMUSP; pelas Secretarias de Saúde de outros estados do Brasil via Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD), programa do Ministério da Saúde que viabiliza tratamento em alta 

complexidade entre diferentes estados do país; ou por meio de solicitação das equipes 

médicas do InCor para matrícula de casos em que há interesse para ensino e pesquisa. 

Os pacientes encaminhados tinham sua primeira avaliação realizada no Ambulatório 

Geral do InCor (figura 1). Este ambulatório era composto por cinco consultórios médicos, 

equipe médica própria e realizou, em média, 1621 atendimentos mensais em 2017. Este 

ambulatório, possuía duas principais funções: 1- realizar a primeira avaliação no InCor, 

definindo a necessidade de matrícula para tratamento no instituto e a especialidade indicada; 

2- realizar atendimento a pacientes já matriculados no InCor que tivessem necessidade de 

avaliação médica em curto prazo (as agendas das equipes especializadas têm médios ou 

longos prazos para retorno). 

Após a matrícula no InCor, os pacientes passavam a ser acompanhados no 

Ambulatório Especializado por uma das 15 equipes de especialidades em cardiologia (Anexo 

B), enfermagem, serviço social, nutrição, fisioterapia e psicologia. Além disso, o Ambulatório 

Especializado contava com todos os exames necessários para o cuidado integral em 

cardiologia. Entretanto, o tempo para acesso a estes serviços variava de disponibilidade 

imediata a 18 meses. Em 2017 foram realizadas 14.342 consultas médicas nos ambulatórios 

dedicados ao SUS, representando 74% do total de consultas médicas produzidas pelo InCor. 

Quando havia indicação cirúrgica, o cardiologista clínico inseria, via Sistema 

Integrado de Informações InCor (SI3), o paciente na lista de espera para a cirurgia indicada. O 

cirurgião, de uma das 7 especialidades cirúrgicas (Anexo B), avaliava o caso via SI3 e, caso 
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concordasse com a indicação, liberava o paciente para cirurgia, também via SI3. A partir daí a 

equipe da Gerência de Operações e Programas Assistenciais (GOPA) realizava o 

gerenciamento das filas de espera, programação cirúrgica e gestão de leitos. Em 2017, o 

tempo de espera para cirurgia variava de 6 meses (doenças da aorta) a 33 meses (doenças da 

válvula). Em geral, os pacientes com indicação para cirurgia eletiva eram internados um dia 

antes da cirurgia. Na admissão, realizada pela equipe clínica, eram checados os exames pré-

operatórios, solicitada reserva de hemocomponentes e aplicados os termos de consentimentos. 

A visita pré-anestésica ocorria, geralmente, na noite anterior à cirurgia. Em 2017, 8% das 

cirurgias foram suspensas, a maior parte delas devido a falta de condições clínicas dos 

pacientes agendados.  

Após a cirurgia, a maior parte dos pacientes realizavam o pós-operatório imediato em 

uma das Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cirúrgicas, onde era iniciado o processo de 

recuperação e reabilitação. Após a alta da UTI, o paciente era transferido para uma 

enfermaria, onde permanecia até possuir condições de alta hospitalar. Caso o paciente se 

tornasse crônico quanto à necessidade de cuidados hospitalares, era transferido para unidades 

de longa permanência do HCFMUSP. Caso o paciente, após o tratamento cirúrgico, não 

necessitasse de seguimento ambulatorial de alta complexidade, recebia alta hospitalar e era 

encaminhado para seguimento em ambulatórios de especialidades de média complexidade de 

rede externa. Em 2017, apenas uma parte destes casos receberam alta hospitalar com o 

seguimento agendado.  

Para os pacientes que necessitavam de seguimento ambulatorial de alta complexidade 

em cardiologia era agendado um retorno no InCor, dentro de 15 a 60 dias, no médico de 

referência. Uma parte destes pacientes mantinha seguimento crônico no Ambulatório 

Especializado e a outra parte era enviada para o ambulatório da Várzea do Carmo (AEVC), 

ambos sob os cuidados das equipes assistenciais do InCor. Em 2017, foram realizadas 729 

internações e 355 cirurgias mensais pelo SUS, representando, respectivamente, 75% e 87% do 

total destes serviços no InCor. O macroprocesso assistencial dos pacientes com acesso ao 

InCor por via ambulatorial pode ser visto na figura 1. 
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Figura 1 - Macroprocesso assistencial para paciente com acesso ao InCor por via ambulatorial em 

2017 

Fonte: elaboração própria. 

 

O acesso à emergência do InCor era aberto à demanda espontânea até 2014, quando o 

HCFMUSP transformou seus pronto-socorros em Unidades de Emergências Referenciadas. 

Desde então, o InCor passou a receber apenas pacientes encaminhados pelas centrais de 

regulação municipais e estaduais trazidos ao hospital de acordo com critérios de gravidade e 

regionalização. Esta mudança de modelo significou uma redução nos atendimentos, passando 

de 2672 atendimentos mensais no ano de 2013 para 741 em 2017, com foco na assistência a 

pacientes graves.  

O acesso direto a unidades de internação do InCor para pacientes internados em outras 

unidades era solicitado via CROSS e regulado pela GOPA. Estas transferências eram 

realizadas principalmente para pacientes com necessidade de procedimentos e cirurgias de 

alta complexidade. Em alguns casos, os pacientes realizavam o procedimento no InCor e 
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retornavam à unidade de origem; em outros, permaneciam no InCor, inclusive em seguimento 

ambulatorial (figura 2). 

 

Figura 2 - Macroprocesso assistencial para paciente com acesso ao InCor via emergência ou 

internação em 2017 

Fonte: elaboração própria. 

 

O acesso de pacientes beneficiários de planos de saúde ocorria, principalmente, por 

duas vias, o ambulatório e o pronto socorro. Localizado no 1º andar do bloco II, o ambulatório 

de convênios e particulares incluía consultórios médicos para consultas e alguns exames 

complementares. A utilização dos consultórios era permitida apenas para profissionais 

vinculados ao InCor. Não havia profissionais contratados para o atendimento ambulatorial 

privado. Em geral, os profissionais eram contratados para outras áreas e serviços do hospital e 

optavam por exercer a sua prática médica privada no InCor. 
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Em 2017 foram realizadas 4715 consultas médicas por mês nessa unidade, 70% por 

meio de convênios com operadoras de planos de saúde e 30% por desembolso direto dos 

pacientes. Este volume representou 26% do total de consultas médicas do InCor. Quando um 

paciente tinha uma cirurgia eletiva indicada, esta solicitação era enviada à GOPA que 

programava a cirurgia de acordo com a disponibilidade. Em 2017, não havia filas de espera 

para realização de cirurgias para beneficiários de planos de saúde ou pagantes particulares.  

O pronto socorro destinado aos pacientes do setor privado funcionava como uma 

unidade de porta aberta, atendendo a demanda espontânea. Seus pacientes representaram 35% 

do total de atendimentos de urgência e emergência do InCor no ano 2017. Os pacientes que 

necessitavam de internação eram transferidos para o 6º andar, onde havia quartos e 

enfermarias exclusivas para este público. Em 2017, foram realizadas 243 internações e 54 

cirurgias mensais por meio convênios e pagamentos particulares representando, 

respectivamente, 25% e 13% do total destes serviços no InCor. O atendimento aos pacientes 

pagantes (convênios e particulares), tanto ambulatoriais, como hospitalares, era realizado de 

acordo com a prática médica particular do médico responsável. Não havia gestão institucional 

das práticas assistenciais voltadas a esta clientela. 

 

Núcleo de Transplantes  

 

Como hospital de alta complexidade em Cardiologia e Pneumologia, um dos seus 

serviços que exigiam maior atenção era o serviço de Transplantes. Em 2017, foram realizados 

105 transplantes, 68 cardíacos (48 em adultos e 20 em crianças) e 37 de pulmão. No que se 

refere aos transplantes cardíacos no âmbito do SUS, o InCor realizou 70% dos transplantes do 

estado de São Paulo e 18% do Brasil. No transplante de Pulmão, realizou 91% do que foi 

produzido no estado de São Paulo e 41% do Brasil. 

Considerando a complexidade de se trabalhar com transplantes cardíacos em pacientes 

adultos e pediátricos e com o transplante pulmonar como atividades isoladas, em 2013 foi 

instituído o Núcleo de Transplantes do InCor que permitiu grande avanço do ponto de vista 

organizacional e técnico. Foi formada uma equipe multidisciplinar com quatro médicos 

cardiologistas clínicos, três cirurgiões, uma enfermeira gestora do cuidado e duas enfermeiras 

disponíveis durante 24 horas por dia para avaliação inicial de doadores. Foram desenvolvidos 

processos de acesso prioritário a exames, busca ativa de doadores, inclusive em outros 

estados, e protocolo para seguimento pós-transplante. Após a implantação do novo modelo, o 

número de transplantes de coração subiu de 21, no ano de 2012, para 48 em 2017. No mesmo 
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período, a mortalidade em fila de espera caiu de 61% para 33%, e a mortalidade, em 30 dias 

após transplante, foi reduzida em 51%.  

 

Atenção às Cardiopatias Congênitas  

 

As cardiopatias congênitas são defeitos anatômicos do coração ou dos grandes vasos 

associados. No Brasil, estima-se uma incidência de 1% dos nascidos vivos, o que equivale a 

30 mil novos casos por ano. Há diferentes níveis de gravidade para estas condições, sendo 

20% resolvidos espontaneamente e 80% com necessidade de intervenção. Estima-se, dessa 

forma, que no Brasil haja uma demanda anual de 24 mil cirurgias para correção de 

cardiopatias congênitas. No entanto, até 2016, o número de cirurgias cardiovasculares 

pediátricas não ultrapassou 10 mil procedimentos. No Brasil, há 69 hospitais habilitados para 

realização de cirurgia cardiovascular pediátrica, situados em 20 estados e no Distrito Federal, 

ou seja, 6 estados brasileiros não possuem nenhum hospital habilitado. 

Como o objetivo de fortalecer a assistência às crianças portadoras de cardiopatias 

congênitas no país o Ministério de Saúde lançou, em 2017, o Plano Nacional de Assistência à 

Criança com Cardiopatia Congênita. Este plano prevê ações para expansão do acesso ao 

diagnóstico, tratamento e reabilitação e modificação no modelo de financiamento, do 

componente MAC para o FAEC, com um reajuste médio de 58% sobre os valores 

previamente vigentes. Para garantir a qualidade da assistência prestada, o plano previu a 

existência de um modelo de monitoramento e o InCor foi escolhido como um dos 

responsáveis por liderar esta ação. 

No InCor, as cirurgias para correção de cardiopatias congênitas significam 

aproximadamente 30% da produção cirúrgica (excluindo-se os implantes de marca-passo), 

com o total de 533 cirurgias realizadas em 2017. Ou seja, representam quase um terço dos 

pacientes cirúrgicos do InCor, o que demostra a importância deste serviço no hospital. Este 

alto volume permitiu a progressiva especialização de equipes médicas (clínicos, cirurgiões, 

anestesiologistas, hemodinamicistas, ecocardiografistas) e da equipe multiprofissional, 

gerando demanda por espaços dedicados a estes pacientes. Com isso, em 2007, foi inaugurada 

no 5º andar do Bloco I, a Unidade de Internação de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias 

Congênitas do Adulto e as Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal e Infantil, permitindo 

centralizar cuidados específicos e especializados, materiais, equipamentos e facilitar a 

padronização de condutas e a elaboração de protocolos.  
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Indicadores e Qualidade 

 

Em 2017, a produção de indicadores e a gestão da qualidade no InCor estavam 

divididas em sete setores: Unidade de Informações Médico Hospitalares (UIMH), Gerência de 

Operações e Programas Assistenciais (GOPA), Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), Núcleo de Qualidade, Gerência de Risco, Centro de Comunicação Institucional 

(CCI) e Ouvidoria. A UIMH produzia informação por meio dos dados extraídos do SI3. 

Contava com uma página na intranet, disponibilizava indicadores de produção e processos, 

embora não houvesse um momento institucional para a discussão destas informações. A 

GOPA coletava informações de diferentes fontes, incluindo a UIMH, e produzia indicadores 

relacionados à gestão de leitos (exemplos: tempo médio de permanência e horário da alta das 

enfermarias) e aos processos cirúrgicos (exemplos: filas de espera, produção, suspensão 

cirúrgica e mortalidade pós-operatória). A maior parte destes indicadores era associada a 

metas para cada equipe, pactuadas anualmente, e a mortalidade pós-operatória era comparada 

ao escore de risco EuroScore (ROQUES et al., 2003).  

Os dados produzidos pela GOPA eram discutidos mensalmente, na reunião da Divisão 

da Cardiologia Clínica e na reunião da Divisão da Cirurgia Cardiovascular. Nestas reuniões 

eram apresentados os mesmos dados, mas cada uma contava com um perfil de público 

diferente. Na reunião da Cardiologia Clínica, participavam, majoritariamente, as equipes 

médicas das especialidades clínicas, equipes multiprofissionais que atuavam com essas 

especialidades e os residentes destas especialidades. Eventualmente, alguns cirurgiões 

participavam destas reuniões. Já na reunião de Cirurgia Cardiovascular, predominavam as 

equipes médicas, multiprofissionais e os residentes associados ao processo assistencial 

cirúrgico. Não havia reunião em que as equipes clínicas e cirúrgicas discutissem, juntas, estes 

indicadores. Este tipo de reunião tampouco ocorria com as equipes da Pneumologia e Cirurgia 

Torácica. Todos os dados apresentados na reunião eram compartilhados por e-mail com os 

participantes. 

A CCIH, produzia indicadores institucionais relacionados ao controle de 

microrganismos, incidência e prevalência de infecções por setor e tipo de cirurgia. Estes 

dados eram discutidos em uma reunião mensal. As informações relacionadas a infecções eram 

compartilhadas mensalmente com as lideranças assistenciais e em um relatório anual era 

enviado para todos os funcionários, ambos por e-mail. A Gerência de Risco tinha como foco 

as questões relacionadas à segurança do paciente. Recebia as notificações relacionadas a 

riscos e eventos adversos e produzia relatórios para a Diretoria Executiva. Em 2014, o InCor, 
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como parte da estratégia do HCFMUSP, entrou em processo de acreditação hospitalar por 

meio da Organização Nacional de Acreditação (ONA), conquistando o selo ONA 1. A 

Gerência de Risco é o setor atualmente responsável pelo gerenciamento das questões 

relacionadas à esta acreditação. 

O Núcleo de Qualidade tem uma longa história de atuação no InCor, sendo um dos 

pioneiros em criar, implantar e disseminar o uso de programas de melhoria da qualidade 

dentro dos serviços de saúde do país. Dentre os diversos programas implantados neste 

segmento, destacam-se o PIQ (Programa InCor de Qualidade), de 1993, a certificação ISO do 

Laboratório de Análises Clínicas em 2000, a aplicação da metodologia e conquista do Prêmio 

Nacional da Gestão em Saúde (PNGS) de 2003 a 2010 e a certificação ISO do Serviço de 

Informática em 2014. Em 2017, este setor tinha pouca interação com as questões relacionadas 

à segurança do paciente e qualidade assistencial.  

O CCI realizava a pesquisa trimestral de satisfação, padronizada pelo HCFMUSP para 

todos os institutos, dividida em Ambulatório e Internação. Os resultados destas pesquisas 

eram apresentados em uma reunião, também trimestral, com participação do Diretor 

Executivo e lideranças das áreas envolvidas, onde se discutia o resultado e planos de ação. O 

material produzido era compartilhado, por e-mail, com todos envolvidos e incluído no 

relatório de monitoramento do Plano Operativo da SES-SP. A Ouvidoria recebia as 

manifestações dos usuários presencialmente, por e-mail ou pelo website do InCor. A partir 

daí, encaminhava para as equipes ou setores mencionados e, se houvesse respostas, a 

transmitia para o manifestante.  

Além dos setores citados acima, muitas equipes assistenciais e setores de SADT 

coletavam e produziam seus próprios indicadores. Em geral, estas informações não eram 

compartilhadas nem discutidas institucionalmente. Não havia estratégia institucional para 

agrupar e disponibilizar estas informações, nem espaços para discussão e definição de 

prioridades. Não havia construção de protocolos clínicos gerenciados para as condições mais 

relevantes, nem avaliação de desfechos clínicos (exceto mortalidade pós-operatória em 30 

dias). 

 

Ensino e Pesquisa 

 

Em 2016, as atividades relacionadas ao ensino estavam sob gestão da Comissão de 

Ensino, com 1909 alunos matriculados nos diversos cursos e programas de ensino oferecidos: 

1007 alunos da área médica (exemplos: residência médica, capacitação para médicos 
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estrangeiros, curso de especialização) e 902 alunos das áreas multiprofissionais (exemplos: 

residência multiprofissionais, programas de aprimoramento profissional e estágios 

curriculares). Alguns destes cursos eram oferecidos em parceria com a Escola de Educação 

Permanente (EEP) do HCFMUSP, tanto para o público interno como para o externo, 

possibilitando a geração de receita para a Comissão de Ensino. Em 2017, o programa de pós-

graduação em Cardiologia do InCor recebeu nota 7 na avaliação quadrienal da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nota máxima para este tipo de 

programa e fato inédito na instituição. 

Com a grande presença de profissionais de diversas áreas e interesses em cursos de 

graduação e pós-graduação, a pesquisa e a inovação são consequências naturais e também 

fazem parte de história do InCor, tanto em aspectos assistenciais, com desenvolvimento de 

novas técnicas cirúrgicas, como industriais, por meio dos seus laboratórios de bioengenharia. 

Em quatro décadas, foram publicados 4.332 trabalhos científicos em revistas indexadas em 

bases nacionais, outros 4.880 trabalhos indexados em bases internacionais. Nesse universo de 

produção científica, mais de 20 pesquisas originaram patentes ou produtos como próteses, 

tubos, máquinas e equipamentos diversos que atualmente encontram-se em uso na área 

médica. 

Em 2013, foi inaugurado o Centro de Pesquisa Clínica Professor Fúlvio Pileggi, 

localizado no 1º andar do bloco I. Sob gestão da Comissão Científica, o Centro de Pesquisa 

Clínica contava com 2.200m2 dedicados à pesquisa, com consultórios, espaço para guarda de 

medicamentos, salas e laboratórios para a realização de exames complementares e escritórios 

para apoio administrativo e coordenação dos projetos.  Em 2017, o Centro de Pesquisa Clínica 

ainda não tinha alcançado o pleno funcionamento.  

6.3 Futuro e o Cuidado Baseado em Valor 

  

Em 2017, o InCor completou 40 anos de existência. Uma história iniciada com o 

pioneirismo do transplante cardíaco, permeada por momentos de sucesso, mas também por 

uma crise financeira que durou quase uma década. Neste ano de comemoração, a liderança se 

perguntava sobre quais caminhos seguir para voltar a ter competitividade no cenário nacional 

e internacional, nos ambientes públicos e privados. Considerando a Inovação como uma das 

suas vocações mais fortes, era necessário avaliar o cenário e escolher as estratégias de longo 

prazo que impulsionariam seu potencial nos três pilares de atuação: assistência, ensino e 

pesquisa.  
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A estratégia associada ao Cuidado Baseado em Valor traz uma nova forma de olhar o 

objetivo final dos serviços e sistemas de saúde, propondo um modelo assistencial focado nos 

resultados que importam para o paciente e nos custos relacionados a estes desfechos. Propõe 

também que a competição no mercado da saúde seja por valor e não por volume, o que exige 

uma série de mudanças nas organizações de saúde. Em 2017, notava-se aumento do interesse 

nacional e internacional sobre este tema, com crescimento no número de publicações e 

reorganização de serviços e sistemas de saúde (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS 

PRIVADOS (ANAPH), 2017; CHEE et al., 2016; KATZ; FRANKEN; MAKDISSE, 2017; 

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2016a).   

A agenda de Valor proposta por Porter e Lee (2013) traz os seguintes tópicos: 1-

organização em Unidades de Prática Integrada (UPI); 2- medição de desfechos e custos para 

todos os pacientes; 3- pagamentos por pacotes para todo ciclo de cuidado; 4- prestação de 

cuidado integrado entre diferentes unidades; 5- expansão geográfica dos serviços de 

excelência 6-construção de uma plataforma de tecnologia de informação que permita esta 

transformação. Quando se avalia o InCor com base nesses critérios, é possível notar que, em 

2017, já existiam semelhanças com o modelo de organização proposto por meio das UPI, 

como foi descrito acima sobre o núcleo de transplantes e a assistência às cardiopatias 

congênitas.  

Quanto à mensuração de desfechos, percebia-se os primeiros passos dados com a 

avaliação das taxas de mortalidade pós-operatória, comparadas com os escores de riscos, e o 

fortalecimento da reunião mensal para avaliação do desempenho assistencial. Por outro lado, 

no ano de 2017 ainda não havia mensuração de custos e os modelos de pagamento (orçamento 

global e pagamento por procedimento) tinham pouca ou nenhuma relação com os desfechos 

alcançados.  

A integração com a rede estadual de saúde existia tanto para o acesso ambulatorial 

como hospitalar. A abrangência de seus serviços, com atendimento a pacientes de todos os 

estados brasileiros, demonstrava sua participação no mercado nacional. Seu sistema próprio 

de informação, integrando grande parte das informações clínicas e administrativas, facilitava a 

disponibilização de dados estruturados. Considerando esse cenário, a liderança do InCor 

optou por iniciar um processo de transformação do modelo assistencial, baseado nas propostas 

do Cuidado Baseado em Valor, desenvolvido coletivamente com as equipes assistenciais. 
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7 PLANEJAMENTO  

 

 

Para discutir e tentar viabilizar este projeto foi criado, em agosto de 2017, um grupo 

técnico que teve que como funções: aprofundar o conhecimento sobre o Cuidado Baseado em 

Valor, validar a pertinência desta estratégia na instituição e sugerir possíveis caminhos para a 

implantação do projeto. O grupo era formado por: três médicos assistentes da liderança 

executiva, responsáveis por serviço ambulatorial, SADT e Centro Cirúrgico; quatro 

enfermeiras assistentes dos professores titulares; uma enfermeira do setor de regulação de 

gestão de leitos e um engenheiro responsável pelo setor de inovação, área recentemente criada 

para prospectar e impulsionar projetos inovadores no hospital. 

Foi definido que o grupo faria reuniões quinzenais e que as etapas para 

desenvolvimento do projeto seriam: 1- aprofundamento técnico-científico; 2 – identificação e 

realização de visitas em instituições nacionais que estivessem envolvidas em projetos 

semelhantes; 3- divulgação do tema no InCor; 4 – implantação de projetos piloto; 5- 

disseminação das práticas. 
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8 AÇÃO 

8.1 Conhecendo os conceitos 

 

As primeiras reuniões do grupo técnico tiveram como foco a discussão da bibliografia 

relacionada ao Cuidado Baseado em Valor. Um dos participantes do grupo escolheu os artigos 

e preparou um material resumido que serviu de base para as discussões. Foram realizados 

quatro encontros, com periodicidade quinzenal, para debater os diversos aspectos do tema e 

sua viabilidade para o InCor. 

8.2 Realizando Benchmarking 

 

Entre os meses de novembro e dezembro de 2017 foram realizadas duas visitas em 

hospitais localizados na cidade de São Paulo. O primeiro deles foi um hospital privado de 

grande porte que iniciou, em 2017, ações relacionadas ao Cuidado Baseado em Valor. Este 

hospital fazia parte de um grupo de hospitais privados, membros da Associação Nacional de 

Hospitais Privados (ANAPH), que participaram de um convênio com o ICHOM. O objetivo 

era obter apoio para desenvolvimento da mensuração e comparação dos desfechos clínicos 

das principais condições medidas atendidas nestes hospitais. No momento da visita, o hospital 

já havia iniciado a mensuração em 6 diagnósticos (exemplos: insuficiência cardíaca 

congestiva e insuficiência renal crônica) e a meta era atingir 14 diagnósticos. Foi criado um 

setor dedicado a estas atividades, que também incorporou a gestão dos protocolos clínicos 

institucionais. Este setor era liderado por duas enfermeiras e possuía uma equipe formada por 

enfermeiras analistas, oficiais administrativos e telefonistas. Estas se concentravam em uma 

central telefônica, dedicada a entrar em contato com os pacientes após a alta para realizar 

avaliações de desfechos reportados por pacientes até um ano após a internação. Para 

armazenamento destas informações era utilizado o software REDCap. As informações de 

receitas e custos por pacientes também eram adicionadas à mesma base de dados. No 

momento da visita, ainda não havia um processo estruturado de análise e divulgação destes 

dados. Para sensibilização das equipes assistenciais, foram realizados fóruns de discussão e 

abordagens individuais.  

A segunda visita foi realizada em um hospital de médio porte especializado em 

Cardiologia, também localizado na cidade de São Paulo. Apesar de ser um hospital com 

pouco mais de 10 anos de existência, já possuía características que demonstravam maturidade 
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na gestão da qualidade assistencial. Foi o primeiro hospital brasileiro a fazer parte do registro 

do STS, relacionado à cirurgia cardiovascular, e dos registros da American College of 

Cardiology (ACC), relacionados ao tratamento do Infarto agudo do Miocárdio (Action 

Registry) e à realização de procedimentos como cateterismo, angioplastia e implante de 

cardioversor desfibrilador (CathPCI Registry e ICD Registry). O hospital publica, desde 2013, 

em seu website um relatório anual com informações sobre seus desfechos clínicos, 

comparados com os resultados dos registros citados acima. Na visita, foi destacado o modelo 

de gestão horizontal, com menos camadas hierárquicas, com lideranças clínicas presentes nos 

espaços operacionais; pagamento por performance para as equipes médicas, incluindo 

desfechos clínicos na avaliação; o modelo de cuidado hospitalar com cardiologistas diaristas 

nas unidades de internação; e a transição pós-alta para o cuidado ambulatorial monitorada, 

principalmente para os pacientes submetidos a cirurgias cardiovasculares. No momento da 

visita, não existia análise de custo por paciente ou diagnóstico, apenas o controle do valor 

financeiro cobrado pelos serviços. 

8.3 Divulgando Conceitos e Práticas 

 

 Após a fase de aprofundamento técnico e troca de experiências com outros serviços, o 

grupo compartilhou os conceitos e o material bibliográfico com a liderança médica do InCor e 

com a alta liderança médica do HCFMUSP. Estas, que já haviam iniciado ações para melhoria 

da eficiência e da qualidade assistencial, principalmente nos últimos cinco anos, concordaram 

com a relevância e validade das propostas do Cuidado Baseado em Valor para o InCor e para 

o HCFMUSP 

 

Disseminando os conceitos de valor em saúde no InCor 

 

 Na primeira Reunião Geral da Divisão da Cardiologia Clínica do ano de 2018, 

realizada na terceira semana de janeiro, foram apresentadas, pela liderança médica, propostas 

de ações estratégicas assistenciais com as seguintes características: assistência 

multidisciplinar integrada, envolvendo toda linha de cuidado; mensuração de desfechos 

clínicos, com informatização do processo de coleta de dados; otimização do uso dos leitos 

hospitalares, por meio de visitas multidisciplinares guiadas por metas; e otimização 

operacional do centro cirúrgico. Estas ações seriam iniciadas por meio de projetos piloto e 

ampliadas progressivamente. 
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Para disseminar e estimular a rediscussão sobre o modelo assistencial foi realizada, na 

última semana de janeiro, uma palestra aberta ao público interno sobre Cuidado Baseado em 

Valor, com apresentação de conceitos técnicos e de casos nacionais e internacionais. Neste 

encontro estiveram presentes 76 pessoas, que incluíam lideranças, equipes assistenciais e 

administrativas, bem como a liderança executiva do hospital. No espaço para a discussão, os 

participantes manifestaram interesse sobre o tema e disposição para a incorporação do modelo 

às suas práticas, mas também elencaram barreiras existentes para o desenvolvimento deste 

novo modelo assistencial no InCor. Alguns exemplos de manifestações foram:  

“Nós podemos fazer isso, pois cuidamos dos nossos pacientes do diagnóstico à 

reabilitação”;  

“Nós temos equipes multiprofissionais maduras que já realizam algumas dessas 

ações”;  

“Exigirá grande esforço, mas se formos aos poucos, conseguiremos”; 

 “Eu faço a fisioterapia no pré-operatório para os pacientes que são submetidos a 

cirurgias de alta complexidade e não sei o que acontece com eles depois. São pacientes 

graves, se conhecêssemos os desfechos, poderíamos aprimorar as nossas práticas”; 

“E o HCFMUSP? Como se integra neste modelo?”; 

“Não é uma ideia tão nova, já fizemos algo parecido no passado”; 

“Este modelo exige o envolvimento verdadeiro dos pacientes no processo assistencial, 

algo que temos buscado fazer há algum tempo, mas com pouco avanço”; 

“Para dar certo, teríamos que mudar a nossa filosofia de trabalho, quebrar feudos, 

reunirmo-nos regularmente e compartilhar informações. Seriam muitas mudanças, não sei 

temos “pernas” para isso”; 

“Para mensurar os desfechos, precisaremos de uma estrutura que apoie a coleta, o 

armazenamento, e a análise dos dados. Isto provocará aumento dos custos”; 

“Como poderíamos acompanhar os desfechos dos pacientes se somos cobrados por 

dar alta do nosso ambulatório para e rede externa?” 

 A palestra foi filmada e disponibilizada na intranet do hospital, com acesso aberto a 

todos os funcionários. 

 

Cuidado Baseado em Valor na estratégia do HCFMUSP 

 

 

Em novembro de 2017, ocorreu o workshop anual de planejamento estratégico do 

HCFMUSP. Foi um evento com dois dias de duração e participação de 150 lideranças, a 
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maior parte delas associadas a funções administrativas. Neste evento, foram apresentadas as 

ações realizadas em 2017, dentro de cada eixo estratégico, e discutidas as prioridades de 2018. 

Neste evento, a alta liderança médica relatou que sentia que as equipes assistenciais deveriam 

participar mais da discussão estratégica, pois elas levariam as ações para a operação 

assistencial. Os médicos, principalmente, estavam distantes destas discussões. A partir dessa 

constatação foi decidido que seria realizado um evento para discutir os resultados deste 

workshop com as equipes médicas. O objetivo era envolvê-las e estimular que eles 

contribuíssem com suas críticas ou sugestões.  

Este evento destinado aos médicos foi realizado no dia 13/03/2018 com duração de 5 

horas e participação de 80 médicos, representado todos os institutos do HCFMUSP. A alta 

liderança médica apresentou, durante sua fala de abertura, os conceitos de valor em saúde e 

mencionou que acreditava na validade deste modelo para o HCFMUSP. Além do conceito de 

valor, citou também o ICHOM e a importância de mensurar os desfechos clínicos. Ao final, 

sugeriu uma mudança no nome do eixo estratégico, que antes de chamava “Qualidade 

técnico-assistencial” para “Qualidade técnico-assistencial baseada em valor”. Solicitou 

também que durante as demais atividades que ocorreriam naquele dia todos os planos de ação 

propostos tivessem como objetivo final a entrega de melhores desfechos clínicos associada à 

eficiência operacional.  

Os médicos foram divididos em oito grupos, discutiram e fizeram propostas sobre 

questões associadas ao serviço ambulatorial, hospitalar, suprimentos e fontes de receitas. Em 

seguida, cada grupo apresentou sua proposta para os demais, que avaliaram (com notas de 1 a 

3) a viabilidade e tempo necessário para implantação. Vale destacar a forte presença dos 

protocolos clínicos entre os planos de ação e a preocupação com os resultados assistenciais 

nos modelos de avaliação de impacto. Quanto aos desfechos propostos, a maior parte se 

relacionava a mortalidade e infecção hospitalar. 

8.4 Sistemas de Custos – InCor - HCFMUSP  

 

No dia 06/02/2018, houve a apresentação do novo sistema de custos do HCFMUSP 

para as equipes do InCor. A liderança executiva convidou todas as lideranças do hospital e 

conduziu a reunião com o apoio do coordenador financeiro. Foram apresentados, através de 

exemplos reais, o formato dos relatórios por departamento, as origens das informações, e os 

critérios de rateio. Foi informado que os setores receberiam os relatórios de custos de suas 

áreas e solicitado que todos fizessem análises críticas sobre as informações encontradas.  
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Os participantes da apresentação mostraram-se animados e curiosos para conhecerem 

os custos dos seus setores. Foi definido que, após aquela apresentação geral, seriam realizadas 

reuniões focais com as grandes áreas do hospital para aprofundamento das discussões. Em 

paralelo a isso, o HCFMUSP montou um cronograma de cursos de custos hospitalares, a 

serem realizados durante os anos de 2017 e 2018, para funcionários administrativos e 

assistenciais de todos os institutos.  

8.5 Desenvolvendo Projetos Pilotos 

8.5.1 Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica 

8.5.1.1 Contexto e Diagnóstico 

 

Ao longo do ano de 2017, o cenário da assistência aos pacientes do SUS portadores de 

doenças das valvas cardíacas (valvopatias) gerou preocupação crescente na liderança médica 

do hospital: o tempo de espera para cirurgia, que era de 27 meses em janeiro, aumentou para 

36 meses em novembro, com o total de 1297 pacientes na fila de espera para cirurgia. Em 

dezembro do mesmo ano, foi realizada uma revisão desta fila por meio do contato com os 

pacientes, que chegou ao seguinte resultado: 77 (6% dos pacientes) não faziam mais 

seguimento no InCor (não tinham passado por consulta médica nos últimos de 2 anos), 35 

(2,7% dos pacientes) já haviam sido operados em outras instituições e 68 (5,2% dos 

pacientes) haviam ido a óbito. Estes 180 pacientes (14% do total) foram, então, retirados da 

fila cirúrgica. Como não foi possível contatar 149 pacientes devido a desatualização de 

cadastro, estes foram mantidos na fila com sinalização à equipe clínica ambulatorial para 

atualização dos contatos quando os pacientes retornassem para consulta de seguimento. Após 

a revisão, o tempo de espera estimado para cirurgia chegou 33 meses, ou seja, uma redução de 

8,3% no tempo de espera. Esta revisão chamou a atenção das equipes, principalmente pelo 

alto número de óbitos (figura 3). 
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Figura 3 - Revisão da fila cirúrgica para tratamento de doenças valvares em novembro de 2017 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em 2017 foram realizadas 579 cirurgias para tratamento de valvopatias, o que 

correspondeu a 20% das cirurgias realizadas pelo InCor. Destas, 68% foram procedimentos 

eletivos e 32% realizadas em vigência de urgência ou emergência. Entre os pacientes que 

realizaram cirurgia de urgência, aproximadamente 55% eram pacientes do ambulatório do 

InCor que estavam na fila cirúrgica, mas evoluíram com piora do seu quadro clínico antes da 

convocação para o procedimento eletivo. No mesmo período, 9,3% das cirurgias de doenças 

valvares programadas foram suspensas, mesmo considerando as substituições realizadas a 

tempo de ocupar o mapa cirúrgico. Estas suspensões geravam ociosidade nas salas de cirurgia 

e aumento tempo de permanência hospitalar, tornando a operação hospitalar menos eficiente. 

Alguns dos principais motivos de suspensões foram: falta de condição clínica do paciente, 

prioridade para urgência e mudança de conduta médica. Em comparação, a taxa de suspensão 

das cirurgias de revascularização do miocárdio foi de 3,7%. 

A taxa de mortalidade pós-operatória intrahospitalar dos pacientes submetidos a 

cirurgias para tratamento de valvopatia foi de 9,4% no ano de 2017. Apesar de ter havido 

redução quando comparada com o ano de 2016 (taxa de 9,9%), ela permanecia da acima da 

meta institucional estabelecida para aquele ano (8%). Esta meta foi definida pelas lideranças 

médicas das equipes clínicas e cirúrgicas, com o objetivo de alcançar uma redução gradual até 

1297 pacientes 
na flia de cirurgia 

1148 - contato 
com sucesso 

77 não faziam 
mais seguimento 

no InCor 

68 foram a óbito 

35 já realizaram a 
cirurgia em 

outros hospitais 

968 aguardavam 
cirurgia 

149 - contato sem 
sucesso 

1117- pacientes mantidos na fila de 

espera 
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atingir os valores estimados pelo EuroScore (4 a 5%). No mesmo ano, a taxa de infecção de 

ferida operatória foi de 7,7%, maior do que os 5% do ano de 2016 (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Desfechos clínicos dos pacientes valvopatas no InCor nos anos de 2016 e 2017, 

comparados com o EuroScore. 

Indicador 
InCor 

2016 

InCor 

2017 
EuroScore 

Mortalidade Pós-operatória Intrahospitalar 9.9% 9,4% 4 -5 % 

Infecção de Ferida Operatória 5,0% 7,7% … 

           Fonte: elaboração própria. 

           Nota: (...) dado numérico não disponível 

 

Processo assistencial dos pacientes valvopatas cirúrgicos 

 

Os pacientes portadores de doenças valvares eram encaminhados pela rede estadual de 

saúde ao Ambulatório Geral do InCor. Neste ambulatório os pacientes eram avaliados por 

cardiologistas clínicos e, caso fossem portadores de condições cardiológicas de alta 

complexidade, eram matriculados no Ambulatório Especializado na unidade clínica 

relacionada ao seu diagnóstico. A Unidade Clínica de Valvopatias (UNVAL) teve, em 2017, 

uma média mensal de 81 pacientes matriculados, chegando a 972 pacientes novos no ano, o 

que representou 13% dos pacientes matriculados naquele ano. Após a matrícula, os pacientes 

realizavam uma avaliação inicial com as equipes de Enfermagem e Serviço Social, eram 

submetidos a um conjunto de exames padronizados pela equipe médica (RX de Tórax, 

eletrocardiograma e exames laboratoriais) e passavam a fazer seguimento com um dos 

médicos da equipe (figura 4).  

Em 2017, a UNVAL dispunha de 6 cardiologistas clínicos responsáveis pelo cuidado 

ambulatorial e contava com o apoio de médicos residentes e estagiários. A escolha do médico 

responsável por cada caso era realizada pela central de agendamento com base no critério de 

tempo para a primeira consulta. Em 2017, o tempo de espera para a vaga de primeira consulta 

na UNVAL era de apenas 3 dias.  
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Figura 4 - Processo de matrícula na Unidade Clínica de Valvopatias (UNVAL) em 2017 

Fonte: elaboração própria. 

 

Após iniciar o acompanhamento médico com a UNVAL, o paciente passava por um 

período de avaliação e diagnóstico sobre seu problema médico até a definição, pela equipe 

clínica, de opção entre o tratamento clínico ou cirúrgico. Em 2017, aproximadamente 75% 

dos pacientes novos -  60 pacientes por mês - recebiam a indicação de tratamento cirúrgico. 

Nestes casos, o cardiologista clínico inseria, via prontuário eletrônico, o paciente na fila de 

espera para a cirurgia indicada. No mesmo dia em que recebia a indicação cirúrgica, o 

paciente passava por uma consulta pré-operatória de enfermagem. A partir deste momento, o 

paciente seguia em acompanhamento ambulatorial para controle clínico de sua condição até 

ser convocado pelo setor responsável pelo agendamento cirúrgico. 

Após a inclusão do paciente na fila cirúrgica, os cirurgiões da Unidade Cirúrgica de 

Cardiopatia Valvar avaliavam e liberavam o paciente para cirurgia, via sistema de 

informação. Caso fossem necessários exames adicionais, a equipe cirúrgica sinalizava via 

sistema e aguardava nova liberação clínica após os exames.  Nessa época não havia avaliação 

presencial do paciente pela equipe cirúrgica até o momento da internação. Em 2017, esta 

equipe era composta por 4 profissionais. A partir da liberação para cirurgia, o paciente 

aguardava a convocação para internação, realizada pelo setor de agendamento cirúrgico. Não 
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havia critério clínico estabelecido para priorização e a convocação era realizada de acordo 

com a ordem de liberação da equipe cirúrgica (figura 5). 

 

Figura 5 - Processo de liberação para cirurgia eletiva do paciente com doença valvar em 2017 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em geral, os pacientes eram internados um dia antes da cirurgia. Na admissão, 

realizada pela equipe clínica (UNVAL), eram checados os exames pré-operatórios, solicitada 

reserva de hemocomponentes e aplicados os termos de consentimentos. Neste dia, era 

realizada, também, a visita pré-anestésica.  

Após o procedimento, os cuidados imediatos eram realizados em uma das UTIs 

cirúrgicas. Nestas unidades, também eram iniciados os processos de recuperação e 

reabilitação. Após a alta dos cuidados intensivos, o paciente era transferido para a enfermaria 

destinada preferencialmente aos pacientes valvopatas. No momento da alta hospitalar, o 

paciente tinha retorno agendado, dentro 60 dias, no ambulatório clínico de origem. Não havia 

retorno para avaliação ambulatorial pós-operatória com a equipe cirúrgica (figura 6). 
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Figura 6 - Processo da assistência hospitalar para cirurgia eletiva do paciente com doença valvar em 

2017 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: pré-op: pré-operatório; pós-op: pós-opertaório. 

 

Após a internação para tratamento cirúrgico, uma parte desses pacientes (mais graves) 

mantinha acompanhamento com a equipe clínica de valvopatias no Ambulatório de 

Especialidades do InCor; outra parte era encaminhada para a unidade de atenção secundária 

do InCor, localizada no Ambulatório da Várzea do Carmo, e os pacientes com menor risco 

clínico recebiam alta do InCor para unidades de atenção primária de sua região de origem.  

Em relação à avaliação de desfechos, eram mensuradas apenas mortalidade pós-

operatória intrahospitalar (até o 30º dia de internação) e taxa de infecção de ferida operatória. 

No cuidado ambulatorial, não havia avaliação de desfechos, nem para os pacientes clínicos 

nem para aqueles submetidos a cirurgias. 

 

Experiências anteriores 

 

 Em 2016, foi criado um Ambulatório Pré-operatório com o objetivo de avaliar os 

pacientes da fila de espera para cirurgia, definir condutas e resolver eventuais pendências. Os 

pacientes da fila cirúrgica foram convocados e passaram por atendimento médico realizado 

pelo cardiologista clínico e pelo cirurgião cardiovascular, no ambulatório que ocorria uma vez 

por semana. Essa experiência não teve sucesso, já que a demora para realização dos exames 
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solicitados e o grande período de espera entre a consulta pré-operatória e a convocação para a 

realização do procedimento, geralmente maior que 3 meses, provocaram ansiedade e 

insatisfação nos pacientes e familiares. Após seis meses da implementação, o ambulatório foi 

encerrado. 

8.5.1.2 Construindo uma Unidade de Prática Integrada (UPI) 

 

Neste capítulo, serão descritos, por meio de uma narrativa, os eventos ocorridos 

durante o processo de preparação até o início da execução do projeto piloto de uma linha de 

cuidado com características de UPI. Os eventos foram divididos em 11 semanas, entre 15 de 

janeiro e 30 de março de 2018, conforme linha do tempo abaixo. 

 

Figura 7 - Linha do tempo do projeto piloto da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Semana 1 

 

Reunião 1 - 16 de janeiro de 2018 

 

A primeira reunião foi convocada pela liderança médica do hospital para discutir o 

cenário da assistência aos pacientes valvopatas e propor possíveis propostas de melhoria. Os 

participantes da reunião foram: liderança médica do InCor; coordenador médico da equipe 

clínica de valvopatias; coordenador médico da equipe cirúrgica de valvopatia; gerente e 

coordenadora do setor de regulação e agendamento ciúrgico; e médicos assistentes da 

liderança executiva.  

As principais propostas apresentadas nesta reunião foram:  

 Criação de um ambulatório pré-operatório com a participação de clínico e 

cirurgião. O objetivo desse ambulatório seria melhorar o preparo para cirurgia por 

meio do alinhamento de condutas entre as equipes clínica e cirúrgica. 
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 Visita multidisciplinar pré-operatória a ser realizada no primeiro dia de 

internação, antes da cirurgia. O objetivo seria melhorar a comunicação entre as 

equipes assistenciais e reduzir o número de cirurgias suspensas por motivos 

evitáveis, como as mudanças de condutas e falta de condição clínica do paciente.  

Para avançar nestas discussões, foi decidido criar um grupo condutor composto não só 

pelos participantes desta reunião, como também por médicos assistentes das equipes clínica e 

cirúrgica, enfermeira responsável pelo agendamento cirúrgico dos pacientes valvopatas e 

secretárias administrativas das equipes.  

 

Semana 2 

 

Reunião 2 - 24 de janeiro de 2018 

 

A segunda reunião ocorreu na semana seguinte, com a participação dos integrantes do 

grupo condutor descrito acima.  

As principais definições da reunião foram : 

 O objetivo inicial das ações seria reduzir a mortalidade na fila cirúrgica, a taxa de 

suspensão de cirurgias e a mortalidade pós-operatória.   

 Para o cuidado ambulatorial dos pacientes valvopatas cirúrgicos, seriam criados 

três novos ambulatórios: 

  1- Ambulatório de Decisão Cirúrgica; 

Publico Alvo: Todos os pacientes incluídos na fila de espera para 

cirurgia pela equipe clínica 

Função: centralizar a decisão cirúrgica e definir priorização dos casos, 

de acordo com critérios de gravidade. 

Motivo: até aquele momento estas atividades estavam descentralizadas 

com todos clínicos e cirurgiões de ambas as equipes, o que gerava 

grande variação de conduta. 

 2- Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação;  

Publico Alvo: todos os pacientes liberados via sistema de informação 

para cirurgia eletiva com previsão para internação entre 15
 
e 30 dias. 

Função: avaliar a condição clínica do paciente 15 dias antes da 

cirurgia; propiciar o contato entre cirurgião e paciente para validação da 

indicação cirúrgica; checar de exames pré-operatórios; solucionar 
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eventuais pendências; realizar orientação ao paciente e familiares sobre 

a cirurgia prestes a ocorrer 

Motivo: como a fila de espera para cirurgia chegava a 30 meses, muitos 

pacientes eram internados para cirurgia com quadro clínico diferente do 

esperado, com muitas pendências (principalmente exames). Isto gerava 

suspensões de cirurgia, maior tempo de internação e prejudicava os 

resultados cirúrgicos. 

  3- Ambulatório Pós-operatório 

Publico Alvo: todos os pacientes que realizaram cirurgia para 

tratamento de doenças valvares. 

Função: centralizar a avaliação dos pacientes cirúrgicos em até 30 dias 

após a alta hospitalar e avaliar os desfechos pós-operatórios dos 

pacientes (exemplo: infecções e capacidade funcional) 

Motivo: até aquele momento, cada paciente retornava para o seu 

cardiologista clínico de origem dentro do prazo definido por quem 

realizava a alta (que variava de 7 a 60 dias). A avaliação pós-operatória 

variava entre os clínicos e não havia avaliação nem registro de 

desfechos. 

 Para o cuidado hospitalar, seriam implantados: 

1-  Check-list pré-operatório 

Publico Alvo: todos os internados para realização de cirurgias para 

tratamento valvopatias 

Função: realizar, no momento da admissão da internação hospitalar, 

uma avaliação estruturada das principais questões pré-operatórias, como 

medicações e exames.  

Motivo: até aquele momento, não havia um padrão para a admissão na 

internação dos pacientes cirúrgicos. Com isso, algumas questões pré-

operatórias não eram verificadas neste momento. Isto produzia atrasos 

ou suspensões de cirurgia. 

2-  Visitas multidisciplinares guiadas por meta (nome: Kanban) 

Publico Alvo: todos os pacientes internados por doenças valvares, 

exceto durante a permanência na UTI 

Características: inspiradas no modelo de gestão da operação da 

Toyota, estas visitas serão realizadas com o auxílio de um quadro com 
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etiquetas de cores verde, amarelo e vermelho, associadas ao tempo de 

internação dos pacientes. O objetivo desta ferramenta é a utilização de 

cores para disparar ações que garantissem o uso eficiente do leito 

hospitalar. 

Motivo: até aquele momento, o tempo de permanência vinha se 

mantendo acima da meta institucional. 

A incorporação destas ações tinha como objetivo a criação de uma linha de cuidado 

coordenada que envolvesse todo o ciclo assistencial da valvopatia cirúrgica, como é possível 

verificar no fluxograma abaixo (figura 8). 

 

 
Figura 8 - Proposta para o processo assistencial da Linha de Cuidado Valvopatia Cirúrgica 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como esta linha de cuidado envolveria todas as equipes assistenciais, não apenas as 

equipes médicas, ficou clara a necessidade da participação das demais equipes (enfermagem, 

fisioterapia, nutrição, psicologia, fisioterapia e serviço social) no projeto. Até aquela reunião, 

estas equipes não haviam sido convidadas para discussão.  

As decisões para a próxima reunião foram:  

 Convidar todas as equipes assistenciais para a discussão; 

 Propor critérios clínicos de priorização para cirurgias; 

 Propor os indicadores de processos e os desfechos clínicos a serem 

mensurados para a Linha de Cuidado de Valvopatia Cirúrgica. 

 

 



 

 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 3 

 

Reunião 3 - 31 de janeiro de 2018 

 

A terceira reunião do projeto piloto foi realizada no Anfiteatro do InCor e contou com 

a participação de: grupo condutor; todas as equipes assistenciais (lideranças e alguns 

profissionais operacionais); e gerente do serviço de informática.  

As principais discussões de reunião foram: 

 Proposta de classificação de prioridade cirúrgica dos casos, com definição do 

tempo máximo de espera para cirurgia de acordo com cada nível de gravidade. 

Esta proposta foi apresentada por um médico da equipe clínica e todos presentes 

aceitaram (Anexo C).  

 Possíveis desfechos clínicos a serem utilizados pelo projeto piloto, considerando 

os já disponíveis e aqueles que teriam que ser coletados (Figura 9). 

 

Desfechos clínicos da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica 

Mortalidade pós-operatória hospitalar 

Reoperações em 30 dias 

Infecção de ferida operatória 

Reinternações em 30 dias 

Capacidade funcional 30 dias após alta 

Qualidade de vida 30 dias após alta 

                        Figura 9 - Desfechos clínicos da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica 

                          Fonte: elaboração própria. 

 

 Discussão sobre o processo assistencial da linha de cuidado.  

Na ocasião, houve divergência sobre qual o melhor momento para o paciente 

ser encaminhado para o Ambulatório de Decisão Cirúrgica:  

Observação do pesquisador: A opção pelo uso do termo “Linha de Cuidado” 

ocorreu pelo fato de ser mais utilizado no Brasil e de fácil compreensão. Além 

isso, conceitualmente, há similaridades entre a proposta de Cecílio e Merhy 

(2007) para as Linhas de Cuidado e a UPI de Porter e Lee (2013). 
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 Alguns acreditavam que os pacientes deveriam ser encaminhados logo 

após a indicação de cirurgia pela equipe clínica, já com a classificação 

de prioridade. 

 Outros sugeriam que houvesse convocação, por telefone, para os 

pacientes que já estão na fila cirúrgica, sem classificação de prioridade, 

já que a primeira proposta não contemplaria estes pacientes.  

A definição ficou para a reunião seguinte. 

 

Fato relevante – 31 de janeiro de 2018 

 

Logo após a reunião, o médico coordenador da equipe clinica convocou para uma 

conversa informal as duas enfermeiras do setor de agendamento cirúrgico (a coordenadora e a 

responsável pelos pacientes valvopatas) e o médico assistente da liderança executiva 

responsável pelo serviço ambulatorial. O coordenador relatou que o modelo dos ambulatórios 

estava confuso, ele tinha receio de que esta tentativa falhasse como tinha ocorrido em 2016. 

Para minimizar os riscos sugeriu que: 

 O projeto piloto começasse apenas com o Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-

internação que avaliaria os pacientes 10 a 15 dias antes da internação, servindo 

esse tempo para os ajustes pré-operatórios finais.  

 O Ambulatório de Decisão Cirúrgica fosse rediscutido na próxima reunião com o 

objetivo de encontrar o melhor momento para avaliação e forma de 

encaminhamento. Além disso, destacou que proposta deste ambulatório deveria 

contemplar pacientes que já estão na fila cirúrgica e os novos entrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

O coordenador também expressou sua preocupação com a sobrecarga de trabalho da 

equipe médica do turno da manhã, pois a criação destes ambulatórios significaria 

aproximadamente dez pacientes a mais por dia. Para minimizar o problema, foi sugerido o 

Observação do pesquisador: Como havia aproximadamente 1100 

pacientes na fila cirúrgica, o processo de convocação e avaliação destes 

pacientes no Ambulatório de Decisão Cirúrgica seria demorado e complexo. 

Por isso, alguns acreditavam que este novo ambulatório deveria atender 

apenas aos novos pacientes. Os pacientes que já estavam na fila, seguiriam o 

processo vigente, sendo avaliados apenas no Ambulatório Clínico/Cirúrgico 

Pré-internação.  
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bloqueio de vagas em outras agendas, equivalentes às abertas para os novos ambulatórios. 

Este bloqueio não teria impacto no cuidado ambulatorial da equipe pois, naquele momento, a 

capacidade global de atendimento do grupo era maior que a demanda de pacientes.   

 

Semana 4 

 

Reunião 4 - 07 de fevereiro de 2018 

 

A quarta reunião do projeto piloto contou com a participação de todas as equipes 

envolvidas. Os fatos mais relevantes discutidos nesta reunião foram: 

 O escore de risco de morbidade e mortalidade da The Society of Thoracic 

Surgeons (STS), apresentado pela equipe cirúrgica, propondo sua utilização para 

predição e avaliação das complicações pós-operatórias. A proposta foi aprovada 

com a sugestão de integração do escore em prontuário eletrônico (Figura 10). 

 

Desfechos avaliados no escore de risco de morbidade e mortalidade da 

Society of Thoracic Surgeons (STS) 

Mortalidade 

Tempo de internação prolongado (pós-operatório > 14 dias) 

Ventilação prolongada (>24h) 

Infecção esternal profunda 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

Insuficiência Renal Aguda (IRA) 

Necessidade de reoperação 

Figura 10 - Desfechos avaliados no escore de risco de morbidade e mortalidade da 

Society of Thoracic Surgeons (STS) 

                Fonte: STS, (2018). 

 

 O modelo de funcionamento do Ambulatório de Decisão Cirúrgica e do 

Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação, com as seguintes definições 

(figura 11): 

o Equipe médica responsável pelo atendimento destes ambulatórios 

 Este ponto despertou intenso debate entre os chefes das equipes clínica 

e cirúrgica. Ao final, foi acordado que ambas as equipes 

compartilhariam o atendimento dos pacientes nos dois ambulatórios, 

mas o cirurgião seria o principal responsável pela conduta. 
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o A equipe de enfermagem também participaria destes ambulatórios, com a 

realização de uma consulta pré-operatória logo após a consulta médica. 

o Atendimento de 5 pacientes por dia em cada ambulatório, duas vezes por 

semana. Com este volume seriam atendidos 10 pacientes por semana para cada 

tipo de ambulatório. Este número foi definido com base na produção média de 

cirurgias eletivas do grupo cirúrgico. 

o Dias da semana para realização dos ambulatórios 

 Este tópico gerou outro impasse, desta vez, entre as equipes médicas e 

de enfermagem, por questões de agenda. Por fim, o desejo da equipe 

médica prevaleceu, sendo definido que estes ambulatórios ocorreriam 

às quartas e quintas feiras. 

o Início da linha do cuidado com implementação inicial apenas do Ambulatório 

Clínico/Cirúrgico Pré-internação. O Ambulatório de Decisão Cirúrgica ficaria 

para a segunda fase.  Todos concordaram.  

o Inicio do projeto agendado para o dia 01/03/2018 (quinta feira) com o 

Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação.  

Como decisão para os próximos passos, foi determinado que as equipes assistenciais 

deveriam procurar o serviço de informática para configuração das telas de atendimento 

(templates) que permitissem o registro e coleta dos dados de forma estruturada. 

 

Características  
Ambulatório Clínico/Cirúrgico 

Pré-internação 

Ambulatório de Decisão 

Cirúrgica 

Dias da semana Quartas e quintas feiras Quartas e quintas feiras 

Nº de atendimentos/dia 5 5 

Equipes participantes Clínicos, Cirurgiões e Enfermagem Clínicos e Cirurgiões 

Principal responsável Cirurgiões Cirurgiões 

Data de início 01/03/2018 A definir 

Figura 11 - Proposta número 1 para ambulatórios pré-operatórios da Linha de Cuidado da 

Valvopatia Cirúrgica 

Fonte: elaboração própria. 
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Semana 5 

 

Fato relevante – 15 de fevereiro de 2018  

 

Na semana seguinte às definições descritas acima, a equipe cirúrgica procurou a 

enfermeira coordenadora do setor de agendamento cirúrgico para informar que não poderia 

mais participar dos ambulatórios às quintas feiras por indisponibilidade de tempo da equipe. 

Logo, só seria possível ter a participação das equipes clínicas e cirúrgicas, em conjunto, um 

dia por semana. Considerando que a equipe cirúrgica realizava aproximadamente 10 cirurgias 

eletivas por semana, era fundamental que o número de pacientes atendidos no ambulatório 

acompanhasse esta demanda a fim de que todos os pacientes pudessem ser avaliados antes da 

cirurgia. Por isso, o grupo condutor do projeto decidiu agrupar todos os atendimentos do 

Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação nas quartas-feiras, alcançando a meta de 10 

pacientes aptos para a cirurgia por semana (figura 12).  

Além disso, a data de início previamente agendada para 01/03/2018 (quinta feira), 

precisaria ser adiada para a semana seguinte, no dia 07/03/2018 (quarta feira). Com esta 

mudança de disponibilidade dos cirurgiões, o funcionamento do Ambulatório de Decisão 

Cirúrgica ficava ainda mais indefinido.  

 

Características  
Ambulatório Clínico/Cirúrgico 

Pré-internação 

Ambulatório de Decisão 

Cirúrgica 

Dias da semana Quartas feiras A definir 

Nº de atendimentos/dia 10 A definir 

Equipes participantes Clínicos, Cirurgiões e 

Enfermagem 

A definir 

Principal responsável Cirurgiões A definir 

Data de início 07/03/2018 A definir 

Figura 12 - Proposta número 2 para ambulatórios pré-operatórios da Linha de Cuidado da 

Valvopatia Cirúrgica 

Fonte: elaboração própria. 

 

Semana 6 

 

Fato relevante - 20 de fevereiro 2018 

 

As lideranças das equipes multiprofissionais procuraram o grupo condutor, solicitando 

o agendamento uma reunião para discutir exclusivamente a participação dessas equipes nas 
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novas atividades ambulatoriais da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica. Alegavam que a 

participação de suas equipes estava confusa e que nas últimas reuniões não tinha havido 

tempo para discutir esta questão. Essa reunião foi marcada para a semana seguinte. 

 

Reunião 5 - 23 de fevereiro de 2018 

 

A reunião contou com a participação das seguintes equipes: enfermagem, nutrição, 

serviço social, fisioterapia e psicologia. Além dessas equipes, estiveram presentes também a 

secretária da equipe médica clínica, enfermeiras do setor de agendamento cirúrgico e um dos 

médicos assistentes da liderança executiva.  

As principais discussões nesta reunião foram: 

 Realização de atendimentos individuais, após as consultas médicas:  

o A equipe de enfermagem e serviço social optaram por realizar atendimentos 

individuais no mesmo dia da consulta médica.  

o A equipe da nutrição, apesar do interesse, não dispunha de sala, neste período. 

o As equipes de fisioterapia e psicologia propuseram que os pacientes fossem 

encaminhados para o grupo multiprofissional de orientações pré-operatórias às 

segundas feiras. Este grupo estava em fase final de criação e teria a 

participação dos alunos da residência multiprofissional, atendendo pacientes de 

todas as equipes.  

Quanto à mensuração de resultados, as equipes ficaram com o compromisso de 

pesquisar possíveis desfechos associados às suas áreas de atuação e aplicáveis aos pacientes 

valvopatas para discussão nas próximas reuniões. 

 

Semana 7  

 

Fato relevante – 28 de fevereiro de 2017 

 

 O coordenador médico da equipe clínica convidou alguns integrantes do grupo 

condutor para uma conversa em sua sala. Em decorrência da mudança de disponibilidade da 

equipe cirúrgica, ele realizou uma nova proposta para os ambulatórios (figura 13): 

 O Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação seguiria com as características 

definidas pelo grupo condutor: às quartas feiras, com atendimento de 10 pacientes 

por dia e participação do clínico e do cirurgião. 
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 O Ambulatório de Decisão Cirúrgica teria a participação de apenas um médico 

clínico, dedicado exclusivamente a esta linha de cuidado. Os dias do ambulatório 

seriam as segundas, terças e sextas feiras, com atendimento de 6 casos por dia, 

aumentando, portanto, a disponibilidade para atendimento dos pacientes na fila 

cirúrgica. 

 O Ambulatório Pós-operatório seria realizado pelo mesmo médico clínico do 

Ambulatório de Decisão Cirúrgica. Este atendimento, seria realizado nas quintas 

feiras, com avaliação de 10 pacientes por dia. 

O grupo combinou que esta proposta seria levada na próxima reunião do projeto 

piloto. 

 

Características  

Ambulatório 

Clínico/Cirúrgico Pré-

internação 

Ambulatório de 

Decisão Cirúrgica 

Ambulatório Pós-

operatório 

Dias da semana Quartas feiras 
Segundas, terças e 

sextas feiras 
Quintas feiras 

Nº de atendimentos/dia 10 6 10 

Equipes participantes 

Clínico, Cirurgião, 

Enfermagem e Serviço 

Social 

Clínico Clínico 

Principal responsável Cirurgiões Clínico Clínico 

Data de início 07/03/2018 A definir 11/04/2018 

Figura 13 - Proposta número 3 para ambulatórios da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica  

   Fonte: elaboração própria. 

 

 

Semana 8 

 

Reunião 6 - 05 de março 2018  

 

A última reunião antes do início do Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação 

contou com a participação de todas as equipes e lideranças envolvidas no projeto, exceto do 

gerente do setor de agendamento cirúrgico, que precisou ausentar-se devido a compromissos 

previamente agendados.  

Foi realizada uma revisão dos processos assistenciais (atual e futuro) e as principais 

discussões foram: 
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 Proposta do coordenador médico da equipe clínica sobre os ambulatórios (figura 

13). Aprovada com as seguintes alterações: 

o Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação 

 As equipes de anestesiologia e nutrição sinalizaram que também 

participariam das avaliações individuais às quartas feiras. Solicitaram 

apoio às outras equipes para compartilhamento de salas de 

atendimento. Uma das outras equipes multiprofissional sinalizou que 

avaliaria a possibilidade de disponibilizar uma das suas salas. A figura 

14 mostra como ficou o ambulatório após a inclusão destas equipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características  

Ambulatório 

Clínico/Cirúrgico Pré-

internação 

Ambulatório de 

Decisão Cirúrgica 

Ambulatório Pós-

operatório 

Dias da semana Quartas feiras 
Segundas, terças e 

sextas feiras 
Quintas feiras 

Nº de atendimentos/dia 10 6 10 

Equipes participantes 

Clínico, Cirurgião, 

Anestesista 

Enfermagem, Serviço 

Social e Nutrição 

Clínico Clínico 

Principal responsável Cirurgiões Clínico Clínico 

Data de início 07/03/2018 A definir 11/04/2018 

Figura 14 - Proposta número 4 para ambulatórios da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica 

     Fonte: elaboração própria. 

 

      

 Modelo de encaminhamento para Ambulatório de Decisão Cirúrgica. Este ponto 

voltou a ser motivo de divergências. Foram sugeridas as seguintes propostas: 

Observação do pesquisador: Nas portas das salas de atendimento do 

ambulatório do InCor havia o nome das equipes que utilizavam cada sala 

desde a inauguração do bloco 2 (ano 2000). Em 2017, a cultura vigente 

sustentava uma sensação de posse de cada equipe com as salas que tinham 

os seus nomes. Desta forma, mesmo quando as salas não estavam em uso 

pelas equipes “proprietárias”, não era permitido que se usasse as salas sem a 

autorização destas. 
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o Proposta 1: Encaminhamento realizado pelo cardiologista de cada paciente. 

Com esta proposta, o processo seria: 

 Paciente novo: encaminhado no momento da indicação cirúrgica. 

 Paciente que já estava na fila de cirurgia: encaminhado no momento 

do retorno de seguimento que ocorria, em média, a cada seis meses. 

A equipe clínica não concordou com a proposta, pois seriam encaminhados 

pacientes de diferentes posições da fila, podendo beneficiar os casos novos em 

detrimento daqueles que aguardavam na fila. 

o Proposta 2 -  Convocação, via telefone, dos pacientes que estivessem a, 

aproximadamente, 3 meses da cirurgia (em torno da 100º posição na fila 

cirúrgica).  

Para que esta proposta funcionasse, seria necessário que algum setor 

convocasse, em média, 80 pacientes por mês, durante 6 meses, para avaliação 

no Ambulatório de Decisão Cirúrgica. Como não houve setor voluntário, as 

lideranças que estavam na reunião sugeriram que esta atividade fosse realizada 

pelo setor de agendamento cirúrgico.  

 Informatização dos formulários de atendimento (templates) no prontuário 

eletrônico.  

o O coordenador de sistemas do serviço de informática, que estava participando 

pela primeira vez dessas reuniões, relatou que as solicitações das equipes 

estavam confusas e que algumas das informações desejadas já estavam 

disponíveis no sistema. Foi decidido criar um grupo para conduzir esta 

questão, formado por: médico da equipe clínica, médico assistente da 

liderança clínica, dois médicos assistentes da liderança executiva e o 

coordenador de sistemas. 

 

Fato relevante - 06 de março 2018 

 

 No dia seguinte, após conhecer a decisão realizada na reunião sobre a convocação dos 

pacientes para o Ambulatório de Decisão Cirúrgica, o gerente do setor de agendamento 

cirúrgico comunicou, por e-mail, que sua equipe não teria disponibilidade para realizar estas 

convocações. Sugeriu que a equipe clínica avaliasse a fila cirúrgica via sistema de informação 

e convocasse para o ambulatório os pacientes que julgassem clinicamente prioritários. 
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Fato relevante - 06 de março de 2018 

 

Na véspera do início das atividades dos novos ambulatórios, a enfermeira do setor de 

agendamento cirúrgico enviou para todas as equipes, por e-mail, a lista de pacientes 

convocados por ela para o primeiro Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação. A lista 

continha 10 pacientes que tinham previsão de internação para cirurgia em 10 a 15 dias, após a 

avaliação no ambulatório. Em média, estes pacientes estavam na fila de espera para cirurgia 

há 13 meses. 

 

 

 

 

 

 

Execução: Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação - 07 de março 2018 

 

Na primeira quarta feira de março, conforme planejado, foi iniciado o Ambulatório 

Clínico/Cirúrgico Pré-internação. Seguem abaixo os eventos importantes ocorridos no 

primeiro dia: 

 Dos 10 pacientes convocados, 8 compareceram para o ambulatório. Dos pacientes 

que faltaram, um tinha sido internado em outro hospital no dia anterior e o 

segundo não tinha conseguido transporte para ir ao InCor. 

 Como os pacientes foram convocados por telefone, vieram sem o agendamento 

em papel. Sem este documento, tiveram dificuldade na entrada do ambulatório. A 

equipe da recepção desconhecia este novo processo. Foi necessário entrar em 

contato com a enfermagem, no logo antes de começar a ambulatório, para liberar a 

entrada dos pacientes.  

 O atendimento médico ocorreu com a presença do clínico e do cirurgião, 

conduzido pelo clínico, sendo este o responsável pelo registro em prontuário 

médico. O anestesista não compareceu para realizar os atendimentos, como havia 

sido programado. 

 A equipe médica não usou o consultório próximo às salas de atendimento 

multiprofissional, como havia sido definido em reunião, mas sim, um consultório 

Observação do pesquisador:  A convocação acima foi para o Ambulatório 

Clínico/Cirúrgico Pré-internação, que já estava definido que seria 

convocado pelo setor de agendamento cirúrgico. O conflito descrito acima 

foi sobre a possível convocação para o Ambulatório de Decisão Cirúrgica. 
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localizado em outra área. O objetivo inicial era que o paciente fosse atendido por 

todas as equipes em uma área comum. 

 Todos os pacientes receberam solicitação para coleta de novos exames 

laboratoriais, pois a tipagem sanguínea não foi encontrada no prontuário 

eletrônico. A coleta foi realizada no mesmo dia, logo após os atendimentos. A 

realização de coleta sem agendamento para pacientes prioritários era um processo 

já vigente no serviço ambulatorial do InCor. Os pacientes não precisariam retornar 

ao ambulatório para avaliação dos exames, pois o objetivo era que os exames 

estivessem disponíveis no momento da internação. 

 Dois pacientes receberam solicitação de Tomografia Computadorizada de Tórax e 

Ultrassonografia Doppler de Artérias Carótidas. A equipe médica solicitou os 

exames com urgência para avaliar os resultados na semana seguinte, já que estes 

poderiam contraindicar a cirurgia. Como não havia disponibilidade para agendar 

estes exames nas vagas regulares, dentro do período solicitado, o médico 

assistente da liderança executiva responsável pelo serviço ambulatorial apresentou 

a situação para a coordenação do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) que 

concordou que as demandas prioritárias do Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-

internação fossem atendidas, como encaixe, no mesmo dia ou no dia seguinte. 

Com isso, os pacientes realizaram os exames imediatamente e receberam o 

agendamento para retornar no Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação na 

semana seguinte.  

 Para evitar erros de agendamento destes pacientes, tanto para exames como para 

consultas de retorno, foi definido que este processo seria realizado exclusivamente 

por um funcionário alocado próximo à região dos atendimentos 

multiprofissionais. Todos os pacientes deveriam ser direcionados a este posto de 

agendamento ao final das consultas.  

 

 

 

 

 

 As equipes de fisioterapia e psicologia, que haviam informado na reunião geral 

que não realizariam o atendimento individual, apenas orientação em grupo, 

Observação do pesquisador:  Esta foi uma decisão não planejada. Logo 

no início do atendimento do novo ambulatório, a liderança do setor de 

agendamento identificou o risco de erros. Por isso, decidiu centralizar estes 

agendamentos em um único funcionário.  
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compareceram no local de atendimento para realizar os atendimentos individuais. 

Com isso, após a consulta médica com clínico e cirurgião, os pacientes passaram 

com enfermagem, serviço social, nutrição, fisioterapia e psicologia. Como este 

fluxo não havia sido previsto antes, o processo de atendimento entre as equipes 

multiprofissionais ficou confuso e demorado, gerando certo desconforto entre as 

equipes. 

 Uma das salas de atendimento localizada onde foram realizadas as consultas 

multiprofissionais ficou disponível durante toda manhã. Esta sala era destinada às 

atividades de uma das equipes participantes do projeto, que também contava com 

outras duas salas na região. Apesar da equipe de nutrição ter solicitado em 

reunião, esta sala não foi disponibilizada pela equipe responsável. 

Logo ao fim do ambulatório foram buscadas soluções para os problemas que surgiram 

naquele primeiro dia: 

 Quanto à entrada dos pacientes no InCor, foi pactuado com a equipe da recepção 

que esta receberia semanalmente, por e-mail, a lista de pacientes agendados no 

Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação.  

 No que se refere à disponibilidade do resultado da tipagem sanguínea, a 

coordenadora do laboratório relatou que todos os exames estavam disponíveis, 

mas que o local de acesso ao resultado, dentro do prontuário eletrônico, era 

diferente dos outros, pois esta análise era realizada no laboratório de análises 

clínicas do Instituto Central do HCFMUSP. Esta informação foi transmitida à 

equipe médica.  

 Quanto à disponibilidade de uma das salas na regisão de atendimento 

multiprofissonal, a liderança da equipe responsável relatou que a sala não tinha 

sido utilizada em caráter excepcional. Desta forma, não poderia disponibilizá-la 

para outras equipes. 

A partir deste dia foi criada uma planilha eletrônica, compartilhada com todas as 

equipes envolvidas, para registrar o monitoramento dos pacientes participantes deste projeto 

piloto. O objetivo era acompanhar todos os eventos relevantes ocorridos com cada paciente, 

durante toda a linha de cuidado. Este monitoramento seria feito nos primeiros três meses por 

um dos médicos assistentes da liderança executiva.  
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Reunião 7 – 07 de março 2018 

 

No mesmo dia do início do projeto piloto no Ambulatório ocorreu, à tarde, a última 

reunião preparatória para as visitas guiadas por metas (Kanban) nas enfermarias. Estiveram 

presentes todas as equipes assistenciais (médicos, enfermagem, nutrição, serviço social, 

fisioterapia e psicologia), assistentes das lideranças clínicas e executiva e a coordenadora do 

setor de agendamento cirúrgico.  

As principais decisões foram: 

 As visitas do projeto piloto seriam realizadas na enfermaria, com capacidade para 

24 pacientes, onde se concentravam os pacientes valvopatas. 

 As visitas ocorreriam às segundas feiras à tarde e às quintas feiras pela manhã. 

 A data de início ficou marcada para o dia 15/03/2018.  

 A ferramenta de visualização e sinalização das informações seria um quadro 

localizado em frente ao posto de enfermagem. O quadro era composto por 30 

linhas e 13 colunas (figura 15). Cada linha correspondia a um paciente e cada 

coluna continha informações específicas a seu respeito. As cores do Kanban eram 

utilizadas de acordo com o tempo de permanência. A cor verde significava que o 

tempo de permanência estava dentro da meta, a cor amarela sinalizava que ele 

estava próximo de ultrapassar a meta e a cor vermelha significava que o paciente 

estava internado havia mais tempo do que esperado. As metas de permanência 

estavam associadas aos seguintes fatores: estágio cirúrgico (pré e pós-operatório); 

ao grau de urgência (eletivo ou urgente); e ao grau de risco do 

EuroScore.(EUROSCORE, 2018; ROQUES et al., 2003).  
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Figura 15 - Exemplo ilustrativo do quadro do Kanban utilizado nas visitas multidisciplinares guiada 

por metas 

Fonte: elaboração própria 

Nota: Pct: Iniciais do paciente; Espec: Especialidade; Diag.: Diagnóstico; Estágio: Pré-operatório ou 

Pós-operatório; Origem: Pronto Socorro ou Domicílio. 

 

Fato relevante - 08 de março de 2018 

 

 No dia seguinte ao início do projeto piloto ambulatorial uma das médicas assistentes 

do serviço de reabilitação cardiovascular do InCor procurou o médico responsável pelo 

serviço ambulatorial do Instituto para conversar sobre a baixa demanda de pacientes que sua 

unidade vinha recebendo. Ela gostaria de discutir possíveis soluções para estimular outras 

equipes médicas a encaminharem seus pacientes para a reabilitação cardiovascular. 

Compreendendo que esta seria uma boa oportunidade de unir a disponibilidade de recurso 

para reabilitação com o cuidado coordenado da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica, o 

médico sugeriu que a equipe do serviço de reabilitação cardiovascular passasse a integrar o 

projeto piloto em andamento. Com esta proposta, os pacientes seriam encaminhados para a 

reabilitação após o Ambulatório Pós-operatório, completando o ciclo de cuidado e 

aumentando a chance de melhores desfechos, como capacidade funcional e qualidade de vida. 

A médica concordou com a proposta. Foi combinado que, na próxima reunião do grupo 

condutor, esta possibilidade seria apresentada a todos. 
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Semana 9 

 

Execução: Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação - 14 de março de 2018 

 

No segundo dia do Ambulatório Clínico / Cirúrgico Pré Internação os principais fatos 

foram: 

 O problema com a recepção dos pacientes, ocorrido na semana anterior, não se 

repetiu, pois a equipe da recepção recebeu previamente a lista de pacientes 

agendados. 

 Dos dez pacientes atendidos, seis eram novos e quatro eram pacientes da semana 

anterior que retornaram após exames. Destes, apenas dois precisariam retornar (os 

que realizaram exames de imagem). Os outros dois, que apenas colheram material 

para tipagem sanguínea, deveriam retornar somente para a internação. Entretanto, 

por falha de comunicação, esses pacientes entenderam que deveriam retornar para 

checagem da tipagem sanguínea.  

 Os quatro pacientes da semana anterior, que retornaram para avaliação de exames, 

foram liberados para cirurgia. Com isso, os oito primeiros pacientes da linha de 

cuidado estavam prontos para cirurgia e tinham previsão de internação a partir de 

18/03/2018.  

 Novamente, o direcionamento dos pacientes para a realização imediata de exames, 

agendamento de retorno e demais informações relacionadas a fluxos de 

atendimento foi centralizado em funcionário do setor de agendamento. O objetivo 

era que este funcionário fosse o guardião do processo, evitando erros e falhas de 

comunicação  

 Dos seis novos pacientes atendidos, cinco receberam solicitação de exames 

(laboratoriais e de imagem) e um dos pacientes recebeu solicitação de avaliação 

pela equipe da odontologia. Estes cinco pacientes deveriam retornar na semana 

seguinte para reavaliação médica e confirmação cirúrgica. Alguns dos exames 

solicitados foram realizados no mesmo dia, com base em acordos prévios com os 

setores. Já para a avaliação odontológica e alguns outros exames, como por 

exemplo ecocardiograma transesofágico, não havia disponibilidade imediata. Por 

isso, foi necessária uma conversa com as lideranças responsáveis por estes 

procedimentos para avaliar as possibilidades de integração destes setores com o 
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novo ambulatório. Foi combinado que os setores buscariam atender aos pedidos 

deste ambulatório no período máximo de uma semana.  

 O atendimento médico, realizado por clínico e cirurgião, ocorreu sem 

intercorrências. Desta vez, foi utilizada a sala próxima das equipes 

multiprofissionais, conforme combinado previamente. O anestesista, mais uma 

vez, não compareceu ao ambulatório. 

 O fluxo de atendimento entre as equipes multiprofissionais mostrou-se novamente 

lento, principalmente durante o atendimento da equipe da enfermagem. Segundo 

seu diretor, a avaliação pré-operatória da enfermagem exigia um exame minucioso 

que duraria mais do que os 20 minutos pré-estabelecidos. Como o atendimento 

desta equipe ocorria logo após a consulta médica, os pacientes demoravam para 

chegar às demais equipes, gerando espera e incômodo.  

 Novamente, uma das salas da região não foi utilizada (a mesma da semana 

anterior), apesar da equipe responsável relatar que a utilizaria nessa semana. Esta 

situação gerava desconforto em outra equipe que estava com restrição de sala. 

 

 

Reunião 8 - 14 de março de 2018 

 

Logo após o segundo dia do ambulatório ocorreu a reunião do grupo criado para a 

criação dos templates para atendimento médico e multiprofissional no sistema de informação 

(SI3). O objetivo era desenvolver ferramentas eletrônicas que registrassem os dados 

fundamentais para o atendimento dos pacientes valvopatas cirúrgicos, viabilizando a produção 

de informação para a mensuração de desfechos clínicos.  

Para esta reunião, a equipe médica trouxe a proposta de três instrumentos para serem 

implantados no sistema: Avaliação Ambulatorial Pré-operatória; Classificação de Risco e 

Prioridade Cirúrgica; e Check-list Pré-operatório. Ao analisar a demanda da equipe, o 

coordenador de sistemas mostrou onde algumas dessas informações já estavam disponíveis no 

SI3, mesmo que com falhas de preenchimento pelas equipes médicas. Sugeriu que não fossem 

criados novos templates, mas usadas corretamente as alternativas já existentes. O coordenador 

preocupava-se com a possibilidade de alterar o modelo de atendimento já em funcionamento 

há vários anos. O modelo era padronizado para todas as equipes e criar templates específicos 

para uma equipe poderia repercutir tanto internamente como nos outros hospitais estaduais 

que utilizam o mesmo sistema de informação.  
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O restante do grupo argumentou que o modelo atual era muito abrangente e de 

preenchimento demorado, além de não conter todos os dados necessários para a mensuração 

de desfechos. Foi sugerido, considerando que era um projeto piloto, buscar uma alternativa 

que não alterasse a estrutura base do modelo atual, mas que permitisse a utilização das 

ferramentas propostas, mesmo que elas fossem adicionadas como anexo ao atendimento 

principal.  

Por fim, chegou-se ao seguinte consenso:  

 A Avaliação Ambulatorial Pré-operatória seria adicionada como um 

questionário vinculado ao registro da consulta médica. 

 A Classificação de Risco e Prioridade Cirúrgica seria adicionada ao módulo de 

gestão da Fila Cirúrgica, já existente. 

 O Check-list Pré-operatório seria vinculado ao documento de admissão da 

Internação, disposto como um texto padronizado.  

A equipe de sistemas estimou um período de 15 dias para desenvolver estas 

ferramentas. 

 

Execução: Kanban - 15 de março de 2018 

 

O primeiro Kanban na enfermaria contou com grande participação: médicos 

residentes; profissionais de todas as equipes assistenciais, enfermeiras do setor de 

agendamento cirúrgico e médicos assistentes das lideranças clínicas e executiva.  O “quadro” 

do Kanban, conforme figura 15, foi instalado em um vidro próximo aos computadores 

utilizados por residentes e profissionais assistenciais. 

O responsável por conduzir esta primeira visita foi um dos médicos assistentes da 

liderança executiva, com apoio do médico assistente da liderança clínica. Os médicos 

residentes e os demais profissionais assistenciais foram os responsáveis por fornecer as 

informações clínicas e as enfermeiras do setor de agendamento cirúrgico informaram a 

situação de leitos e o agendamento cirúrgico. O tempo utilizado para discussão de 22 casos foi 

de 47 minutos. A expectativa inicial era que durasse aproximadamente 30 minutos. 

 

Fato relevante - 18 de março de 2018 

 

A primeira paciente da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica foi internada em 18 

de março para realização do procedimento cirúrgico no dia seguinte. 
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Semana 10 

 

Execução: Kanban - 19 de março de 2018 

 

O segundo Kanban teve como destaques os seguintes eventos: 

 Grande participação e engajamento dos médicos residentes, tanto na apresentação 

dos casos, como no preenchimento do quadro. 

 A primeira paciente da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica estava em 

cirurgia, como previsto. 

 Pacientes eletivos internados no dia anterior pelo modelo assistencial antigo, sem 

passar pelo Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação, tinham exames 

pendentes. Estes exames precisariam ser realizados durante a internação para, em 

seguida, os pacientes serem submetidos a cirurgia. 

 Uma nutricionista sinalizou que um dos pacientes internados, liberado para 

cirurgia, ainda tinha uma pendência clínica. A equipe médica concordou e retirou 

a liberação cirúrgica do paciente, evitando a suspensão da cirurgia. 

O tempo utilizado na visita para discussão de 20 casos foi de 24 minutos.  

  

Fato relevante - 19 de março de 2018 

 

Logo após o Kanban, integrantes do grupo condutor do projeto piloto encontraram, no 

elevador, o coordenador médico da equipe cirúrgica, que tinha acabado de realizar a cirurgia 

da primeira paciente da linha de cuidado. Questionado o sobre que ele estava achando o 

projeto piloto, referiu: “Isso é um sonho de anos”. 

 

Execução: Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação - 21 de março de 2018 

 

 Principais fatos: 

 O atendimento médico, com clínico e cirurgião, ocorreu sem intercorrências. Mais 

uma vez, o ambulatório não contou com presença do anestesista. 

 Dois pacientes da semana anterior, que retornaram para avaliação médica após 

exames, foram retirados da fila cirúrgica. Uma, devido a mudança de conduta 

terapêutica para um procedimento menos invasivo. O segundo por desistência, 

pois se sentia bem e não desejava correr o risco do procedimento. 
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 Uma paciente apresentava um quadro clínico desfavorável para cirurgia devido a 

anemia importante. Foi feita opção por adiar a cirurgia e realizar um tratamento 

com reposição de ferro. A paciente foi agendada para retornar em 3 semanas, para 

reavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 O cardiologista clínico queixou-se de que alguns laudos de exames de imagem 

realizados pelos pacientes da linha de cuidado não estavam prontos a tempo do 

retorno para a avaliação médica. O cirurgião informou que, para ele, isso não era 

problema pois, mesmo sem o laudo, ele poderia definir a conduta visualizando a 

imagem disponível no sistema. 

 O atendimento das equipes multiprofissionais transcorreu com mais organização e 

comunicação entre as equipes. 

 A equipe da psicologia iniciou por iniciativa própria a utilização de questionários 

de qualidade de vida (EQ-5D e SF-36). O objetivo da equipe era realizar esta 

avaliação no pré-operatório, na internação e no pós-operatório. Assim, seria 

possível conhecer o impacto do tratamento cirúrgico na qualidade de vida dos 

pacientes. 

 

Fato relevante – 21 de março de 2018 

 

Na reunião mensal da Cardiologia Clínica, a liderança médica do hospital apresentou 

algumas informações sobre o projeto piloto em andamento e reforçou a importância da 

mudança do modelo assistencial para entregar, com eficiência, melhores desfechos aos 

pacientes. 

 

Execução: Kanban – 22 de março de 2013 

 

O terceiro Kanban teve como destaques os seguintes eventos: 

Observação do pesquisador: pelo modelo assistencial anterior, não haveria 

esta avaliação ambulatorial antes da internação. Todos estes três pacientes 

teriam sidos convocados para diretamente para internação hospitalar, com 

agendamento para realização a cirurgia. Nestes casos, o ambulatório evitou 

o desperdício de internações inadequadas. 
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 Participação do coordenador médico da equipe de valvopatias 

 A espera por exames de ecocardiograma para alta hospitalar chamou a atenção 

dos médicos assistentes da liderança executiva, pois este setor tinha passado por 

uma ampliação recente e deveria ter capacidade para realização quase imediata 

dos exames para pacientes internados.  

 O tempo utilizado na visita para discussão de 24 casos foi de 32 minutos. 

Logo após o Kanban, os dois médicos assistentes da liderança executiva foram 

conversar com o médico chefe do setor de ecocardiogramas. Explicaram o projeto piloto e o 

que estava sendo percebido nas visitas do Kanban. Verificou-se que os atrasos aconteciam por 

falhas de comunicação entre os setores. Dessa forma, foi combinado que todos os exames dos 

pacientes internados deveriam ser realizados no mesmo dia da solicitação. Caso houvesse 

dificuldades, as equipes deveriam entrar em contato com a liderança do setor. Os médicos 

assistentes da liderança executiva convidaram o médico chefe do setor de ecocardiogramas 

para acompanhar uma visita do Kanban e conhecer o funcionamento da metodologia. 

 

Fato relevante – 25 de março de 2013 

 

O primeiro paciente do projeto piloto a receber alta hospitalar não foi encaminhado 

para o Ambulatório Pós-operatório, conforme previa a linha de cuidado.  A equipe médica 

seguiu o processo antigo, encaminhando o paciente para o cardiologista clínico de origem. 

Esta informação foi conhecida por meio do monitoramento dos pacientes do projeto piloto, 

realizado por um dos médicos assistentes da liderança executiva. Esta ocorrência foi 

comunicada por e-mail ao grupo condutor para verificação das causas e correção do processo. 

 

Semana 11 

 

Reunião 9 - 26 de março de 2018 

 

 Na última semana de março ocorreu a primeira reunião de monitoramento e avaliação 

do projeto piloto. As principais discussões dessa reunião foram: 

1. Análise dos 22 pacientes avaliados no Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-

internação, até a semana anterior. Os dados apresentados foram: 

 Absenteísmo dos pacientes convocados 

 Diagnósticos principais 
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 Classe funcional de ICC (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 

2018) 

 Tempo médio de espera para cirurgia dos convocados 

 Exames solicitados 

 Cancelamentos de indicação cirúrgica 

Dentre os itens apresentados, o que mais gerou discussão foi o tempo médio 

de espera para cirurgia dos pacientes convocados. Considerando o volume total de 

pacientes na fila de espera e a capacidade cirúrgica atual da equipe, esperava-se 

que o tempo médio de espera fosse de 990 dias (equivalente a 33 meses), mas o 

tempo médio espera para cirurgia dos pacientes convocados nas primeiras três 

semanas do projeto piloto foi de 474 dias (15 meses). Após longa discussão, 

percebeu-se que o processo de liberação cirúrgica realizado pelos cirurgiões, via 

sistema de informação (SI3), estava criando esta distorção. Como os cirurgiões 

não avaliavam os pacientes presencialmente, priorizavam convocar para cirurgia 

os pacientes que os clínicos sinalizavam como prioridade ou aqueles de interesse 

científico. Em geral, esses pacientes tinham o tempo de espera menor. Por isso, o 

tempo médio de espera dos pacientes convocados até aquele momento (15 meses) 

era menor que o esperado (33 meses). Os pacientes que não se enquadravam 

nessas situações eram evitados pelos cirurgiões, pois, como consequência do 

longo tempo de espera, o quadro clínico destes pacientes tornava-se diferente do 

que constava na indicação cirúrgica inicial, o que gerava incerteza na equipe. Na 

reunião foi verificado que havia pacientes esperando há 48 meses.  

Com essa constatação, o médico cirurgião sugeriu que a equipe não realizasse 

mais a liberação cirúrgica sem ver e avaliar o paciente e que a convocação para 

cirurgia tivesse um equilíbrio entre os critérios de prioridade, interesse acadêmico 

e tempo de espera. Comprometeu-se em enviar uma proposta de convocação para 

o ambulatório que evitasse a continuidade destas distorções. 

2. Atraso de laudos para exames de imagem. O coordenador da equipe clínica 

comprometeu-se a discutir esta questão com liderança do Centro de Diagnósticos 

por Imagem (CDI) 

3. Kanban. Foi realizada uma breve discussão sobre as primeiras visitas 

multidisciplinares na enfermaria, o que reforçou a confiança do grupo no método.  
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4. Informatização dos templates de atendimento. A equipe clínica ainda não tinha 

enviado os formulários para o setor de informática. Foi combinado que este envio 

seria realizado logo após a reunião. 

5. Erro no encaminhamento para o Ambulatório Pós-operatório. A equipe clínica 

informou a ocorrência de uma falha de comunicação interna, já corrigida. Todos os 

pacientes seguintes seriam encaminhados corretamente.  

6. Sala disponível. A equipe responsável concordou em compartilhar com as outras 

equipes a sala disponível na região dos atendimentos multiprofissionais. 

 

Execução: Kanban - 26 de março de 2018 

 

Os principais fatos da visita guiada por metas realizada neste dia foram: 

 Presença da liderança executiva para conhecer a metodologia  

 Presença do médico responsável pelo setor de ecocardiogramas 

 O aumento no tempo de permanência relacionado à espera por autorização para 

utilização de materiais de alto custo 

 A constatação de que havia pacientes internados que poderiam estar em cuidados 

domiciliares ou no hospital de longa permanência do HCFMUSP. 

 Logo após o Kanban, a liderança executiva sinalizou para os seus médicos assistentes 

a necessidade de rever o processo de autorização para utilização de materiais. Além disso, foi 

agendada uma reunião com a equipe do programa de cuidados domiciliares do município de 

São Paulo, para a discussão sobre o processo de desospitalização dos pacientes elegíveis ao 

programa. 

 

Execução: Ambulatório Clínico Cirúrgico Pré-internação – 28 de março de 2018 

 

 Os fatos mais relevantes do último ambulatório acompanhado por esta pesquisa-ação 

foram: 

 O médico cirurgião levou o médico residente de cirurgia cardiovascular para 

participar do ambulatório.  

 Mais um paciente saiu da fila cirúrgica por não desejar ser operado naquele 

momento, pois se sentia bem e não desejava correr o risco da cirurgia. 

 O fluxo de atendimento das equipes multiprofissionais continuou sendo 

aprimorado por meio de comunicação e colaboração entre as equipes.  
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 A equipe da nutrição utilizou a sala que vinha ficando disponível nos dias 

anteriores. 

 

Execução: Kanban – 29 de março 2018 

 

Os fatos mais relevantes do último Kanban acompanhado por esta pesquisa-ação 

foram: 

 A presença do coordenador do serviço de emergência do InCor, convidado pelo 

coordenador da equipe clínica de valvopatias. Este acreditava que o processo de 

comunicação entre a emergência e a enfermaria poderia melhorar e o Kanban 

deixava isso claro. 

 O aumento do encaminhamento dos pacientes de longa permanência para o 

hospital do HCFMUSP destinado a eles. 

 A percepção de que a equipe clínica adiava as altas que poderiam ser realizadas à 

tarde para o início da manhã posterior. Segundo o médico assistente da equipe, 

esta ação era realizada para que a equipe atingisse a meta institucional de alta até 

as 11 horas da manhã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fato relevante - 29 de março de 2018  

 

 No dia 29 de março, o médico cirurgião enviou para o grupo condutor do projeto 

piloto a proposta da equipe cirúrgica para definição dos pacientes a serem convocados para o 

Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação. A proposta buscava trazer equilíbrio entre os 

fatores tempo de espera para cirurgia, critérios de prioridade e interesse acadêmico. Além 

disso, a liberação cirúrgica passaria a ser presencial neste ambulatório, não apenas via sistema 

de informação. 

Observação do pesquisador: A meta institucional de horário de alta até 11 

horas tinha como objetivo estimular as equipes a realizar as altas no início 

do dia, permitindo a disponibilização dos leitos para as UTIs e Emergência. 

Ou seja, esperava-se o uso mais eficiente do leito. Entretanto, foi percebido 

que a alta estava sendo adiada para o início do dia seguinte, o que produzia 

um efeito contrario do desejado, reduzindo a eficiência. 
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8.5.2 Outros projetos pilotos em desenvolvimento 

 

Enquanto o projeto piloto com as equipes relacionadas à valvopatias se desenvolvia, 

outras duas equipes demonstraram interesse em rediscutir seus modelos assistenciais com 

base nas diretrizes do Cuidado Baseado em Valor:  a Cardiologia Pediátrica e a 

Cardiogeriatria. De forma voluntária, as lideranças dessas equipes procuraram o grupo 

condutor com o objetivo de conhecer melhor o tema e o trabalho em desenvolvimento. Com o 

apoio técnico recebido, ambas as equipes decidiram desenvolver projetos pilotos em suas 

áreas. Estas iniciativas não foram acompanhadas por esta pesquisa-ação.  
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9 AVALIAÇÃO  

 

 O processo de implantação do modelo de Cuidado Baseado em Valor foi iniciado com 

a criação de um grupo condutor para estudar o tema e discutir as melhores formas de 

implantação. Em seguida, foram realizadas visitas a dois hospitais que já se encontravam em 

estágios mais avançados de implantação. Por exemplo, o Ambulatório Pós-operatório da 

Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica foi inspirado na experiência de um deles. Após a 

fase inicial de aprendizado, foi iniciado um processo de disseminação dos conceitos 

associados ao valor em saúde, tanto para as lideranças, como para os profissionais 

operacionais, por meio de palestras e divulgação via intranet. Com o apoio da liderança 

médica e o engajamento das equipes assistenciais foi proposta a realização de projeto piloto 

que permitisse avaliar a viabilidade e pertinência desses conceitos no Instituto. Esta trajetória 

de implantação tem similaridades com a Jornada da Implantação proposta pelo ICHOM 

(ICHOM, 2017a).  

A escolha da valvopatia cirúrgica levou em conta os seguintes critérios: longa fila de 

espera para cirurgia, com óbitos antes da realização do procedimento e altas taxas de 

mortalidade e infecção pós-operatória. Estes resultados sugeriam que havia oportunidades de 

melhorar o valor entregue aos pacientes valvopatas. Esta escolha foi bem aceita, tanto pelas 

equipes envolvidas, quanto pelo restante do corpo clínico do hospital, o que deu legitimidade 

ao projeto. 

 O planejamento e a execução do projeto piloto (Linha de Cuidado da Valvopatia 

Cirúrgica), realizados nos três primeiros meses do ano de 2018, foi repleto de ciclos de 

aprendizagem e amadurecimento, características da pesquisa-ação (COGHLAN; 

BRANNICK, 2005). O grupo condutor do projeto, inicialmente formado apenas pelas 

lideranças médicas e administrativas, passou a incorporar profissionais de todas as equipes da 

assistência. A participação destes profissionais deu maior propriedade e consciência ao 

projeto, mesmo que no início poucos se manifestassem nas reuniões quando suas lideranças 

estavam presentes. A proposta de priorização e a escolha dos desfechos a serem mensurados 

teve participação direta dos profissionais envolvidos na assistência. 

Com o andamento das reuniões e o mapeamento dos processos, algumas ideias que 

pareciam boas no início projeto foram mostrando-se difíceis de implantar na prática, gerando 

divergência entre as equipes. Por exemplo, o Ambulatório de Decisão Cirúrgica, até o fim do 

período da pesquisa, não havia sido implantado devido a um impasse relacionado à 

responsabilidade de encaminhamento dos pacientes.  
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Algumas decisões tomadas nas reuniões oficiais não eram cumpridas ou eram 

modificadas em conversas “extraoficiais”. Por exemplo, a modificação da disponibilidade da 

equipe cirúrgica para atendimento no ambulatório (na reunião: quarta e quinta feira, em 

conversa “extra oficial”: apenas quarta feira); uso da sala para atendimento médico (na 

reunião: sala próxima às equipes multiprofissionais, na prática: sala distante das equipes);  

médico responsável pela condução da atendimento (na reunião: o cirurgião, na prática: o 

clínico); encaminhamento para Ambulatório Pós-operatório (na reunião: todos os pacientes 

seriam encaminhados este ambulatório no momento da alta, na prática: os pacientes foram 

encaminhados para os ambulatórios de origem, como ocorria antes do piloto) (figura 16).  

 

Assunto Decisão em reunião Como acorreu na prática 

Disponibilidade da equipe cirúrgica 

para atendimento nos ambulatórios 
Quarta e Quinta feira Quarta feira 

Uso da sala para atendimento médico 
Sala próxima às equipes 

multiprofissionais 

Sala distante das equipes 

multiprofissionais* 

Médico responsável pela condução 

do atendimento 
Cirurgião Clínico 

Encaminhamento para Ambulatório 

Pós-operatório 

Todos os pacientes 

momento da alta 

Os pacientes não foram 

encaminhados* 

Figura 16 - Exemplos de decisões em reuniões que foram modificadas na prática 

Fonte: elaboração própria 

Nota: (*) processos corrigidos posteriormente. 

 

Outro ponto notado durante a pesquisa foi a dificuldade de comunicação efetiva entre 

as equipes médicas e o Setor de Informática. Apesar do bom relacionamento entre estas 

equipes durante o projeto piloto, a dificuldade de executar as ações em conjunto ficou 

evidente nas reuniões. Por esse motivo, foi criado um grupo formado também por médicos 

administradores, com experiência clínica e formação em gestão, com o objetivo de dar 

celeridade às entregas relacionadas ao sistema de informação.  

Todos estes eventos, previstos ou imprevistos, mostram como o processo de 

implementação Cuidado Baseado em Valor em um hospital universitário é dinâmico, com 

avanços e retrocessos ao longo da jornada. A capacidade de motivar e equilibrar o nível de 

estresse das equipes é um grande desafio. Para isso, a coordenação do projeto, a cooperação e 

o trabalho em equipe são fatores importantes (NILSSON et al., 2017). 
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10 DISCUSSÃO  

10.1 Valor em saúde como propósito 

 

Um dos objetivos desta pesquisa era a identificação e avaliação dos principais fatores 

facilitadores e limitantes nos primeiros passos na implantação do Cuidado Baseado em Valor 

em um hospital universitário. 

Incialmente, destaca-se o poder de adesão e motivação que estas ideias tiveram sobre 

as equipes assistenciais. Além das equipes envolvidas na Linha de Cuidado da Valvopatia 

Cirúrgica, outras equipes como a Cardiologia Pediátrica e a Cardiogeriatria se interessaram 

pelo tema e iniciaram espontaneamente iniciativas para incorporar estes conceitos em suas 

atividades assistenciais. Destaca-se também a adesão da alta liderança médica do HCFMUSP, 

incluindo este tema nos eixos estratégicos e criando um grupo condutor para discutir a 

implantação do Cuidado Baseado em Valor em todo o Complexo Hospitalar. 

A aceitação encontrada neste estudo, tanto por parte da liderança como dos 

profissionais assistenciais, corrobora a ideia de que o valor em saúde, visto como o objetivo 

final dos serviços de saúde, tem grande potencial mobilizador  (PORTER; TEISBERG, 2006). 

Por outro lado, o termo “Valor em Saúde”, isoladamente, não é de compreensão uniforme 

pelos profissionais. Isso faz com que o entendimento sobre o tema seja variado, com risco de 

diluição do seu significado (FREDRIKSSON; EBBEVI; SAVAGE, 2015). No presente 

trabalho, o termo “desfecho” foi entendido de forma mais uniforme e utilizado com mais 

frequência (NOBRE; BERNARDO; JATENE, 2003). Já o termo “custo”, que também faz 

parte da definição do valor em saúde, foi menos utilizado. Tendência similar foi encontrada 

em outro estudo realizado em um hospital universitário (NILSSON et al., 2017). 

10.2 Mensurando desfechos 

 

Apesar da boa adesão dos profissionais da assistência ao termo “desfecho” o estudo 

mostrou que, considerando a proposta de Porter (2010) para os resultados que importam para 

os pacientes, apenas dois tipos de desfechos clínicos eram medidos de forma sistemática pelo 

hospital: 1- Mortalidade pós-operatória hospitalar (até 30 dias de internação) e 2 – infecções 

hospitalares. Os outros indicadores tinham como objeto a produção ou processos. Além disso, 

os desfechos medidos tinham relação apenas com o processo intrahospitalar. Ou seja, os 

resultados clínicos ocorridos com os pacientes após a alta e durante o tratamento ambulatorial 
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não eram monitorados. Dado que um paciente não se submete a uma cirurgia eletiva apenas 

com o objetivo de sobreviver ao procedimento e não ser acometido por uma infecção 

hospitalar, mas sim para melhorar a sua capacidade funcional e qualidade de vida, nota-se que 

a maior parte dos desfechos que importam para os pacientes são pouco mensurados 

atualmente (PORTER, 2010; PORTER; LARSSON; LEE, 2016).  

Ir além dos desfechos clássicos (mortalidade e infecção) é um desafio para as equipes 

hospitalares, tanto da assistência como da gestão. Existe não só a dificuldade de identificar 

possíveis desfechos a serem mensurados durante e após a alta hospitalar, mas também o 

desafio da coleta das informações. Para a definição dos desfechos monitorados na Linha de 

Cuidado da Valvopatia Cirúrgica foram importantes os conjuntos de padrões de desfechos 

disponíveis em sites de sociedades médicas (STS) e de organismos ligados ao tema (ICHOM). 

Estas organizações realizam um trabalho relevante, pois auxiliam os hospitais a utilizar 

indicadores validados e padronizados internacionalmente (ICHOM, 2017b; THE SOCIETY 

OF THORACIC SURGEONS (STS), 2018). Com os desfechos escolhidos, o passo seguinte 

foi desenvolver ferramentas para coletar e armazenar digitalmente os dados.   

Os desfechos reportados pelo pacientes (em inglês: Patient Reported Outcomes - 

PROs) (VAN DER WEES et al., 2014) são um grupo de desfechos pouco explorado no 

projeto piloto deste estudo, mas que tem ganho destaque no cenário internacional. 

Desenvolvidos com base na perspectiva do paciente, os PROs mensuram variáveis geralmente 

não avaliadas pelos serviços de saúde, como controle de sintomas (exemplos: dor, falta de ar, 

fraqueza), presença de efeitos colaterais, qualidade de vida, independência, saúde mental, 

entre outros. A coleta das informações é realizada por meio de questionários validados 

internacionalmente, aplicados aos pacientes de forma presencial ou a distância (telefone, e-

mail ou aplicativos). Os estudos têm mostrado o grande potencial da mensuração deste tipo de 

desfechos, tanto para engajar médicos e pacientes, como para melhorar resultados clínicos 

(BASCH et al., 2017; BAUMHAUER, 2017; BLACK et al., 2016; ROTENSTEIN; 

HUCKMAN; WAGLE, 2017). Considerando que o modelo assistencial pretende entregar os 

resultados que mais importam para o paciente, a evolução da implantação do Cuidado 

Baseado em Valor no InCor exigirá o desenvolvimento de técnicas e ferramentas para 

mensurar os PROs em suas linhas de cuidado. 

Não basta medir os desfechos, é preciso compartilhar e divulgá-los, tanto 

internamente, como para a sociedade. Apenas com transparência a competição por entrega de 

valor irá se desenvolver, impulsionando melhores resultados com o uso adequado de recursos 

(CHASSIN, 2002; PORTER; TEISBERG, 2006). As reuniões mensais das Divisões de 
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Cardiologia Clínica e Cirurgia Cardiovascular foram um avanço neste sentido. Mas o fato de 

atingirem as especialidades Clínicas e Cirúrgicas de forma separada e abordarem um amplo 

leque de indicadores (produção, processo e desfechos) caracterizavam-nas como espaços de 

informação, não de discussão.  

Outro desafio a ser superado pelo hospital será a fragmentação da gestão dos 

indicadores relacionados à qualidade que, em 2017, estava divida entre sete setores. Segundo 

Kaplan et al. (2015), a escolha de um setor para ser o responsável por gerir este processo, com 

transparência e responsabilidade, pode trazer benefícios consideráveis.  

10.3 Medindo custos 

 

 Na definição de Valor em Saúde, além dos desfechos também é considerado o custo 

para atingir tais resultados. Na indústria da saúde, os sistemas de aferição de custos, tanto nos 

ambientes públicos como privados, são quase inexistentes, e, quando presentes, têm pouca 

relação com os serviços prestados aos pacientes (PORTER; LEE, 2013). 

O método de custeio baseado em atividade e tempo, proposto por Kaplan e Porter na 

publicação How to Solve The Cost Crisis In Health Care busca mensurar os custos dos 

serviços prestados a cada paciente por meio do tempo estimado que os recursos (humanos e 

materiais) são dedicados a cada processo. Para isso, é necessário mapear todo o fluxo de 

atendimento (KAPLAN; PORTER, 2011). As experiências com o uso desta metodologia tem 

crescido na área da saúde e demonstrado benefícios, não apenas na compreensão dos custos, 

mas também por meio do aprimoramento dos processos de atendimento (KEEL et al., 2017). 

O cenário no InCor e no HCFMUSP não era diferente da maior parte dos prestadores 

de serviços de saúde. Em fevereiro de 2018, depois de 4 anos de início do projeto de 

implantação do sistema de custeio, os setores do hospital passaram a receber os primeiros 

relatórios de custo por departamento. Esses relatórios tinham pouca relação com os desfechos 

obtidos.  

O projeto piloto para o desenvolvimento da Linha de Cuidado da Valvopatia Cirúrgica 

não abordou diretamente a mensuração de custos, pois não ainda havia informação disponível 

para este fim. No entanto, o mapeamento do processo assistencial da condição médica 

escolhida (valvopatia cirúrgica) e o envolvimento das equipes assistenciais na decisão sobre a 

utilização de recursos, como era realizado nas visitas do Kanban, foram contribuições do 

projeto para o amadurecimento desta discussão dentro da instituição (LEE et al., 2016). 
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10.4 Desenvolvendo um modelo de Unidade de Prática Integrada (UPI) 

 

Apesar de dispor de 15 equipes médicas definidas em torno de áreas de atuação da 

cardiologia, o modelo assistencial do InCor ainda era fragmentado por especialidades clínicas 

e cirúrgicas e por setores assistenciais (ambulatório, emergência, enfermaria, centro cirúrgico 

e UTI). O hospital dispunha de todas as principais classes de profissionais da saúde 

necessárias para o cuidado adequado, porém não existia um modelo institucional de atuação 

interdisciplinar integrada. Por exemplo, os profissionais não conheciam completamente o 

ciclo de atendimento das condições de saúde com as quais trabalhavam, pois cada um era 

responsável apenas pela sua parte. Além disso as equipes não mediam nem discutiam os 

resultados e processos para as principais condições de saúde dos seus grupos e, 

consequentemente, não compartilhavam a responsabilidade sobre o desempenho global. Estas 

são características importantes do modelo de UPI proposto por Porter e Lee (2013).  

Algumas equipes, como aquelas relacionadas aos transplantes de coração e às 

cardiopatias congênitas, possuíam iniciativas de integração e coordenação de cuidado, mas 

eram a exceção. Além da fragmentação assistencial entre setores e equipes, foi possível notar 

grande variação do cuidado no atendimento aos pacientes portadores de valvopatias 

cirúrgicas. Destaca-se abaixo algumas observações realizadas durante o projeto piloto que 

demonstram este cenário: a definição cirúrgica era realizada apenas pelo cardiologista clínico, 

sem a participação do cirurgião. Este último avaliava o caso apenas via prontuário eletrônico e 

liberava a convocação para cirurgia. Dos 25 casos monitorados no projeto piloto durante o 

mês de março (todos já liberados para a cirurgia), 10 (40%) receberam alguma nova conduta 

no Ambulatório Clínico/Cirúrgico Pré-internação (solicitação de exames, tratamento 

medicamentoso ou suspensão da cirurgia). Estes dados sugerem uma grande variação no 

cuidado que pode trazer risco aos pacientes, com piores desfechos e maior custo (MAKARY, 

2014). Neste cenário, o desenvolvimento de equipes multiprofissionais de alto desempenho, 

que compreendam todo o ciclo de cuidado e conheçam o valor entregue aos pacientes, pode 

produzir grande impacto nos resultados operacionais.  

Deve-se ter cuidado com o excesso de normatização por meio dos protocolos clínicos 

gerenciados, pois podem causar frustração nos profissionais, riscos aos pacientes e restrição à 

divulgação da informação. Acredita-se que equipe assistenciais integradas, que conheçam e 

discutam seus resultados terão capacidade definir e adaptar as suas práticas de forma dinâmica 

e efetiva (CECILIO; MERHY, 2007; PORTER; LEE, 2013; WATERS, 2015). Um exemplo 

ocorrido durante o presente estudo foi a proposta de mudança do modelo de liberação 
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cirúrgica sugerida pelo médico cirurgião. Após um mês de projeto piloto, ao conhecer os 

dados relacionados aos pacientes atendidos neste período, o cirurgião propôs que a 

convocação para a cirurgia respeitasse critérios de risco e tempo de espera para cirurgia e que 

a liberação cirúrgica passasse a ser presencial no Ambulatório, não mais apenas via prontuário 

eletrônico. 

O rápido envolvimento e engajamento nas visitas do Kanban nas enfermarias também 

mostrou diversas oportunidades, tanto para as equipes assistenciais como para os 

administradores. Questões relacionadas à espera por exames, procedimentos e autorizações 

para utilização de material de alto custo eram frequentes, o que reduzia a eficiência do 

processo assistencial. O reconhecimento destes problemas gerou ações de melhoria. A 

presença de pacientes em cuidados prolongados que poderiam estar em unidades com este 

perfil ou até em cuidados domiciliares, era rotineira. Notou-se que o encaminhamento destes 

pacientes era protelado à espera de uma possível melhora do quadro clínico durante a 

internação no InCor, o que possibilitaria a alta para domicílio. Isto estendia o tempo de 

permanência de pacientes, restringindo o acesso dos que aguardavam convocação para 

procedimentos no InCor. Para mudar este cenário, a cada visita do Kanban as equipes eram 

estimuladas a identificar e encaminhar os pacientes de longa permanecia para unidades com 

este perfil, possibilitando o desenvolvimento de uma nova prática. Quanto aos cuidados 

domiciliares, a dificuldade de encaminhamento disparou uma reunião entre a equipe da 

liderança do InCor e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.  

Também chamou a atenção a constatação de que as equipes deixavam de dar alta aos 

pacientes no período da tarde, adiando-as para a manhã seguinte, de forma a atingir a meta de 

horário da alta às 11h. Isto demonstra como o excesso de foco no processo, sem compreensão 

do objetivo final, pode produzir resultados indesejados.  A visita multidisciplinar guiada por 

metas com a utilização de cores (que representavam a adequação ou não às metas) mostrou-se 

um espaço rico, que potencializou alguns aspectos importantes desejados para as UPIs: visão 

sistêmica, comunicação, transparência, responsabilização, redução de desperdícios e 

integração entre assistência e gestão (PORTER; LEE, 2013; SOUZA et al., 2017). 

Outro desafio encontrado por este estudo foi modificar o foco das atividades 

assistenciais. No modelo assistencial tradicional, todos as atenções são direcionadas para os 

procedimentos terapêuticos, sejam eles medicamentosos, como uma quimioterapia, ou 

cirúrgicos. Com isso, esforços são investidos para a realização destes tratamentos como se 

eles fossem o objetivo final do cuidado. Consequentemente, os processos de recuperação, 

reabilitação e seguimento de longo prazo são considerados secundários, resultando em piores 
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desfechos e maior custo para os sistemas de saúde (PORTER; TEISBERG, 2006). Um estudo 

avaliou os resultados de seguimento de longo prazo em pacientes internados com Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) no InCor, comparando a mortalidade entre os pacientes atendidos 

pelo SUS e os acompanhamentos por médicos de convênios privados. Constatou-se que a 

mortalidade intrahospitalar era semelhante para os dois grupos, mas que a mortalidade a longo 

prazo era maior para os pacientes do sistema público. Este resultado pode estar associado à 

dificuldade de acesso a serviços e insumos de saúde e/ou a falhas no seguimento pós alta dos 

pacientes acompanhados pelo ambulatório destinado ao atendimento do SUS (NICOLAU et 

al., 2008). Além disso, como o foco das equipes assistenciais está nos procedimentos 

terapêuticos, o envolvimento e engajamento dos pacientes no autocuidado é pouco 

incentivado, sendo perdido o grande potencial destas ações no valor entregue aos pacientes. A 

experiência da Linha de Cuidado implantada no projeto piloto deste estudo mostra como o 

atendimento multiprofissional no pré-operatório com foco não só nos desfechos 

intrahospitalares, mas também naqueles que ocorrem no seguimento pós alta (capacidade 

funcional e qualidade de vida), pode despertar um novo processo de trabalho assistencial com 

adição de elementos de orientação e engajamento dos paciente (ANDERSON; MARTIN; 

MATE, 2017).  

O projeto piloto mostrou também a importância do suporte da equipe executiva para 

que a linha de cuidado fosse implantada, com monitoramento dos eventos e ciclos de 

aprendizagem semanais. Outro fator, pouco mencionado nos textos sobre gestão da 

assistência, que se mostrou importante para a eficiência do processo assistencial da linha de 

cuidado, foi o suporte da equipe de agendamento. Logo na primeira semana ficou claro que, 

se o projeto entrasse na rotina normal do setor, que realizava aproximadamente 1.000 

atendimentos por dia, o risco de erros seria alto. Por isso, determinou-se que um dos 

funcionários do setor, localizado em um posto de atendimento mais próximo das equipes, 

centralizaria a gestão dos agendamentos da linha de cuidado. Esta definição mostrou-se 

importante para garantir que todas as solicitações médicas fossem garantidas no tempo 

adequado. A ideia de se ter um “guardião” administrativo, que acompanhe os pacientes 

durante a sua trajetória linha de cuidado, tem sido aplicada com sucesso em outras 

instituições. Provavelmente, o custo do tempo destes funcionários é coberto com a redução 

dos desperdícios associados à utilização não coordenada dos serviços assistenciais (PORTER; 

TEISBERG, 2006). Para que as UPIs se enquadrem nos critérios propostos por Porter e Lee 

(2013), será fundamental o apoio administrativo do hospital para disponibilização de 

informações (processos, custos, desfechos), gerenciamento de reuniões regulares, gestão de 
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projetos e treinamento e desenvolvimento das equipes. Já é possível encontrar experiências 

com estas características no Brasil (KLAJNER et al., 2015). 

Considerando a atual disponibilidade de recursos (estrutura física, materiais, 

equipamentos e profissionais) com capacidade de cobrir o ciclo completo de cuidado das 

doenças do coração (do diagnóstico à reabilitação), o InCor apresenta potencial para o 

desenvolvimento de UPIs que entreguem alto valor aos cidadãos (DUNBAR-REES; PANCH; 

DANCY, 2014). Entretanto, dar escala ao projeto piloto e gerenciar a mudança da cultura 

organizacional exigirão grande investimento de energia da instituição.  

10.5 Discutindo modelos de pagamento baseado em valor 

 

 Como já apresentado neste estudo, o InCor possuía duas principais fontes de receitas: 

pública (75%) e privada (25%). A maior parte dos recursos públicos era repassada sob forma 

de orçamento global, subordinado a um contrato específico para hospitais de ensino assinado 

entre o InCor e a Secretaria de Estado da Saúde. Este contrato previa a avaliação de itens de 

qualidade, inclusive desfechos clínicos (mortalidade após IAM e revascularização do 

miocárdio), mas que ainda tinham um peso muito pequeno na pontuação total (0 a 30 pontos). 

Por outro lado, as metas de produção tinham alto impacto na avaliação (0 a 200 pontos) 

(Anexo A). Além disso, o financiamento de procedimentos estratégicos do SUS e o 

pagamento dos serviços prestados ao setor privado ocorriam pelo modelo de pagamento por 

procedimento (fee for service). Este cenário indicava que os modelos de pagamento vigentes 

no momento do estudo incentivavam o volume de serviços, não entrega de valor ao sistema de 

saúde.  

Por outro lado, vários países têm desenvolvidos iniciativas de modelos de pagamento 

baseados em valor. Um exemplo é o EUA, onde o The Centers for Medicare and Medicaid 

Services (CMS), responsável pela cobertura da assistência à saúde à população idosa e de 

baixa renda sem planos privados de saúde, criou o CMS Innovation Center, após o Affordable 

Care Act (conhecido como Obamacare). Desde 2010, quando foi criado, o CMS Innovation 

Center tem testado diferentes formas de pagamentos que incentivem o valor e não apenas o 

volume. Com adesão voluntária, estas inciativas englobam principalmente os seguintes 

modelos: pagamento por performance, pagamentos por pacotes (em inglês: Bundled Payment) 

e pagamento por pessoa (em inglês: capitation). (RYAN et al., 2017a; THE ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT, 2016b). Os resultados destas iniciativas ainda são incertos, com 

alguns estudos mostrando benefícios em valor e outros sem evidenciar impacto significativo. 
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Importante ressaltar que as ações ainda estão em fase de desenvolvimento. (CHEE et al., 

2016; RYAN et al., 2017b; SCOTT; LIU; YONG, 2016). Talvez um dos motivos para estes 

resultados pouco expressivos até o momento seja o fato de que o modelo de pagamento, 

apesar de ser incentivo a uma prática mais custo-efetiva, não muda, por si só, o modelo 

assistencial das organizações de saúde. Esta mudança exige esforço da liderança e 

envolvimento das equipes assistenciais, demandas ainda pouco reconhecidas pela indústria da 

saúde (BIESEN; WEISBROD, 2017). 

O projeto piloto deste estudo não abordou questões de pagamento, mas o 

desenvolvimento da linha de cuidado, com classificação risco e mensuração dos desfechos foi 

um passo importante para a discussão sobre pagamento por valor na instituição (ROBERTS; 

ZASLAVSKY; MCWILLIAMS, 2017). 

10.6 Cuidado Baseado em Valor e Competitividade  

 

 Apesar do principal marco da estratégia do Cuidado Baseado em Valor ser o livro 

Redefining health care: Creating Value-Based Competition on Results lançado em 2006, a 

disseminação dos seus conceitos parece ter se intensificado principalmente na segunda década 

do século XXI, provavelmente impulsionada pela adesão do CMS aos novos modelos de 

pagamento e pela publicação de importantes artigos sobre o tema como: A Strategy for Health 

Care Reform — Toward a Value-Based System, em 2009 e What is Value in Health Care, em 

2010, publicados no The New England Journal of Medicine
1
; e The Strategy That Will Fix 

Healthcare, em 2013, na Harvard Business Review
2
 (PORTER, 2009, 2010; PORTER; LEE, 

2013; PORTER; TEISBERG, 2006). Atualmente diversas organizações nacionais e 

internacionais têm buscado conhecer estes conceitos, avaliando as oportunidades e desafios 

associados à esta estratégia. (BUSINESS WIRE, 2018; KATZ; FRANKEN; MAKDISSE, 

2017; LEE et al., 2016; PRADA, 2016; THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2015). 

 A mudança do foco da competição na indústria da saúde, do volume para o valor, 

exige visão de longo prazo e abertura a riscos. Entre vários exemplos, a Cleveland Clinic e a 

Mayo Clinic, dois hospitais reconhecidos internacionalmente por qualidade e competitividade, 

podem ser citados como organizações que apostaram na reestruturação de seu modelo 

assistencial com o objetivo entregar melhores resultados em saúde, assumindo as perdas 

                                                 
1
 O The New England Journal of Medicine é uma das publicações mais respeitadas da área médica. 

2
 A Harvard Business Review é uma das publicações mais respeitadas da área administrativa. 
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iniciais esperadas (entregar melhor saúde em um ambiente que remunera pelo tratamento da 

doença)(LEE; KAISER, 2015).  

 O InCor, um hospital universitário público, com atuação nos mercados públicos e 

privados, optou por testar a implantação do modelo do Cuidado Baseado em Valor. Assim, 

seria possível compreender as vantagens e limitações da proposta para poder planejar os 

próximos passos. A participação e o engajamento no projeto piloto não só dos profissionais 

do hospital, mas também dos residentes médicos e multiprofissionais foi um aspecto positivo. 

Este envolvimento pode estar associado à motivação de aprender como entregar o melhor para 

o paciente (ELSHAUG et al., 2017; PORTER; TEISBERG, 2006; RANDAZZO; BROWN, 

2016). E quando se pensa em visão de longo prazo, é importante notar que estes alunos de 

hoje serão os profissionais de amanhã, o que pode produzir impacto tanto no InCor, como nas 

diversas organizações para onde irão os profissionais formados nesta instituição. 

 Os hospitais universitários brasileiros, em geral, estão passando por um momento de 

rediscussão de seus modelos de negócio e assistência, associados à necessidade de 

sustentabilidade dos seus três pilares (Assistência, Ensino e Pesquisa). Para isso, o 

compromisso de suas lideranças com inovações que entreguem alto valor social, com 

transparência e disposição para tomada de decisões difíceis, será fator importante para o 

sucesso destas instituições (STEIN; CHEN; ACKERLY, 2015). 

10.7 Gerenciando da mudança 

 

 Como visto acima, a agenda de valor proposta por Porter e Teisberg (2006) e 

complementada por Porter e Lee (2013) sugere eixos estratégicos para guiar os atores dos 

sistemas de saúde na construção de um modelo sustentável e de alto valor para os cidadãos. 

Esta agenda exigirá, como visto nesta pesquisa-ação, grande capacidade das organizações de 

saúde em realizar transformações em sua cultura organizacional. Por isso, reconhecer esta 

necessidade e dar suporte às equipes nesta transição é um dos principais papeis da liderança 

(JUNQUEIRA, 1992; TERRA, 2000). Caso contrário, o risco será perder todo o investimento 

realizado. Desenvolver a equipe condutora para ser capaz de gerenciar esse processo de 

mudança pode ser umas principais iniciativas propulsoras de sucesso (ASHKENAS, 2013).  

 

Dialogando com e os três passos para a mudança de Kurt Lewin 
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Segundo Lewin, em grupos ou organizações existem forças quem atuam sobre os 

indivíduos para manter o comportamento vigente em um equilíbrio semi estático. Caso o 

indivíduo busque mudar a sua atitude, estas forças, relacionadas à cultura do grupo, o 

pressionarão para retornar ao comportamento anterior (LEWIN, 1947). O presente estudo 

acompanhou eventos que podem ser entendidos como forças restritivas à mudança. Por 

exemplo, os acordos realizados nas reuniões que não foram executados ou que foram 

modificados em conversas informais; a aversão a divergência com as lideranças; o medo do 

insucesso devido a experiências prévias; a postura passiva diante dos obstáculos; as 

comunicações não compartilhadas entre e dentro das equipes; a disputa por espaço físico; a 

ausência de descrição dos processos, entre outros.  

Um primeiro passo para a mudança (Descongelar), está relacionado a criar uma 

instabilidade nestas forças, produzindo uma abertura à mudança de comportamento. Isso pode 

ser realizado por ações que ponham em questão a cultura vigente, induzam ansiedade por 

sobrevivência e despertem a busca por um novo “porto seguro” (LEWIN, 1947; BURNES, 

2004). Aplicando estes conceitos no presente estudo, pode-se apontar como fatores que 

contribuíram para desestabilizar o equilíbrio do modelo assistencial anterior: a alta 

mortalidade na fila de espera, constatada na revisão da fila realizada em novembro de 2017; 

as altas taxas de mortalidade e infecção pós-operatória; o envolvimento direto da alta 

liderança médica nas atividades; e a ampla divulgação interna do projeto piloto em 

andamento. 

Com abertura à mudança, os grupos se dispõem a aprender novas formas de se 

comportar, o que configura o segundo passo (Mover). No início deste processo, não é possível 

prever para onde se deslocarão os indivíduos, pois diversas forças continuam em atuação. 

Neste ponto, ter clareza da visão de futuro e desenvolver um processo guiado, com ciclos de 

aprendizagem coletiva é importante para garantir a mudança desejada (LEWIN, 1947; 

BURNES, 2004). O projeto piloto, realizado em conjunto com esta pesquisa-ação e 

desenvolvido coletivamente, mostrou como é importante dar o segundo passo com abertura ao 

aprendizado. Em diversos momentos, as decisões precisaram ser revistas e falhas corrigidas, 

mas manteve-se o objetivo de evolução do grupo e do projeto.  

 Como esta pesquisa-ação acompanhou apenas o início o processo de mudança, a fase 

seguinte (Recongelando) (LEWIN, 1947) não foi atingida. No entanto, fica claro o desafio à 

frente. A liderança que continuar conduzindo este projeto de transformação organizacional 

deverá estar atenta à necessidade de sustentar as conquistas alcançadas por cada grupo. A 

seguir serão discutidos fatores que podem contribuir neste processo.   



 

 

 98 

 

 

Forças que podem contribuir com a transformação 

 

Como discutido acima, o Cuidado Baseado em Valor tem grande poder mobilizador 

pois, em geral, vai ao encontro do propósito esperado dos profissionais de saúde, de fazer o 

melhor para as pessoas. Criar uma sensação de urgência para a mudança e definir um objetivo 

claro, como foi realizado no projeto piloto da Linha de Cuidado de Valvopatia Cirúrgica, têm 

poder importante de impulsionar a mudança (KOTTER, 2007). 

 A presença da alta liderança médica, em cena, foi um fator importante para o avanço 

do projeto. Com capacidade de mobilizar as equipes assistências, ela buscou equilibrar a 

cobrança por envolvimento e a celebração das conquistas, mantendo o incentivo para a 

continuidade das ações. Lideranças com perfil transformacional que mobilizem as equipes 

não apenas devido a sua posição hierárquica, mas também por seu compromisso com um 

propósito maior tem grande peso em um processo de mudança (PEARCE; MACIARIELLO; 

YAMAWAKI, 2011). No caso em estudo foi criado, com apoio da alta liderança médica, um 

grupo condutor constituído por profissionais de diferentes áreas (GOPA, Diretoria Clínica e 

Diretoria Executiva) que trabalharam em equipe sem relação formal de hierarquia. Este grupo 

tinha o papel de gerenciar o processo de mudança, produzindo informação para tomada de 

decisão e promovendo a articulação entre assistência e gestão. Este grupo poderia ser 

comparado à coalização de liderança proposto por John Kotter como o segundo estágio da 

transformação organizacional (KOTTER, 2007). 

 Comunicar a visão faz parte do quarto estágio da estratégia de transformação 

organizacional proposta por John Kotter. Ele sugere que o grupo condutor deve utilizar todos 

os veículos de comunicação possíveis para disseminar o objetivo final da transformação e as 

principais estratégias para alcança-lo (KOTTER, 2007). Neste estudo, foram realizadas 

palestras presenciais, foram disponibilizados vídeos na intranet e material bibliográfico foi 

compartilhado por e-mail com as lideranças assistenciais e administrativas. Ao avaliar estas 

ações, é possível dizer que houve bom alcance, pois mobilizou equipes como a Cardiologia 

Pediátrica, que solicitou uma aula sobre o assunto para os seus profissionais, e a alta liderança 

médica do HCFMUSP que incluiu o Cuidado Baseado em Valor na estratégia da organização. 

Por outro lado, é possível notar que o entendimento sobre o tema não foi uniforme. 

Talvez a produção de materiais objetivos e vídeo-aulas com linguagem mais simples teria 

reduzido estas assimetrias. Um exemplo de sucesso foi o vídeo sobre empatia produzido pela 

Cleveland Clinic que teve repercussão internacional. Outra oportunidade de melhoria na 
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comunicação seria a conexão entre a visão da organização e o interesse dos profissionais, 

como por exemplo a ampliação de possibilidades pesquisa científicas, já que se trata de um 

hospital universitário. A união entre os interesses organizacionais e individuais fortalece o 

engajamento, potencializado o sucesso (LEE; COSGROVE, 2014). 

 Outro fator importante foi a participação colaborativa não só das lideranças, como 

também dos profissionais diretamente envolvidos no processo assistencial. Muitas das 

definições adotadas, como por exemplo o modelo de estratificação de risco e priorização para 

cirurgia, foi proposto pelos médicos assistentes da equipe clínica. Estas ações estão 

relacionadas ao quinto estágio da transformação de Kotter (2007), que aborda importância de 

envolver e convidar os profissicionais a propor novas formas de executar o trabalho. A 

construção coletiva tem grande valor e poder transformador, pois ao assumir o papel de 

agente da mudança, apropriando-se do “novo jeito de fazer as coisas”, o profissional passa a 

ser mais um guardião das conquistas. Surge também desse movimento uma sensação de 

pertencimento a um projeto organizacional maior, pelo qual ele também é responsável 

(JUNQUEIRA, 1992). Em organizações de saúde, principalmente hospitais, o envolvimento 

dos profissionais torna-se ainda mais importante, pois o sucesso da organização depende 

dessas equipes. Profissionais de saúde são detentores de conhecimentos específicos que 

exigem longo tempo de formação e treinamento, ainda mais em hospitais de alta 

complexidade. Caso estes profissionais sejam considerados como uma força trabalho 

“mecânica”, que deve realizar atividades pré-definidas pela administração, a chance de 

insucesso e de perda de talentos será alta. Desta forma, para que as equipes assistenciais 

possam atingir o máximo do seu potencial, que vem do seu conhecimento, elas devem ser 

convidadas a participar da construção dos novos modelos (DRUCKER, 2002a). Para competir 

com base em valor no mercado da saúde, este envolvimento torna-se ainda mais importante, 

pois os melhores desfechos clínicos ao menor custo possível serão atingidos apenas quando os 

profissionais puderem entregar o que têm de melhor (BIESEN; WEISBROD, 2017; MATE et 

al., 2017). 

  Esta pesquisa-ação foi finalizada no momento em que a organização estava 

desenvolvendo os primeiros projetos pilotos da estratégia de implantação do Cuidado 

Baseado em Valor. Kotter (2007) propõe, no sexto estágio da transformação, que sejam 

planejadas ações para obtenção de vitórias em curto prazo, o que permite motivar e 

reconhecer as equipes desdes as fases iniciais. Além disso, a utilização de protótipos que 

permitem, por meio de tentativa e erro, o desenvolvimento da aprendizagem, o que aumenta a 

chance de sucesso do projeto de mudança (BROWN, 2010). No entanto, é importante 
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entender que os bons resultados conquistados com grupos ou áreas específicas não garantem a 

escalabilidade em toda organização. Fatores como sobrecarga de trabalho, experiências 

prévias mal sucedidas, falhas de comunicação em larga escala e ceticismo podem dificultar ou 

até impedir a replicabilidade dos projetos pilotos. Para enfrentar estas questões, os gerentes da 

mudança devem estar dispostos a investir os recursos necessários para dar suporte ao processo 

de expansão. Os principais métodos de expansão propostos por Keller e Price (2013) são: 

linear (um projeto piloto de cada vez); geométrico (ampliação escalonada); e big bang (tudo 

de uma vez, em curto período). O método utilizado deve ser escolhido de acordo com a 

complexidade do projeto e a capacidade da organização de executar as mudanças. 

Considerando o presente estudo, o método geométrico poderia ser uma boa escolha 

(KELLER; PRICE, 2013). Consolidar os avanços e produzir mais mudança, 

institucionalizando cada conquista, fazem parte dos sétimo e oitavo estágios propostos por 

John Kotter. Estas etapas exigem tempo, energia e, muitas vezes, decisões difíceis (KOTTER, 

2007). A liderança e as equipes envolvidas devem compreender que o sucesso em processos 

de inovação e transformação organizacional não dependem apenas talento e boas ideias, mas 

também de foco, trabalho árduo e persistência (DRUCKER, 2002b). 

A pesquisa-ação, da mesma forma, exige compromisso. Isto ocorre porque a mudança 

exige ação e para ter sucesso na ação é preciso avaliação e correção. A transformação 

organizacional só ocorre quando destes ciclos de planejamento, ação e avaliação é despertada 

a sensação da necessidade da mudança (BURNES, 2004). O evento deste estudo, em que o 

cirurgião reconhece que o modelo de liberação e convocação para a cirurgia não era o 

adequado, propondo-se voluntariamente a adotar novas práticas, foi bem ilustrativo. É desse 

novo saber, originado da ação e avaliação, que surge uma nova direção para a organização 

(JUNQUEIRA, 1992). 
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11 CONCLUSÃO 

 

Implantar o Cuidado Baseado em Valor em um hospital universitário traz uma série de 

desafios técnicos, desde o modelo coordenado de cuidado até a mensuração de custo por 

paciente. Entretanto, esta pesquisa-ação mostrou que, além destas questões associadas a 

processos e regras de negócio, existe o desafio de mudar o comportamento dos indivíduos e 

das equipes, adaptando o “jeito como as coisas acontecem”, ou seja, a cultura, de um modelo 

hierarquizado e com o foco nas demandas das equipes internas para um modelo mais 

horizontal e centrado no paciente. Provavelmente, este rearranjo organizacional seja o maior 

desafio desta implantação. 

Neste sentido, os eventos acompanhados pelo estudo sugerem que ter a adesão dos 

profissionais às ideias do Cuidado Baseado em Valor não garantirá, por si só, a implantação 

completa desta estratégia. Isto parece ocorrer porque este modelo de cuidado exige uma 

mudança radical na forma de se comportar e se relacionar com trabalho. O tradicional “cada 

um na sua” passa a não ser suficiente para entregar os melhores resultados. O relacionamento 

com a gestão da organização, com os colegas de trabalho e com os pacientes torna-se 

dinâmico e contínuo. Entretanto, nem todos estão dispostos a assumir este novo papel.  

Em um hospital universitário, geralmente o sistema de poder é fragmentado entre as 

disciplinas da universidade e há grande distância hierárquica entre topo e base da organização. 

Isso dificulta o desenvolvimento de uma visão institucional uniforme. Este cenário influencia 

para que espaços oficiais de decisão que contenham equipes diferentes, nem sempre sejam os 

que definem a prática estabelecida. Inúmeros fatos relevantes ocorrem fora desses encontros, 

durante o transcurso das ações, e modificam os acordos previamente realizados. 

Provavelmente, esta dinâmica política que influencia continuamente a realidade esteja 

presente em todas as organizações, mas em hospitais universitários ela se desenvolve de 

forma marcante. Neste cenário, torna-se ainda maior o desafio de reorganizar o processo 

assistencial em torno do paciente, quebrando as paredes tradicionais que existentes entre 

especialidades médicas e setores hospitalares. Para isso, a participação constante da alta 

liderança médica e a formação de um grupo condutor formado por profissionais da gestão e da 

assistência foram fatores impulsionadores do processo de mudança. Esta parceria permitiu 

uma aproximação entre estas áreas, proporcionando maior confiança e cooperação.  

A construção coletiva do projeto piloto mostrou-se complexa, com avanços e 

retrocesso nas decisões, necessitando de melhor comunicação e abertura a divergência ao 
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longo do projeto. Por outro lado, este desenvolvimento colaborativo permitiu maior 

apropriação do projeto pelos profissionais, aumentando a chance de continuidade das ações. 

O InCor, que completou 40 anos em 2017, quando também fechou um ciclo de crise 

financeira, iniciou em agosto desse mesmo ano a iniciativa de conhecer e testar a implantação 

da estratégia do Cuidado Baseado em Valor. Ainda é cedo para ter uma conclusão sobre a 

implantação e os ganhos advindos deste modelo, mas esta pesquisa mostrou alguns desafios a 

serem superados pelo InCor e organizações similares. Como se trata uma mudança radical no 

foco dos serviços de saúde, do volume para o valor, a estratégia deve mirar o longo prazo e os 

riscos de perdas no curto prazo são consideráveis. Entretanto, agora que o InCor recuperou 

sua capacidade de investimento, o maior risco pode ser apostar na manutenção de um modelo 

de competição que tem se mostrado insustentável globalmente. Investir na reestruturação dos 

serviços com o objetivo de entregar alto valor para o sistema de saúde e competir por valor 

nos ambientes público e privado, utilizando a sua vocação para inovação e seus talentos 

internos, pode ser uma excelente alternativa para o Instituto, ainda mais quando se considera o 

engajamento aparentemente já despertado nas equipes assistenciais por meio das primeiras 

ações acompanhadas por esta pesquisa. 

Além do seu papel social e assistencial como hospital público, o InCor tem o 

compromisso de formar profissionais e produzir conhecimento com excelência. O modelo do 

Cuidado Baseado em Valor vai ao encontro desta missão, pois tem como objetivo entregar os 

melhores desfechos para os pacientes com a utilização adequada dos recursos. 
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12 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

 Esta pesquisa apresenta limitações características da pesquisa-ação, quando o 

pesquisador é, ao mesmo tempo, agente e objeto da pesquisa. Por maior que seja o esforço 

para manter a neutralidade na descrição dos eventos, é esperado que a análise seja 

influenciada pelos preconceitos do pesquisador. Isto pode fazer com que a decisão sobre o que 

é descrito esteja associada às suas premissas e hipóteses.  

 Outra limitação é o fato da pesquisa ter sido ser realizada em um único hospital e ter 

acompanhado apenas um projeto piloto. Com isso, não é possível afirmar que as conclusões 

obtidas por este estudo sejam aplicadas a outras organizações.  

 Além disso, o período de estudo de 8 meses permitiu apenas o acompanhamento das 

fases iniciais da implantação do Cuidado Baseado em Valor. Considerando a complexidade 

deste processo de mudança organizacional, se faz necessário mais tempo para avaliar os seus 

resultados.  
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ANEXO A - Indicadores do contrato entre SES-SP e InCor no ano de 2017 

 

 

INDICADOR  PONTUAÇÃO  

1 Taxa de Ocupação Hospitalar 75 

2 Tempo Médio de Permanência 50 

3 
Número de consultas e exames ambulatoriais disponibilizados para 

outras unidades do Estado de São Paulo 
200 

4 Disponibilização do mapa de leitos para a Regulação da SES-SP 50 

5 
Relatórios das atividades relacionadas à rede de urgência e 

emergência 
50 

6 Taxa de Mortalidade Institucional 30 

7 Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio 30 

8 Taxa de Mortalidade por Revascularização Miocárdica 30 

9 Tempo porta-balão para o paciente com IAM 50 

10 Relatórios Segurança do Paciente 45 

11 
Ações de humanização, incluindo taxa de satisfação e relatórios da 

ouvidoria 
50 

12 Ações para capacitação dos profissionais da rede de atenção à saúde 50 

13 Relatórios de produção e livros e artigos publicados 15 

14 Adequação das comissões hospitalares obrigatórias 25 

15 Taxa de Suspensão de Cirurgias – por motivo extra paciente 50 

16 Ações para captação de órgãos e transplantes 20 

17 Apresentação do Balanço Patrimonial 30 

18 Apresentação de relatório de Custos hospitalares 50 

19 
Produção em relação ao contratado na Ficha de Programação 

Orçamentária 
100 

TOTAL 1000 
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ANEXO B - Especialidades do InCor 

 

 

Especialidades Clínicas  

 

Coronariopatias Agudas 

Coronariopatias Crônicas 

Aterosclerose 

Valvopatias 

Arritmias 

Insuficiência Cardíaca 

Miocardiopatias 

Hipertensão 

Dislipidemias 

Transplante Cardíaco 

Cardiologia Pediátrica 

Cardiogeriatria 

Estimulação Cardíaca Artificial 

Reabilitação Cardiovascular 

Cardiologia Interdisciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidades Cirúrgicas 

 

Doenças das Coronárias 

Cardiopatias Valvares 

Doenças da Aorta 

Cirurgia Cardíaca Pediátrica 

Transplante Cardíaco Adulto 

Transplante Cardíaco Infantil 

Estimulação Cardíaca Artificial 
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ANEXO C - Critérios de priorização para cirurgias de doenças valvares 

 

 

 

Categoria Características 

NIVEL 1  

Cirurgia em 30 dias 

- Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) classe IV e/ou 

- Presença de hemólise e/ou 

- Prótese Valvar com estenose,  rota e/ou  

- Procura à emergência nos últimos 30 dias e/ou 

- Angina Classe IV 

NIVEL 2 

Cirurgia até 180 dias 

- ICC Classe III e/ou 

- Protocolos de pesquisa 

NIVEL 3 

Cirurgia na rotina 
Restante dos pacientes 

 
 

A (Alto Risco) Idade ≥ 75 anos 

Euroscore ≥ 6 

STS score ≥ 10 

3ª ou + reoperações 

Pressão sistólica de artéria pulmonar PSAP ≥ 70mmHg 

Fragilidade clínica 

Plaquetas ≤ 80.000 

Creatinina ≥ 2 mg/dL 

B (Não alto risco) Restante dos pacientes 
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ANEXO D - Autorização da Instituição para realização do pesquisa 
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ANEXO E - Parecer do Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos 
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