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Método

Associação Franciscana de Assistência a Saúde – SEFAS
• Mantenedora de cinco unidades de saúde: Unidade de 

Pronto-Atendimento (UPA), Hospital Casa de Saúde, 
Hospital São Francisco, Clínica Sefas e Centro de 
Reabilitação Física, na cidade de Santa Maria – RS.

• Faz parte da Congregação Irmãs Franciscana da 
Penitência e Caridade, que agregam a Universidade 
Franciscana – Santa Maria e Hospital de Caridade São 
Paulo – São Paulo das Missões. 



Método

• Hospital Casa de Saúde – Santa Maria RS
• Gestão da Associação Franciscana de 

Assistência a Saúde – SEFAS
• Total de leitos – 112
• Leitos Clínicos – 34 
• 100% SUS



Empresa com atuação nacional,
formada por médicos de todo o 
país

Equipe multiprofissional com 
ampla experiência em Lean 
Healthcare e Medicina 
Hospitalista

Foco na melhora da qualidade 
assistencial e desospitalização 
efetiva

Cases de sucesso na redução 
de custos assistenciais



Hospital Medicine
❑ 26 anos de atuação
❑ 3º especialidade 

com maior número 
de médicos EUA

❑ Atuação em > 90% 
dos hospitais
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● REDUÇÃO DE CUSTOS 12 A 15%;
● REDUÇÃO DO TEMPO DE 

PERMANÊNCIA 15 A 20%;
● MORTALIDADE E READMISSÃO 

MANTIDAS;
● REDUÇÃO DE EVENTOS 

ADVERSOS;
● SEGURANÇA DO PACIENTE;

●EFICIÊNCIA DO CUIDADO.

DESEMPENHO DOS HOSPITALISTAS



The Hospitalist 2007



Gestão de Pacientes Clínicos 
através da Medicina Hospitalista 

• Novo modelo de cuidado ao paciente 
clínico hospitalizado

• Centrado no paciente, na família e no 
trabalho em equipe, enfatiza a 
comunicação e a coordenação do 
cuidado

• Médicos hospitalistas apresentam 
grande alinhamento institucional, 
envolvendo-se em diversos processos 
gerenciais e administrativos



Medicina Hospitalar



Medicina Hospitalar

Pilar 1 : Assistencial
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Medicina Hospitalar

Huddle Instrumento de Round 
Multidisciplinar

Instrumento de Alta 
Segura / Qualificada

Protocolo de transição 
de cuidado entre UTI e 

enfermaria

Protocolo de transição 
de cuidado entre PS e 

enfermaria

Ferramenta de 
comunicação 

padronizada entre 
equipes (SBAR)

Escore de deterioração 
clinica implementado 

(MEWS/NEWS)

Indicadores 
assistenciais 

documentados na 
enfermaria de MH

Pilar 2 : Ferramentas de Gestão e Qualidade  



Participação ativa de todos os hospitalistas em 
comissões, núcleos ou comitês

Participação no desenvolvimento de 
protocolos assistenciais

Participação ativa documentada como instrutor em 
capacitações e treinamentos e para médicos e equipe 
multiprofissional

Liderança em ciclos de melhoria contínua

Pilar 4 : Liderança

Pilar 3 : Atividades Não Assistenciais



Ferramentas e boas práticas… 
para Governança Clínica

 e Gestão de Leitos

Plano de alta 
multidisciplinar

Huddle

Medicina Hospitalar

Kanban

Alta até às 10 hs da 
manhã

Programa de 
desospitalização

Plano Terapêutico



Gestão a vista – Quadro MH

• Gestão dos 
pacientes de forma 
visual para toda 
equipe

• Comunicação 
Padronizada e 
Efetiva entre 
equipes

• Quadro de Gestão 
dos pacientes



Fluxo de Intercorrências

• Estruturação 
do Fluxo de 
Intercorrência

• Capacitação 
da equipe de 
enfermagem 
no Fluxo de 
Intercorrência



Protocolos Assistenciais Gerenciados 

Protocolo de 
Sepse



Método

• Período : janeiro a maio 2020
– Médico plantonista diário prestando 

assistência aos pacientes clínicos

• Período: a partir junho 2020
– Metodologia de MH : 3 equipes horizontais/ 

cobertura de12hrs/ dia e 1 plantonista noturno
– Enfermeira Hospitalista
– Ferramentas de Gestão e Qualidade



Tempo de Permanência
 (média e mediana)

39%
37%



LEITOS GANHOS REDUZINDO PERMANÊNCIA



Giro de Leito 
(Antes e Depois MH) 

63%



Giro de Leito/mês (MH)
18%



% Longa Permanência ( ≧ 15 dias) 
(Antes e Depois MH) 

59%



Longa Permanência ( ≧ 15 dias) (MH)

59%



Admissões e Saídas 
(média mensal) 

75% 81%



MODELO PRÉ 
MEDICINA 

HOSPITALAR
(JAN – MAI20)

MODELO PÓS 
MEDICINA 

HOSPITALAR 
(JUN20 – DEZ21)

▪ Média de pacientes admitidos/mês: 53 ▪ Média de pacientes admitidos/mês: 93

A redução do tempo de permanência amplia 
a possibilidade de acesso aos leitos 

hospitalares, gerando eficiência.



Gestão de Pacientes Clínicos 
através da Medicina Hospitalista 
• Diminuição de custos
• Redução do tempo médio de 
permanência dos pacientes na 
internação

• Aumento do giro de leitos
• Qualificação da assistência prestada
• Diminuição da variabilidade assistencial

  Resultados

Conclusão



Gestão de Pacientes Clínicos 
através da Medicina Hospitalista 

- Melhoria dos fluxos organizacionais;
- Melhora qualidade e segurança; 

assistencial;
- Melhor experiência do paciente;

  Resultados

Conclusão







Gestão de Pacientes Clínicos 
através da Medicina Hospitalista 

- Melhoria dos fluxos organizacionais;
- Melhora qualidade e segurança; 

assistencial;
- Melhor experiência do paciente;
- Sustentabilidade para o sistema de 

saúde.

  Resultados

Conclusão
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