
BASES PARA IMPLANTAÇÃO DE GOVERNANÇA 
CLÍNICA.

Legado que inspira, futuro que transforma



A GESTI Soluções trabalha intensamente para fazer bem ao seu investimento. Grandes profissionais, 

tecnologia e conhecimento de todos os detalhes que fazem a diferença na qualidade e custos do seu 

Hospital. Somos especialistas em oferecer soluções para a Gestão do seu hospital.

  GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA

✔ UTI Adulto

✔ UTI Neo Natal e/ou Pediátrica
✔ Pronto Atendimento Adulto e 

Infantil
✔ Enfermaria Clínica Médica e 

Pediatria
✔ Outras especialidades conforme 

sua necessidade

   CONSULTORIA E ASSESSORIAS

✔ Gestão de Receitas e Despesas

✔ Gestão de Processos
✔ Gestão de Custos de Materiais e 

Medicamentos em UTIs
✔ Gestão de Faturamento
✔ Gestão de Auditoria Médica e 

Enfermagem
✔ Estudo de Viabilidade os 

conforme sua necessidade
✔ Negociações com Prestadores de 

Serviços, operadoras de saúde, 
SMS, Prefeituras, entre outras

     CURSOS DE GESTÃO

✔ Capacitação em Liderança

✔ Estratégias de Negociação
✔ Gestão em Saúde
✔ Gerenciamento de Riscos
✔ Planejamento Financeiro
✔ Cursos com conteúdos 

específicos conforme sua 
necessidade



Nossa área 
de atuação



Desafios da gestão de serviços de saúde
Os serviços de saúde são de forma geral complexos, envolvem vários processos de forma 
simultânea.

A profissionalização da administração dos serviços de saúde é recente, em alguns casos são 
administrados por profissionais que dividem a administração com as atividades de sua formação

Farmácia Lavanderia



Processos complexos



Uma Nova Realidade: O que é Valor na Saúde? 

Porter ME. What is Value in Healthcare?
N Engl J Med 2010; 363:2477-2481



Uma Nova Realidade: O que é Valor na Saúde? 

Redução de custos, sem relação aos resultados 

alcançados, 

é perigoso e autodestrutivo



Uma Nova Realidade: O que é Valor na Saúde? 

O conceito de valor em saúde tem relação com 

os desfechos clínicos e o custo necessários 

para atingi-los

Mantendo sempre o paciente como centro 

dos cuidados

Busca de resultados e controle de desperdícios 



Uma Nova Realidade: O que é Valor na Saúde? 
O Triple Aim é uma estratégia para melhorar o sistema de saúde, e que é centrada em três 

dimensões: 

✔ Melhorar a experiência do indivíduo em relação à assistência; 

✔ Melhorar a saúde das populações; e 

✔ Reduzindo o custo per capita dos cuidados de saúde.

Institute for Healthcare Improvement. 2008

Quarto Aim

✔ Melhorar a experiência da prestação de cuidados em saúde. Atenção aos profissionais

Prof. Leape e colaboradores

Faculdade de Saúde Pública da HarvardColaboração Prof. Lucas Zambom



Uma Nova 
Realidade

?  

Uma Nova Realidade: O que é Valor na Saúde? 



Governança clínica

“um sistema através do qual as organizações da área da  saúde se 

responsabilizam por melhorar continuamente a  qualidade de seus 

serviços e garantem altos padrões de  assistência, criando um ambiente no 

qual a excelência no  atendimento clínico irá se desenvolver”

Conceito que teve origem no Reino Unido, com a reforma do National Health System (NHH) - 1997 

Scally G and Donaldson LJ (1998) Clinical governance and the drive for quality improvement in the new NHS in
England. British Medical Journal 317(7150) 4 July pp.61-65.





Governança 
clínica

Auditoria Clínica

Efetividade Clínica

Envolvimento do

Paciente

Gestão de Riscos 
Assistenciais

Desenvolvimento

Profissional



Governança clínica

Governança clínica

✔ Deve fazer parte da estratégia da instituição

✔ Comitê permanente de desenvolvimento e acompanhamento

✔ Participação interdisciplinar 

✔ Diagnóstico da situação atual para definir metas e objetivos

✔ Trata-se de mudança de cultura institucional  



Governança clínica
Efetividade Clínica

✔ Análise de perfil institucional

✔ Implantação de Protocolos baseados em evidência

• Aplicabilidade

• Balanço entre riscos e benefícios

• Recursos disponíveis e custos

• Preferências e valores dos pacientes

• Conflitos de Interesse

Cuidado baseado no conhecimento cientifico para todos que possam se beneficiar, evitando 
seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão (evita subutilização e 

sobreutilização, respectivamente 
Documento de referencia para o Programa Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz;

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014



Governança clínica
Efetividade Clínica

✔ Implantação de modelo de gerenciamento de protocolos

• Definir principais marcadores

• Indicadores de adesão

• Indicadores de desfecho imediato

• Indicadores de desfecho longo prazo

• Indicadores de custo-efetividade



Governança clínica
Efetividade Clínica

✔ Formação de times / ligas / comissões

✔ Farmácia clinica 

✔ Plano terapeutico individualizado 

✔ Comissão de padronização

✔ Educação permanente

✔ Comissão de ética / cientifica



Governança clínica
Efetividade Clínica

FINALIDADES:

✔ Reduzir o desperdício com intervenções inadequadas

✔ Proporcionar uma melhor  relação de custo-  efetividade

✔ Evitar variações injustificadas

✔ Aumentar a consistência dos cuidados



Governança clínica

✔ Atenção focada nas  necessidades do  paciente e de seus  familiares.
▪ Precisamos entender o que as pessoas precisam e querem

✔ Estabelecer  parceria com  pacientes e seus  cuidadores.

▪ Permite um cuidado moldado às necessidades e valores individuais

✔ Tornar o paciente agente do  seu próprio  cuidado

▪ O envolvimento do paciente é uma forma compreender suas expectativas e 
melhorar a qualidade dos serviços

Envolvimento do

Paciente O relacionamento entre profissional da saúde, paciente e família, visa desenvolver uma 
relação interpessoal complementando suas habilidades técnicas para atingir o objetivo de 

oferecer um cuidado integral a esse paciente e sua família. 



Governança clínica

O envolvimento do paciente melhora os resultados

✔ Aumenta a aderência no tratamento

✔ Reduz reinternação

✔ Reduz Erros médicos (assistenciais)

✔ Complicações decorrente da má comunicação

✔ Reduz judicialização

Envolvimento do

Paciente



Governança clínica
Envolvimento do

Paciente
Termo de Consentimento = Envolvimento do Paciente

Colaboração Prof. Lucas Zambom



Governança clínica
Envolvimento do

Paciente

✔ Acesso a informações e ao prontuário

✔ Participação de rounds e elaboração de plano terapeutico individualizado

✔ Paciente e cuidados envolvidos com as barreiras de segurança 

✔ Orientação para acionamento de TRR (time de resposta rápida)

✔ Pacientes envolvido na educação permanente



Governança clínica
Envolvimento do

Paciente

✔ Participação do Paciente na Decisão

• Ter comunicação efetiva

• Ser transparente

• Ser abrangente

• Viabilizar mudanças

• Garantir respeito às pessoas

• Priorizar discussões



Governança clínica
Envolvimento do

Paciente
Aumento da confiança e satisfação dos pacientes

Maior qualidade de vida

Redução de ansiedade

Melhora de comunicação  Empoderamento do paciente

Maior confiança e transparência

Maior senso de responsabilidade do paciente

Participação do 
Paciente na 

Decisão



Governança clínica
Auditoria Clínica Caracteriza-se por um processo de melhoria da qualidade do atendimento ao paciente e os 

resultados através de revisão sistemática do atendimento prestado em relação a critérios 
explícitos

Objetivos:

✔ Impulsionar a prática clínica

✔ Comparar o trabalho do dia-a-dia com padrões de  desempenho almejados

✔ Medida de qualidade do atendimento que é oferecido confrontando com 

aquilo que é preconizado nas evidências científicas.



A Practical Guide to Clinical Audit.  Directorate of Quality and Patient Safety. 2017

Planejar a Auditoria1

Selecionar os Critérios2

Medida de Desempenho3

Fazer Melhorias4

Sustentar Melhorias5

Governança clínica
Auditoria Clínica



Governança clínica
Auditoria Clínica

1. Planejar a Auditoria

▪ Envolva as partes interessadas – Abordagem multidisciplinar

▪ Determinar o tópico de auditoria – Foco nas estratégias

▪ Determine forma e prazos de entrega

Adaptado de : A Practical Guide to Clinical Audit. Directorate of Quality and Patient Safety. 2017



Governança clínica
Auditoria Clínica

2. Selecionar os Critérios

▪ Identificar padrão (baseado em evidências)

▪ Identificar critérios de auditoria – Pontos chaves/críticos (marcadores)

▪ Definir metas/níveis de desempenho esperados

▪ Considerar desvios/exceções aceitáveis

Adaptado de : A Practical Guide to Clinical Audit. Directorate of Quality and Patient Safety. 2017



Governança clínica
Auditoria Clínica

3. Medida de Desempenho

▪ Coletar dados

▪ Analisar os dados, com abordagem multidisciplinar

▪ Estratifique resultados / conclusões

▪ Divulgue os resultados

Adaptado de : A Practical Guide to Clinical Audit. Directorate of Quality and Patient Safety. 2017



Governança clínica
Auditoria Clínica

4. Fazer Melhorias

▪ Compartilhar relatório de auditoria com setores envolvidos

▪ Revisar as áreas de melhoria e acordar as ações prioritárias

▪ Identifique as melhores intervenções (multidisciplinar) 

▪ Desenvolver plano de melhoria da qualidade para ações mais complexas

▪ Definir responsáveis / prazo / acompanhamento (5W2H)

▪ Garantir a participação das lideranças / gestores – tomadas de decisão 



Governança clínica
Auditoria Clínica

4. Sustentar Melhorias

▪ Monitorar a implementação das mudanças

▪ Elaborar relatórios / boletins sobre o progresso da ações e implantação

▪ Faça uma nova auditoria para garantir que as mudanças tenham uma 
prática melhorada e decida se são necessários procedimentos de 
auditoria adicionais 

Adaptado de : A Practical Guide to Clinical Audit. Directorate of Quality and Patient Safety. 2017



Governança clínica

▪ Falta de comprometimentos da gestão e lideranças

▪ Cultura organizacional inadequada

▪ Falta de conhecimento

▪ Sistema de comunicação ruim

▪ Treinamento insuficiente

Desafios



Governança clínica

“Segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de um 
dano desnecessário associado ao cuidado de saúde” (WHO, 2009)

Esses danos desnecessários são conhecidos como eventos adversos.

São danos não intencionais decorrentes da assistência prestada ao paciente

Obrigatoriamente acarretam lesões mensuráveis nos pacientes afetados, óbito 
ou prolongamento do tempo de internação.

PODE OU NÃO SER CONSEQUÊNCIA DE UM ERRO

Gestão de Riscos 
Assistenciais



Governança clínica

“Segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de um 
dano desnecessário associado ao cuidado de saúde” (WHO, 2009)

Esses danos desnecessários são conhecidos como eventos adversos.

São danos não intencionais decorrentes da assistência prestada ao paciente

Obrigatoriamente acarretam lesões mensuráveis nos pacientes afetados, óbito 
ou prolongamento do tempo de internação.

PODE OU NÃO SER CONSEQUÊNCIA DE UM ERRO

Gestão de Riscos 
Assistenciais



Governança clínica

▪ Gestão de riscos

Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos 
na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle dos riscos e eventos 
adversos que afetam a segurança, a saúde humana a integridade profissional, o 
meio ambiente e a imagem institucional 

Gestão de Riscos 
Assistenciais

(Anvisa 2017/ /PNSP E RDC).

Risco = Efeito da incerteza sobre os objetivos



Governança clínica
Gestão de Riscos 

Assistenciais

Identificação 
dos riscos 



Governança clínica
Gestão de Riscos 

Assistenciais

Dimensão      
dos riscos 



Governança clínica
Gestão de Riscos 

Assistenciais

Dimensão      
dos riscos 



Governança clínica
Gestão de Riscos 

Assistenciais

Desenvolver e 
implantar 
protocolos 



Governança clínica
Gestão de Riscos 

Assistenciais

Monitorar / 
gerenciar 

protocolos de 
segurança



Governança clínica
Gestão de Riscos 

Assistenciais

Sistemas de 
notificação 



Governança clínica
Gestão de Riscos 

Assistenciais

Tratar eventos 
adversos



Governança clínica
Desenvolvimento

Profissional

▪ Definição de competências

▪ Conhecimentos, habilidades e atitudes (mapeamento e definição de 
competências

▪ Pessoas qualificadas - processo de seleção

▪ Monitoramento e avaliações contínuas

▪ Identificação de necessidades de desenvolvimento alinhadas aos processos

▪ Atualizações / capacitações alinhadas



Governança clínica
Desenvolvimento

Profissional

Definir 
objetivo

Novo processo

Falhas do processo

Alterações no processo

Novas condutas



Governança clínica
Desenvolvimento

Profissional

Definir método



Governança clínica
Desenvolvimento

Profissional

Definir modelo 
de avaliação



Governança 
clínica

Auditoria Clínica

Efetividade Clínica

Envolvimento do

Paciente

Gestão de Riscos 
Assistenciais

Desenvolvimento

Profissional



▪ Tenha certeza do engajamento da alta direção principais lideranças

▪ Inicie com a elaboração de um projeto (começo meio e fim)

▪ Defina um time de implantação multidisciplinar

▪ O projeto tem que ter um dono

▪ Elabore um planejamento detalhado

▪ Defina metas, objetivos e prazos

▪ Defina modelo de acompanhamento

▪ Comemore sempre os bons resultados

Implantando a Governança Clínica



▪ Defina time de acompanhamento

▪ Indicadores estratégicos

▪ Cronograma de reuniões / discussões

▪ A divulgação de resultados e o acompanhamento de todos e essencial para a 
continuidade.

▪ Comemore sempre os bons resultados

Acompanhando a Governança Clínica



E
Quando não da certo?

15:09





DUVIDAS?



Entregar alto valor agregado aos pacientes deve ser o objetivo 

principal de todas as Instituições de Saúde. O sucesso financeiro é o 

resultado da entrega de valor, não o propósito. 

Fonte: ValueBasedHealth CareDelivery: StrategyFor Health CareLeadersMichael E. Porter, Harvard Business School, American Hospital AssociationJuly 23, 2015
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