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WHAT IS THIS MAN FAMOUS FOR??? 

Theory of Relativity 

E=mc2 
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Definição: 

 

“Insanidade é continuar fazendo sempre a 

mesma coisa e esperar resultados 

diferentes” 
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O  Institute of Medicine – Morte de 100.000 pacientes/ano nos EUA como 
consequência de eventos adversos e danos ao paciente. 

Committee on Quality of Health Care In America, 2000 
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Accountability: 

Processos e Resultados da Gestão de Custos e Produtividade 



Processos e Resultados da Gestão de Custos e Produtividade 



Surgeon General's Call to Action to Prevent DVT and PE 2010 DHHS. 

 350.000 a 650.000 EA por ano;  

 100.000 a 200.000 mortes por ano;  

 Os EAs tem sido umas das principais causas de 

mortalidade, matando mais que: HIV, CA de mama juntos. 

 Danos e sequelas – U$$ bilhoes... 

Backstage: 
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• TVP – cerca de 2 milhões de pessoas nos EUA. 

• ~ 600,0001 - - embolia pulmonar. 

• 300,000 óbitos por ano nos EUA2. 

• Custo estimado de $15.5 billion por ano nos EUA3,a 

Gerotziafas and Samama. Curr Opin Pulm Med. 2004;10:356-365. 

Heit et al. Poster presented at the 47th Annual Meeting and Exposition, American Society of Hermatology.  
    2005. Poster 68. 

Cundiff. Medscape General Med. 2004;6:5.  

Silverstein et al. Arch Intern Med. 1998;158:585-593. 

Identificar o risco de TEV e fazer a profilaxia adequada após a alta tem potencial para 

trazer benefícios clínicos e econômicos ao hospital 

Backstage: 
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http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/miuf.def  

Backstage: 
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• Melhorar a Qualidade e Segurança do Cuidado. 

• Projeto Patient Centered Care. 

• Entender as Necessidades da População Atendida. 

• Núcleo de epidemilogia. 

• Diminuir Custos. 

• Gestão de custos – Planisa. 

• Bem estar da equipe de cuidado. 

• Projetos: Acolhimento, Braços abertos, prevenção de suicídio. 

 

Quadruple Aim: 
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Qmentum Internataional – BCS: 

Sustentabilidade 

Criação de Valor 

Efetividade e Eficiência 

Mudança Cultural 
Comportamentos 

Competências 

SER 

Sistema  
Processos 

Melhorias Contínuas 

FAZER 
Princípios  

Planejamento 

Liderança 
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Multidisciplinar: 
Diferentes olhares  

Interdisciplinar: 
Área de interação 

entre elas 

Transdisciplinar: 
Engloba componentes 

teóricos e tecnológicos, 
estéticos, éticos, 

econômicos, políticos, e 
afetivos que se 

atravessam nesse campo.  

Família 

Nova Equipe multiprofissional: 
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Antimicrobial Stewardship Program  

Supply Chain and Pharmaceutical Care: 
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Antimicrobial Stewardship Program  

Accountability: 
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• A implementação de sistema de prescrição médica computadorizada não tem eliminado os 
erros com medicamentos, apesar da expectativa em contrário.  

 

• Estudo norte-americano identificou 483 eventos adversos clinicamente significantes em 937 
admissões em hospital com sistema computadorizado.  

 

SEELEY, CE; NICEWANDER, D; PAGE, R; DYSERT, II PA. A baseline study of medication error rates at Baylor University Medical Center in 

preparation for implementation of a computerized physician order entry system. Proc (Bayl Univ Med Cent). v.17, n.3, p 357 -361, 2007 

Backstage: 
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California Jornal of Operations Management© 2014, Number 1, pp 49-55. 
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Supply Chain and Pharmaceutical Care: 

Fatores que influenciam na gestão de Suprimentos e Assistência Farmacêutica: 

 Sistema de TI. 

 Gestão de Estoque. 

 Gestão da Distribuição. 

 Envolvimento do Executivo. 

 Sistema de Compras. 

 



 Logística. 

 Padronização/Qualidade/Custo. 

 Gestão de Estoque. 

 Gestão de Compras. 

 Segurança e qualidade da assistência. 

 

Desafios: 
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1) Alfândegas. 

2) Infra-estrutura. 

3) Preço competitivo. 

4) Qualidade do serviço. 

5) Rastreabilidade. 

6) Pontualidade e Prazo. 

O desempenho logístico (LPI) é a média ponderada das pontuações dos países sobre as seis 
dimensões: 

Supply Chain and Logistics: 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/BRA/2016#chartarea 
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Supply Chain and Logistics: 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/BRA/2016#chartarea 
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55º Brasil 



Supply Chain and Logistics: 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/BRA/2016#chartarea. 
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Supply Chain and Logistics: 
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Aumento de Custos 

Diminuição de 
Receitas 
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Mapeamento de Processos: 



Soluções: 
 

Automação do Planejamento/programação. 

Automação do processo de Cotação e Compras. 

Controlar a variação do custo médio. 

Padronização e treinamento. 

Garantir a Logística: “Processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do 

fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de 

origem até o ponte de consumo, com o objetivo de atender as necessidades do cliente”. Councial 

of Logisties Management, Bowersox e Closs, 2002. 

Supply Chain and Logistics: 
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Ferramentas e Soluções: 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

Armazenamento 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Solicitação 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Levantamento 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Recebimento 
 

Atividades: 
 
Relatórios:  
•MV e Plannexo 
•Auditoria diária 
•Ponto de pedido 
•Consumo médio 
•Cotas 
 
Garantir estoque mínimo 
Analisar flutuação e prever baixo 
consumo 
 
Check:  Análise do estoque físico, 
formulários de levantamentos 
assinados, Supervisão. 

Atividades: 
 
Registro via sistema. 
Usar cotas de consumo. 
 
Check: relatórios de solicitação 
de reposição de estoque 
assinados. 

Atividades: 
 
Monitorar  data, horário e 
cumprimento do prazo de 
entrega (tempo) = necessidade 
do paciente. 
 
Conferir: Solicitação vs Entrega – 
produto, quantidade, lote e 
validade, FRACIONAMENTO E 
CODIFICAÇÃO (ETIQUETAS, alta 
vigilância e códigos de barras 
individual e padrão). 
 
Check:  Relatório de entrega 
assinados por quem separou, 
entregou e recebeu. 

Atividades: 
 
Estoque: locais limpos e 
organizados: prateleiras, BINs, 
armários, estrados,  cestos, etc. 
em ordem alfabética. 
 
Considerar: FiFo e controle de 
temperatura do ambiente e dos 
refrigeradores. 
 
Check: Análise física e supervisão 
diária. 

Atividades: 
 
Dispensação somente via PALM = 
leitura do código de barra. Não 
dispensar nada sem 
solicitação/registro no sistema. 
Impressão de etiquetas de 
identificação, sacolas 
seladas/lacradas. 
Conferência por outro 
colaborador (diferente de quem 
atendeu a solicitação). 
Conferência eletrônica pelo 
entregador nas unidades. 
Solicitações avulsas de 
medicamentos somente com a 
apresentação da prescrição. 
 
Check: Controle online de 
parciais e pendentes.  
Comprovantes de conferência na 
unidade com assinaturas de 
quem separou, entregou e 
recebeu na unidade de 
internação. Conferir: Quantidade 
solicitada vs atendida, 
justificativas de faltas e 
assinatura do farmacêutico do 
setor (monitorar itens faltosos). 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Devolução 
 

Atividades: 
 
Registro no sistema com o 
motivo da devolução. 
 
Check: comprovante do sistema 
assinado pelo enfermeiro do 
setor. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Urgência 
 

Atividades: 
 
Uso do carrinho de emergência. 
Dispensação pela farmácia 
somente da relação 
padronizada/permitida (ver 
mural). Exceções somente com 
autorização do farmacêutico do 
setor.  
 
Check: formulários de 
dispensação sem registro 
assinados por quem entregou e 
quem recebeu. 

Atividades: 
 
Recebimento e conferência das 
medicações no sistema MV. 
Armazenamento temporário no 
carro de medicações (nas gavetas 
conforme identificação do 
paciente. 
Preparo no leito do paciente 
conforme prescrição médica e 
plano de aplicação 
medicamentosa. 
Checagem eletrônica da 
medicação e do paciente. 
Dupla checagem no prontuário 
físico para medicamentos de alta 
vigilância. 
Notificar eventos adversos. 
 
Check: Controle do horário de 
entrega das medicações nas 
unidades. 
Controle do horário de 
administração/checagem das 
medicações via sistema. 
Validação do farmacêutico clínico 
da unidade no fluxo da 
medicação. 
 

Dispensação Administração 
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Supply Chain: 



Fracionamento e Codificação: 

Processos e Resultados da Gestão de Custos e Produtividade 

Rastreabilidade: 



• Dispensação de materiais/medicamentos a cada 2 
horas; 

• Atendimento das solicitações de materiais e 
medicamentos nos horários e quantidades corretos; 

• Ausência de acúmulo de produtos nas unidades; 

• Atendimento das mudanças de prescrição de forma 
imediata; 

• Melhor fluxo de trabalho na Farmácia; 

• Eliminação dos gastos com a impressão das requisições. 

 

100,000 impressões/mês 

Processos e Resultados da Gestão de Custos e Produtividade 
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Processo de Dispensação: 



 Organização e Controle: 

 Dispensado vs faturado. 

 Procedimentos Gerenciados. 

 Segurança do paciente. 

 Segurança das informações de estoque. 
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Processo de Dispensação: 



Validação da 
prescrição pela 

Farmácia Clínica 
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Processo de Dispensação: 



Adapted from Moehring RW et al. Curr Infect Dis Rep. 2012; 14(6): 592 – 600.  
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Uso Racional de Antimicrobianos: 



Todas as prescrições médicas 
são analisada e pelo 

farmacêutico clínico antes da 
dispensação. 

Processos e Resultados da Gestão de Custos e Produtividade 
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Economia: 

Para cada US$ 1,00 investido em um profissional farmacêutico, a instituição de saúde ganha US$ 

16,70, em intervenções de farmacoeconomia . 

                                                                                                                                                        

 

ACCP, Schumock, 2006. 



↓  Eventos adversos previníveis; 
↓  Tempo de internação hospitalar; 
↓  Custos; 
↑ Qualidade do cuidado, sem evidência de risco para o paciente. 
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Segurança: 



 O Health Service Accreditation - HSA leva em consideração cinco fatores para conceder o grau 
de distinção: 

  

 Padrões de excelência alcançados;  

 Implementação de protocolos e diretrizes da prática clínica;  

 Limites mínimos dos indicadores de desempenho;  

 Compromisso com a inovação;  

 Compromisso com a educação dos pacientes e seus familiares.  
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Protocolo de Profilaxia de TEV: 



Plano Educacional: 

• Programa de Atenção Farmacêutica: 

• Profilaxia de TEV. 

• Reconciliação medicamentosa. 
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Protocolo de Profilaxia de TEV: 



Plano Educacional: 

• Formulário de registro. 

• Metas do plano terapêutico. 
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Processos e Resultados da Gestão de Custos e Produtividade 

Protocolo de Profilaxia de TEV: 
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Uso Racional de Antimicrobianos: 
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Intervenção Farmacêutica: 
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Resultados Clínicos e Financeiros: 

Prevenção 

de glosas 
Ajuste de 

prescrição 

Prevenção 

de glosas 
Ajuste de 

prescrição 

Prevenção 

de glosas 
Ajuste de 

prescrição 

Prevenção 

de glosas 
Ajuste de 

prescrição 
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Resultados Clínicos e Financeiros: 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

Gestão de 
Contas in Loco 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Auditoria de 
Convênios 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Enfermeiro 
Pleno/Sênior 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Auditoria de 
Contas 

Atividades: 
 
Gerenciamento  de todos os 
processos e rotinas da unidade 
de internação. 
 

Gestão do prontuário do 
paciente (formulários 
assistenciais, protocolos, etc.). 
 
Garantir: 
Checagem de todas as rotinas 
assistenciais e cumprimento das 
prescrições médicas e de 
enfermagem. 
Prescrições de curativos, 
produtos, relatórios, evoluções e 
invólucros para cobrança. 
 
Check:  
 
•Análise diária do prontuário do 
paciente. 
•Prontuário certo entregue no 
tempo certo gestão de contas 
(check-list). 

Atividades: 
 
Gestão integral da conta 
hospitalar (guias de autorização, 
formulários, documentos, 
prorrogações e lotes de contas, 
etc.). 
 
Autorização de diárias, dietas, 
materiais e medicamentos de 
alto custo, procedimentos e 
demais  serviços de acordo com 
os contratos com as operadoras. 
 
Garantir  que a conta hospitalar 
esteja certa e pronta para o 
processo de auditoria e 
faturamento. 
 
 Check:   
 
•Análise diária da conta 
hospitalar. 
•Conta certa entregue no tempo 
certo para auditoria. (check-list) 

Atividades: 
 
Auditar as contas/prontuário do 
paciente. 
 
Ajustar a conta conforme 
contrato com as operadoras. 
 
Garantir o faturamento certo da 
conta certa. 
 
Check:   
 
•Análise do prontuário/conta 
hospitalar . 
•Conta certa entregue no tempo 
certo para o faturamento. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Operadoras 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

SAME 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Orçamentos e 
Altas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Recepção 
 

Cadastro e primeiras 
autorizações certas nos 

prazos certos 

Análise, Codificação e 
Arquivo 

IN
TE

R
N

A
Ç

Ã
O

 

ALTA 

FL
U

X
O

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Faturamento 
XML 

Atividades: 
 
Gerar remessas e importação. 
 
Check:  
 
•Análise da conta hospitalar. 
•Conta certa entregue no tempo 
certo para o processo de 
auditoria externa ou operadora. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Auditoria de 
Contas 

Atividades: 
 
Auditar as contas/prontuário do 
paciente. 
 
Ajustar a conta conforme 
contrato com as operadoras. 
 
Garantir o faturamento certo da 
conta certa. 
 
Check:   
 
•Análise do prontuário/conta 
hospitalar . 
•Conta certa entregue no tempo 
certo para o faturamento. 

Atividades: 
 
Auditar as contas/prontuário do 
paciente. 
 
Ajustar a conta conforme 
contrato com as operadoras. 
 
Garantir o faturamento certo da 
conta certa. 
 
Check:   
 
•Análise do prontuário/conta 
hospitalar . 
•Conta certa entregue no tempo 
certo para o faturamento. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Central de 
Autorização 
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o
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 Corpo Clínico 

 Fornecedores 

 Operadoras 

 Instituição 

 

 

Fatores importantes para a Gestão de Custos e Produtividade: 
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 Respeito a sua prática 

 Medicina baseada em evidência 

 Redução da variabilidade 

 Definição de protocolos 

 Incorporação de novas tecnologias 

 Resultados 

 

Corpo Clínico: 
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 Ética 

 Redução de margem 

 Alinhamento Institucional 

 Medicina baseada em evidência 

 Resultados 

 

Fornecedores: 
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 Procedimentos Gerenciados 

 Reconhecimentos dos Resultados 

 Indicadores de Performance 

 Redução de Glosas 

 Materiais e Medicamentos Pré-negociados. 

 

Operadoras: 
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 Planejamento Estratégico 

 Alinhamento Organizacional 

 Melhoria Contínua dos Processos 

 Indicadores de Resultados 

 Segurança do Paciente 

 

Instituição: 
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 Não basta comprar bem, temos que usar bem. 

 Redução da variabilidade aumentará a previsibilidade e melhores resultados. 

  Cuidado centrado no paciente. 

 

Conclusion: 
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Custo  

Compra 

Demanda diversas 
 

Eventos Adversos 
 

Práticas de inventário 
 

Práticas operacionais 
 

Perceived 

Opportunity 

Actual 

Opportunity 
 

Protocolos Clínicos 

Custo de armazenamgem 
 

Desepesas de manutenção 
 

Política de compras 
 

frete 
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Abordagem do custo total: 





cristiano@hospitalsantarosa.com.br 

http://www.ff.up.pt/toxicologia/monografias/ano0304/Cocaina/index.htm

