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Evolução







Radioterapia
NÚMERO DE ATENDIMENTOS ANO 372.600

NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÊS ~ 31.000

NÚMERO DE PACIENTES EM TRATAMENTO 

TELETERAPIA/DIA

~ 450

NÚMERO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE 

BRAQUITERAPIA/DIA

8 (160)

NÚMERO DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM/ MÊS 800

NÚMERO DE INTERCONSULTAS/MÊS REAÇÕES

Obs: não foram somadas as reações atendidas pelo médico.

82,3

NÚMERO DE PACIENTES QUE TIVERAM SEUS 

TRATAMENTOS INTERROMPIDOS POR REAÇÕES/ MÊS

24

(Dados extraídos de estatísticas de produção do Serviço de Radioterapia ISCMPA).



Recursos

A saúde é uma das atividades

econômicas mais importantes do país,

representando aproximadamente 9%

do PIB brasileiro, sendo 4,1%

investido pelo Governo, segundo a

Organização Mundial da Saúde (OMS),

em 2016.

Mesmo com alta
demanda por recursos, a
saúde necessita de cada vez
mais. Este movimento
acontece no mundo inteiro,
tanto pelo envelhecimento
populacional e incidência de
doenças crônicas, quanto pelo
surgimento de novas
tecnologias e medicamentos
de alto custo.

Destes recursos investidos em saúde no Brasil,
70% são despendidos em hospitais...

De fato, os hospitais estão no centro dos gastos de
saúde dos países, tendo um impacto importante na
questão da sustentabilidade do sistema.

Mesmo com as limitações dos recursos públicos para
saúde no Brasil...Questiono:

Apenas a falta de recursos é o problema, ou também temos
a má utilização dele?



Indicadores



Indicadores são
✓São formas de representação quantificável de

características de produtos e processos,

utilizados para acompanhar e melhorar os

resultados ao longo do tempo.

✓Unidade de medida de uma atividade com a

qual se está relacionado;

✓Uma medida quantitativa que pode ser usada

para monitorar e avaliar a qualidade de

importantes cuidados providos ao paciente e

as atividades dos serviços suporte.

Kluck M. Indicadores de qualidade para assistência hospitalar disponível em www.cih.com.br/Indicadores.htm#INDICADORES

✓São instrumentos de verificação do alcance

dos resultados e objetivos formulados. Eles

devem expressar, de forma quantitativa e

qualitativa, o desempenho que queremos

demonstrar.



Indicadores (outras definições)

►São formas de representação quantificável de

características de produtos e processos, utilizados para

acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo.

►São instrumentos de verificação do alcance dos

resultados e objetivos formulados. Eles devem expressar,

de forma quantitativa e qualitativa, o desempenho que

queremos demonstrar.

Kluck M. Indicadores de qualidade para assistência hospitalar disponível em www.cih.com.br/Indicadores.htm#INDICADORES



Indicadores (outras definições)

➢São medidas usadas para ajudar a descrever uma situação existente,
avaliar mudanças e tendências durante um período de tempo, avaliar
as ações executadas em termos de qualidade e quantidade.

➢São necessários para analisar a situação atual de um determinado
fenômeno ou problema, fazer comparações, avaliar a execução das
ações planejadas e as mudanças ao longo do tempo.

Utilização de Indicadores Gerenciais Padronizados para Hospitais e Laboratórios - SIPAGEH



➢ São marcadores da situação de saúde, performance de
serviços ou disponibilidade de recursos, definidos
para permitir a monitorização de objetivos, alvos ou
performances.

Podem medir diretamente uma situação ou ser usados 

como medida indireta.

Ex. Coeficiente de mortalidade infantil – medida direta

de risco de morte (crianças no primeiro ano de vida) e 

medida indireta do desenvolvimento sócio-econômico 

global.

Indicadores (outras definições)





Acompanhamento dos indicadores

✓ Elaboração de indicadores, coleta de dados.

✓ Seleção de indicadores que deve estar alinhada com as prioridades estratégicas –

objetivos, missão.

✓ Planilhas mensais – dados de produção, indicadores dos departamentos e

serviços.

✓ Divulgação em relatórios e em tempo real para permitir intervenção e

implementação de ações de melhoria.



Elaborar indicadores 

Para cada etapa do processo definir

• Resultados esperados – correlacionados à missão

• Requisitos ou problemas – do fornecimento, da entrada, da execução do
processo, dos elementos críticos para o desempenho, do(s) produto(s)
ou serviço(s), da satisfação do cliente.

Estabelecer metas

◼ Índices pré-fixados, a serem alcançados em um determinado período de tempo.

◼ Grau de atendimento sistemático a padrões.



Indicadores de Estrutura

A avaliação de estrutura é a que menos

informação oferece sobre a qualidade da 

atenção  à saúde, mas pode ser importante,

se complementar avaliações dos processos

e dos resultados, sendo em alguns casos,

a única disponível. 

Nem sempre o fato de uma instituição ter uma 

estrutura formidável garante qualidade e 

segurança ao paciente e aos profissionais.



Indicadores de Estrutura

Ex.:

▪ Disponibilidade de equipamentos e acessórios para Radioterapia

▪ Recursos humanos de enfermagem para atendimento pacientes em

Radioterapia

▪ Disponibilidade de equipamentos de proteção para profissionais,

como sabão, luvas e máscaras

▪ Kg de roupa lavada / máquina / dia

▪ Exames /equipamento / dia



Indicadores de Processo

Podem envolver áreas de avaliação de 

pacientes, educação de pacientes, 

preparos, manutenção de 

equipamentos ou supervisão de 

pessoal.

Ex.:

▪ Tempo de espera para a consulta

▪ Erros de entrega de dose

▪ Cumprimento de horário de tratamento

▪ Assinatura do consentimento informado

▪ Tempo para o gerador entrar na falta de energia

A avaliação de processo 

sedimenta-se na

ideia de que a probabilidade 

de ocorrência

de resultados favoráveis 

cresce quando

tecnologias em saúde 

são aplicadas corretamente, 

à luz do 

conhecimento existente.



Indicadores de Resultados

Demonstram a efetividade dos processos.

São aqueles referentes à mortalidade, à morbidade, à incapacidade e ao

desconforto.

São aqueles referentes à satisfação das necessidades dos clientes/pacientes.

Ex.:

▪ Anos de sobrevida com qualidade relacionados ao uso de uma tecnologia

médica

▪ Taxa de infecção hospitalar



Classificação de Indicadores
de Desempenho

• Estratégicos ou de Resultado

• Qualidade / Eficácia

• Satisfação

• Quantidade / Produção

• Produtividade / Eficiência

• Agilidade

• Custo

• Inovação



Classificação de Indicadores
de Desempenho

◼ ESTRATÉGICOS/DE RESULTADO

Informam o “quanto” a organização se encontra na direção da

consecução de sua Missão.

Ex.:

◼ Cumprimento de metas assistenciais

◼ Cumprimento de metas orçamentárias

◼ Diferença em relação ao benchmarking

◼ Implementação de Planos e Projetos



◼ QUALIDADE / EFICÁCIA (cont.)

Parâmetros (limites idealizados que representam o nível ou a condição que o

sistema deve ser mantido para que seja sustentável):

Variação normal – até o limite tolerável

Variação anormal – acima do limite tolerável (compromete a qualidade)

Ex.:

◼ Índice de falhas em um processo

◼ Taxa de inutilização de filmes radiológicos

◼ Incidência de lesões radioinduzidas

Zanon U. Qualidade da assitência médico-hospitalar: conceito e avaliação de indicadores RAS 8(2): 15-22, Jul.-Set. 2000



Ex.:

• Falta de informação médica (no prontuário do paciente
(limite tolerável zero – implicações legais: CEM Art. 69)

• Taxa de ocupação (número de pacientes-dia/ número de 
vagas/dia

• Queixas sem diagnóstico (afeta o curso da doença)

• Complicações não infecciosas hospitalares (reações,
laceração, queda sem sequela, atelectasias, hemorragias e
complicações anestésicas)

Zanon U. Qualidade da assitência médico-hospitalar: conceito e avaliação de indicadores RAS 8(2): 15-22, Jul.-Set. 2000



• SATISFAÇÃO

Servem para avaliar o grau de atendimento às necessidades
(requisitos e expectativas) dos clientes do processo e/ou das demais
partes interessadas no processo.

Focam as medidas de satisfação dos clientes e as características do
produto/serviço

O seu levantamento sempre é feito através de pesquisa de opinião,
com questionários e/ou entrevistas.

Score: Péssimo (0) Ruim (25)Regular (50) Bom (75) Excelente (100)

Relativos a serviços e infra-estrutura: presteza, cortesia, segurança,
acessibilidade, comunicação, limpeza, conforto, etc.

Ex.:

• Número de reclamações por paciente atendido no ambulatório

• Índice de satisfação com o tempo de espera

• Índice de Satisfação do Cliente (por setor) quanto à segurança / 
conforto / etc..  



• QUANTIDADE / PRODUÇÃO

Indicam a quantidade produzida em determinado período de
tempo.

Indicam o volume das saídas do processo.

Normalmente relacionam quantidades produzidas e o tempo
gasto na produção.

Não levam em consideração os recursos ou insumos
utilizados.

Ex.:

• Número de consultas realizadas por mês

• Número de aplicações realizadas no hospital por 



◼ PRODUTIVIDADE / EFICIÊNCIA

 Indicam a relação dos resultados obtidos e o uso dos recursos.



 Relacionam a quantidade produzida de bens ou serviços e os

insumos ou recursos utilizados.

 Indicam o grau de competência na utilização dos recursos e/ou

consumo dos insumos para a correta execução do processo.

 Servem para saber se o processo está fazendo da forma certa

aquilo que é considerado como certo (a coisa certa).

Ex.:

◼ Número consultas por médico por dia

◼ Índice de giro de rotatividade ou renovação pacientes/aparelho



◼ AGILIDADE / TEMPO DE CICLO

 Indicam o tempo de processo para atender determinadas necessidades.

 Indicam o atendimento à demanda em certo período de tempo (output ou saída- o que

é produzido em determinado período de tempo) ou pode ser também o tempo de

ciclo (a capacidade de resposta do processo em determinado tempo).

 Servem para saber qual o volume de produção (bens e/ou serviços) é feito em um

determinado período de tempo, ou qual é a velocidade com que o processo produz

uma unidade do seu produto (quanto tempo leva para fazer ...)

Ex.

◼ Tempo entre a realização de um tratamento e a emissão do laudo

◼ Tempo para processamento da alta hospitalar



• CUSTO

Indica o custo, ou o uso de recursos econômicos, para a realização de
determinado procedimento ou processo.

Ex.:

• Custo de cada consulta produzida

• Custo médio mensal de cada procedimento realizado no ambulatorio

• Custo de cada ordem de compras 

• INOVAÇÃO

Medem o grau de interação com a modernidade, podendo ser do processo,
de seu(s) produto(s) e das pessoas que nele trabalham.

Ex.:

• Índice de renovação dos equipamentos

• Índice de renovação das instalações 



INDICADORES CLÍNICOS

• Essenciais para monitorar a qualidade do cuidado à saúde.

• Criam a base para a melhoria da qualidade e a priorização no sistema de
cuidado à saúde.

• Para assegurar sua credibilidade e validade eles precisam ser
elaborados, definidos e implementados com rigor científico.

Ex.:

• Retorno não programado

• Reação adversas

• Mortalidade









Obrigada!




