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Resumo 

A atenção ao câncer é uma prioridade da saúde pública mundial, porém, 

ainda nos dias de hoje, persistem falhas simples capazes de repercutir em aumento 

da morbimortalidade dos pacientes. O registro inadequado de informações clínicas 

leva à repetição de exames, erros de diagnóstico e tratamento, perda de tempo e 

custos desnecessários.Este trabalhoobjetivou verificara eficácia de um ciclo de 

melhoria nos registros médicosde um hospital de referência em oncologia, avaliando 

o nível de qualidade no preenchimento dos prontuários, identificando os critérios de 

qualidade que mais apresentaram erros e analisando a efetividade dos ciclos de 

avaliação contínua na melhoria da qualidade do preenchimento dos prontuários. 

Para tanto, dez critérios de qualidade em prontuários de pacientescom diagnóstico 

de câncer de próstata foram examinados. A partir de amostragens aleatórias 

simples, procedeu-se àapreciação desses critérios, antes e depois das intervenções 

propostas. Tais ações envolveram administradores e médicos, sendo direcionadas 

especialmente à conscientização médica e reestruturação do prontuário por 

intermédio de um checklist.No intuito de identificar o nível de qualidade, 

selecionaram-se a estimativa pontual e o intervalo de confiança (95%) do 

cumprimento dos critérios. Para comprovar a efetividade das intervenções, foram 

calculadas as melhorias absoluta e relativa entre a primeira e última avaliação, assim 

como a sua significação estatística (p<0,05). Na medição inicial, verificaram-se 

índices de cumprimento de 66,4% na média e um total de 411 de não 

conformidades, significando 34,2% de não cumprimento. Destacaram-se, como 

maior e menor percentual de não cumprimento, os critérios patologias associadas, 

81,9%, e estadiamento–TNM, 9,5%. Já, na segunda medição, notou-se uma 

redução do número total de defeitos em 49,4%. Em suma, a avaliação baseada em 

critérios possibilitou a identificação de defeitos de qualidade no preenchimento dos 

prontuários levantados, o que, por sua vez, direcionou as intervenções propostas. 

Considerando as melhorias alcançadas, percebe-se que o ciclo de melhoria foi 

efetivo na diminuição dos defeitos observados, além de auxiliar expressivamente no 

progresso da qualidade do registro médico. 

 

Descritores:  Registro Médico Coordenado; Gestão da Qualidade Total; Checklist, 

Câncer, Câncer de Próstata. 
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Abstract 

In spite of the fact that attention to cancer is a global public health priority, 

simple failures capable of resonating in the increase of morbidity and mortality of 

patients still persist nowadays.  The Inadequate recording of clinical information leads 

to the repetition of tests, diagnostic and treatment errors, waste of time and 

unnecessary costs. This study aims at verifying the effectiveness of a cycle of 

improvement of medical records in a referral hospital in oncology, by evaluating the 

level of quality in filling in the patient’s medical records, identifying the quality criteria 

that presents the greater amount of errors and analyzing the effectiveness of the 

continuous evaluation cycles that contributed to the improvement of the quality of 

filling   in the patient’s medical records.  To this end, ten quality criteria in medical 

records of patients diagnosed with prostate cancer were examined.  From simple 

random sampling, these criteria were assessed before and after the proposed 

interventions.  Such actions involved administrators and doctors, being directed 

especially at medical awareness and restructuring of the patient’s medical records via 

a checklist.  In order to identify the level of quality, the point-in-time estimate and 

confidence interval (95%) of the criteria compliance were selected.  In order to prove 

the effectiveness of interventions, the absolute and relative improvements between 

the first and the final evaluation, as well as its statistical significance (p < 0.05) were 

calculated.  Compliance rates of 66.4%, on average, and a total of 411 non-

conformities, meaning 34.2% of non-compliance were verified in the initial 

measurement. The associated pathologies criteria, 81.9%, and staging - TNM, 9.5%, 

stood out as the highest and lowest percentage of non-compliance. In the second 

measurement, a reduction in the total number of defects of 49.4% was observed. In 

short, the criteria-based evaluation made possible the identification of quality defects 

in filling in the surveyed patient’s medical records, which, in turn, directed the 

proposed interventions.  Considering the improvements achieved, it is reasonable to 

assume that the cycle of improvement was effective in decreasing the defects 

observed, besides contributing significantly to the progress of quality of the medical 

record.  

 

Keywords: Medical Record Linkage; Total Quality Management; Checklist; Cancer; 

Prostatic Neoplasms 
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APRESENTAÇÃO 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um 

modelo próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPQualiSaúde/UFRN). Este trabalho 

de Conclusão de Mestrado encontra-se no formato de um artigo científico e segue as 

normas sugeridas pelo guia SQUIRE, Anexo 1, o qual fornece um modelo para 

relatar novos conhecimentos sobre como melhorar a atenção à saúde. As 

referências bibliográficas encontram-se dispostas, de acordo com as normas, 

segundo o Estilo Vancouver. 

A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, 

bem como o objetivo desta investigação no formato de artigo científico.  

A seção seguinte, intitulada Metodologia, tem como tarefa sistematizar os 

procedimentos metodológicos percorridos para a execução do trabalho.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os dados relevantes 

encontrados através do desenvolvimento do trabalho. 

A Discussão do artigo proporciona um diálogo entre os resultados do presente 

trabalho e a literatura científica.  Por fim, o tópico Conclusões encerra o artigo 

científico, enfatizando os principais resultados e apontando para novas 

investigações. 

Destaca-se também, como integrante do trabalho,o Apêndice 1, composto por 

um Relatório Técnico aser apresentado aos Serviços de Saúde como subsídio para 

contribuir com a melhoria da qualidade. Assim, por tratar-se de um documento 

técnico etendo comodestino específico os Serviços de Saúde, o Apêndice 1 não 

será apresentado durante a defesa oral do Trabalho de Conclusão, mas receberá as 

contribuições da banca por escrito.   
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1.ANEXAÇÃO DO ARTIGO  

1.1 Introdução 

Atualmente o câncer é considerado um problema de saúde pública no Brasil, 

com a estimativa de surgirem cerca de 600 mil novos casospara o biênio 2016-

20171. Tal patologia é responsável pela segunda causa de morte no país, o que 

equivale a, aproximadamente, 200 mil óbitos por ano, incidência essa que tende a 

progredir em função do aumento da idade e do crescimento da população2. Segundo 

a Organização Mundial da Saúde, em 2030, a carga global denovoscasos de câncer 

poderá alcançar 27 milhões de indivíduos, com a projeção de17 milhões de óbitos3.  

O câncer configura-se como uma doença que precisa ser enfrentada de forma 

ampla, visando um conjunto de ações globais como educação em saúde, prevenção, 

diagnóstico precoce, planejamentos específicos para a atenção básica, tratamentos 

cirúrgico, quimioterápicoe radioterápico, cuidados paliativos, além de qualificar os 

sistemas de informação em oncologia, os registros de câncer e a regulação do fluxo 

de pacientes4.  

Nessa perspectiva, a produção de informações sobreessa patologia será cada 

vez mais importante5, e, quando associadas a uma base de dados sólida e 

confiável6, tornam-se imprescindíveis para a abordagem integral da atenção 

oncológica4. Contudo, os problemas relacionados aos registros hospitalares em 

câncerpersistem, em todoo país4. 

O nível de qualidade do registro médico constitui-seno reflexo da própria 

atividade, evidenciando-se o seu valor, especialmente no que tange à assistência 

aos pacientes e familiares7,8, segurança da equipe9 e intercâmbio entre instituições 

colaboradoras10. Além do mais, gerencia, capacita e contribui no processo de 

evolução nos cuidados em oncologia6, protegendo, inclusive, a referida categoria 

contra eventuais ações judiciais11.  

Como é do conhecimento geral, o Código de Ética Médica brasileiro, artigo 

87, define que é vedado ao profissional médico deixar de elaborar um prontuário 

legível, e que contenha todas as informações necessárias àboa condução do caso12. 

Acredita-se que uma série de problemas de qualidade na documentação do 

prontuário médico poderia advir do volume de dados a serem registrados, os quais 
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têm aumentado frequentemente, de maneira proporcional aos avanços da 

medicina13. Outro fato importante a se destacarseria a não coleta de todas as 

informações necessárias ao bom preenchimento do prontuário ou, ainda, a simples 

subtração de anotações durante os atendimentos,situações essas capazes de gerar 

erros e impactarnegativamente na condução do tratamento7,8,13,14.  

O principal hospital de referência em oncologia do Estado do Rio Grande do 

Norte tem demonstrado através de seus relatórios, publicados anualmente no 

registro hospitalar de câncer, uma grande carência de informações em sua 

documentação médica15,16,17. Mediante a necessidade de aprimoramento do registro 

médico, o presente trabalho realizou um ciclo de melhoria, importante instrumento 

na identificação e caracterização de um determinado problema de qualidade18, 

elaborando-se um projeto institucional piloto, aplicado a um sítio anatômico 

oncológico, no caso, a próstata, definido como modelo a ser aproveitado, 

posteriormente, nos demais tumores.  

 

Objetivos 

Objetivo geral 

� Verificara efetividade de um ciclo de melhoria para melhorar os registros 

médicos no câncer de próstata em hospital de oncologia. 

Objetivos específicos 

� Avaliar o nível de qualidade no preenchimento dos prontuários; 

� Analisar a efetividade dos ciclos de avaliação contínua na melhoria da 

qualidade do preenchimento dos prontuários; 

� Identificar os critérios de qualidade com maior número de erros. 
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1.2 Metodologia 

Contexto e desenho do estudo 

 Este trabalho foi desenvolvido na Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 

(Liga), envolvendo a administração do Hospital Dr. Luiz Antônio (HLA)e os serviços 

médicos dirigidos ao paciente com câncer de próstata (radioterapia, oncologia clínica 

e urologia). A Liga é uma instituição sem fins lucrativos, Centro de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia(CACON)19,20, reconhecida pelo Governo Federal 

do Brasil comoEntidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), na área de 

Saúde21.Localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, fundada 

em1949, a Liga possui destacado papel na sociedade potiguar no que se reporta ao 

atendimento aos pacientes com câncer, especialmente, usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS)20. 

Tomando por base as publicações anuais do registro de câncer da referida 

entidade, tornou-se possível observar diversas lacunas a serem preenchidas no 

tocante àmelhoria dadocumentação médica15,16,17, como, por exemplo, as 

informações sobre o estadiamento em oncologia, etapa fundamental no tratamento e 

prognóstico de tal grupo de  patologias.  No relatório divulgado no ano de 2014, esta 

informação não se encontrava registrada no prontuário de até 55,4% dos 

pacientes15. Resulta daí, portanto, a comprovação de como podem ser falhos os 

recursos de acompanhamento e avaliação da qualidade dos trabalhos realizados no 

âmbito hospitalar22. Considerando, ainda, outros aspectos, como o risco aos 

usuários, a alta tendência a tornar-se evento extremamente problemático, 

dependência interna de solução e baixo custo para resolução23,24,25, decidiu-se, em 

reunião administrativa, indicar uma intervenção para a melhoria da QUALIDADE DO 

REGISTRO DA HISTÓRIA CLÍNICA NOS PACIENTES COM CÂNCER.  

Após a definição da oportunidade de melhoria na QUALIDADE DO 

REGISTRO DA HISTÓRIA CLÍNICA NOS PACIENTES COM CÂNCER,a 

administração do HLA decidiu, também, adotar como intervenção global a utilização 

de um ciclo de melhoria.Médicos especialistas nas áreasde cancerologia, oncologia 

clínica, radioterapia e cirurgia foram incorporados ao projeto,tendo em vista a sua 

especificidade e abrangência.  



 
 

O ciclo de melhoria

começa com aidentificação de uma oportunidade de melhoria em 

aspecto dos serviçosoferecidos

terminologia tradicional. A partir do momento em que

oportunidade demelhoria ou problema de qualidade, o objetivo dasatividades 

subsequentes consiste em

patamares máximos permitidos pelo contexto do centro que presta os serviços

seja,deve-se “aproveitar” a oportunidade de melhoria 

problema identificado.Para isso, 

o problema em função doconhecimento que se tenha sobre 

definir os critérios, requisitos ou especificações que sirvam para medir o nível de 

qualidade; (3) desenhar e realizar o estudo propriamente dito, e depois de analisar

discutir os resultados, (4) planejar e implantar a intervenção oportuna, cujo efeito na 

qualidade deve ser medido ao reavaliar a importância do problema

aFigura 1. 

 

Figura 1- Ciclo de Melhoria. Fonte: Saturno

 

 

ciclo de melhoria ou ciclo de garantia de qualidadenos serviços de saúde 

começa com aidentificação de uma oportunidade de melhoria em 

aspecto dos serviçosoferecidos, o denominado “problema” de qualidade

terminologia tradicional. A partir do momento em que se identifica e 

oportunidade demelhoria ou problema de qualidade, o objetivo dasatividades 

consiste em elevar o nível de qualidade do asp

máximos permitidos pelo contexto do centro que presta os serviços

se “aproveitar” a oportunidade de melhoria a fim de

problema identificado.Para isso, tem-se como sequência das atividades: (1) anali

o problema em função doconhecimento que se tenha sobre a

definir os critérios, requisitos ou especificações que sirvam para medir o nível de 

qualidade; (3) desenhar e realizar o estudo propriamente dito, e depois de analisar

os resultados, (4) planejar e implantar a intervenção oportuna, cujo efeito na 

qualidade deve ser medido ao reavaliar a importância do problema

Ciclo de Melhoria. Fonte: Saturno26 
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ou ciclo de garantia de qualidadenos serviços de saúde 

começa com aidentificação de uma oportunidade de melhoria em determinado 

o denominado “problema” de qualidade, na 

se identifica e se definea 

oportunidade demelhoria ou problema de qualidade, o objetivo dasatividades 

elevar o nível de qualidade do aspecto avaliado atéos 

máximos permitidos pelo contexto do centro que presta os serviços,ou 

a fim de “solucionar” o 

sequência das atividades: (1) analisar 

as suas causas; (2) 

definir os critérios, requisitos ou especificações que sirvam para medir o nível de 

qualidade; (3) desenhar e realizar o estudo propriamente dito, e depois de analisar, 

os resultados, (4) planejar e implantar a intervenção oportuna, cujo efeito na 

qualidade deve ser medido ao reavaliar a importância do problema26, conforme 
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Análise do problema e definição das causas  

No presente estudo, com o intuito de identificar e selecionar as possíveis 

causas da baixa qualidade das informações registradas nos prontuários, conforme 

aFigura 2, o grupo de trabalho, formado pela administração do HLA, utilizou o 

Brainstorming23,24 e o diagrama de causa-efeito ou Ishikawa23,24,25. Os principais 

motivos foram classificados e agrupados em quatro categorias: processo, 

profissionais, pacientes e estrutura, que integram a Figura 3. Após a análise do 

diagrama, as causas foram listadas e, valendo-se da técnica do grupo nominal27, 

priorizadas, resultando numa relação menor, denominada de lista de causas 

hipotéticas27(Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Fluxograma da identificação e seleção de uma causa hipotética. Natal, 

2016 

 

Na sequência, submeteu-se essa lista a uma quantificação subjetiva, enquete 

sobre causas hipotéticas, ocasião em que se estimou a probabilidade de 

ocorrênciade uma determinada causa, através de um esquema de resposta simples 

de três opções: “muito importante” ou “muito provável”, “pouco importante” ou “pouco 

provável”, “sem importância” ou “improvável”27. A enquete foi aplicada a um grupo de 

vinte profissionais da Liga, composto por médicos, enfermeiros e administradores. 

Nessa análise, utilizando o gráfico de Pareto23,24,28(Figura 4)as causas mais 

prováveis de erros mencionadas constituíram: padronização incompleta de 

preenchimento, anotações incompletas, letra ilegível e médicos omitem perguntas. O 

Identificação de uma 
oportunidade de 

melhoria 

Quantificação subjetiva das 
causas hipotéticas 

Gráfico de Pareto com a 
quantificação subjetiva das 

causas hipotéticas 

Brainstorming 

Diagrama causa-efeito 

Técnica do grupo nominal 

Enquete sobre as causas 
hipotéticas 

Lista das causas hipotéticas 

Seleção das causas 
hipotéticas mais prováveis 

Intervenção 
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destaque ficou com a padronização incompleta de preenchimento dos prontuários, 

considerada “muito provável” para 18 dos avaliadores. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento de Urgência 

 

Não teve como pagar 

 Faltou transporte 

Intervalo pequeno entre as cirurgias 

 Atendimento extra 

 

Médicos 
omitem 
perguntas 

 

Anotações 
incompletas 

 

Arquivo fechado 
Prontuário em outra Unidade 
Prontuário na sala dos auditores 
 

Sociocultural 
A Prefeitura não disponibilizou 

O acompanhante não conhece a história 

Letra ilegível 

 

Padronização 
incompleta de 

preenchimento 

Esquecimento 

Manipulação por auditores 

Falta de formulários 
específicos em todos 
os setores 

 

Número insuficiente de 
funcionários 

 

Unidades(04) de atendimento da 
LIGA em prédios distantes 

 

Atraso no 
transporte de 
prontuários 

 

Agendamento em 
Unidades diferentes no 
mesmo dia 

 

Número elevado de atendimentos 

Prontuário não localizado 

 

Baixa 
qualidade das 
informações 
registradas 

nos 
prontuários 

dos pacientes 
com câncer de 

próstata 

PACIENTES 

PROCESSO 

ESTRUTURA 

PROFISSIONAIS 

Falta de orientação 

Falta de normatização 

Atendimento sem 
Prontuário 

 

Perda de documentos 

Arquivo fechado 
das 22 às 5hs. 

 

Faltam no dia 
agendado 

Perdem os exames 

Vem no agendamento incorreto 

Não consegue realizar todos 
os exames 

Utilização do prontuário por 
estudantes 

Figura 3: Diagrama de causa-efeito aplicado à “baixa qualidade das 

informações registradas nos prontuários dos pacientes com câncer de próstata”. 

Natal, 2016  

Omitem dados 

Pressa 

Desconhece como 
preencher 

Pouco compromisso 

Multiempregos 

 

Idade 

 



 
 

Tabela 1: Quantificação subjetiva das causas hipotéticas

CAUSAS HIPOTÉTICAS

1. Padronização incompleta de preenchimento

2. Anotações incompletas

3. Letra do médico ilegível

4.  Médicos omitemperguntas

5.  Pacientes omitem dados

6. Atendimentosemprontuário

7. Atraso no transporte de prontuários

8. Atendimento por Estudantes

9. Agendamentoincorreto

10. Manuseio de documentos pelos auditores

 

Figura 4: Gráfico de Pareto 

Natal, 2016  

Quantificação subjetiva das causas hipotéticas. Natal, 2016

CAUSAS HIPOTÉTICAS  

ENQUETE 

(Muito importante) 

nº de votos 

Padronização incompleta de preenchimento 18 

Anotações incompletas 15 

Letra do médico ilegível 14 

Médicos omitemperguntas 10 

Pacientes omitem dados 4 

Atendimentosemprontuário 3 

Atraso no transporte de prontuários 2 

Atendimento por Estudantes e Residentes 2 

Agendamentoincorreto 2 

Manuseio de documentos pelos auditores 0 

: Gráfico de Pareto - quantificação subjetiva das causas hipotéticas

8 

Natal, 2016 

%  

Acumulado 

25,7 

47,1 

67,1 

81,4 

87,1 

91,4 

94,3 

97,1 

100,0 

100,0 

 

subjetiva das causas hipotéticas. 
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Em relação à padronização incompleta de preenchimento dos prontuários, 

notou-se que cada uma das clínicas envolvidas, urologia, radioterapia e oncologia 

clínica, costumava seguir um padrão particular para a coleta de dados, focado, 

especialmente, na sua área de atuação. Reuniram-se, então, os coordenadores 

médicos das referidas especialidades e, mediante a apresentação e análise dos 

critérios da primeira avaliação, decidiu-se por unificar as necessidades de cada 

clínica com as recomendações clássicas da semiologia médica13, resultando num 

roteiro unificado e específico para o câncer de próstata. 

No quesito alusivo às anotações incompletas, sabe-se que as mesmas 

ocorrem quando o médico dispõe da informação, mas não a registra no prontuário, 

guardando consigo, muitas vezes, dados valiosos para a condução do caso. Na 

tentativa de resolver tal situação, definiu-se por focar na conscientização da equipe 

médica através de reuniões setoriais. 

Já o item letra ilegível refere-se a uma caligrafia inadequada, quando não se 

consegue traduzir ou interpretar o que está escrito. Entretanto, este fato não 

configura-seprivilégio da Liga, embora apresente frequência e recorrência 

elevadas13,29.De uma maneira geral, supõe-se que a melhor solução para esse tipo 

de problema passaria por escrever o mínimo possível no prontuário médico, decisão 

oportuna, mas que contrasta, invariavelmente, com a necessidade crescente do 

registro de informações13. 

É comum, ainda, os médicos omitirem perguntas na sua anamnese, o que 

torna a situação ainda mais crítica, pois estes profissionais sabem o que devem 

perguntar e não o fazem, criam a própria rotina, suprimindo passos e subtraindo, 

com a não coleta, informações necessárias ao bom preenchimento do prontuário. 

Para o devido ajuste desta questão, fez-se necessária a junção de dois fatores 

básicos: a padronização na coleta das informações, por intermédio da utilização do 

checklist, e a conscientização médica.  

 

Desenvolvimento de critérios de qualidade 

Os critérios são instrumentos ou parâmetros utilizados para medir a 

qualidade, aspectos essenciais e relevantes da assistência à saúde, relacionados 
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com o problema ou a área que se pretende avaliar30. Nesta pesquisa, elegeram-se 

como critérios as etapas do atendimento ao paciente oncológico, necessariamente 

descritas em partes do prontuário médico. Os critérios, em número de dez, 

denominados C1 a C10, foram avaliados quanto à presença ou ausência30 do 

registro da informação descrita no prontuário, presentes no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Critérios para avaliar a qualidade das informações registradas nos 
prontuários dos pacientes com câncer de próstata e índice de confiabilidade Kappa 

CRITÉRIOS PARA AVALIAR A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRAD AS NOS PRONTUÁRIOS 
DOS PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA  

CRITÉRIOS EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS 
CONFIABI
LIDADE 
(Kappa) 

C1. 
Identificação   

Devem estar registrados o nome completo, CPF, sexo, idade, cor, nome da 
mãe, procedência, profissão, endereço completo com comprovante de 
residência, número do cartão SUS e matrícula Liga. 

1 

C2. História 
Clínica:   Descrição da história da doença atual, ainda que sucinta, bem como o tempo 

de seu início, descritaem meses. 1 

C3. Patologias 
Associadas e 
Comorbidades 

  

Deverá constar a informação da presença ou ausência de Tabagismo, 
Obesidade, Diabetes, Câncer, Cardiopatia, Hipertensão, DPOC, HIV, Hepatite, 
Doença Hematológica, Doença Psiquiátrica, Doença Neurológica, Antecedente 
Urológico e Antecedente Cirúrgico, não urológico. Deverá constar a informação 
da presença ou ausência dentre os quinze tópicos possíveis de no mínimo oito 
dessas patologias e comorbidades. 

0,75 

C4. Alergia 
Medicamentosa 
e Uso de 
Medicamentos 

  
Relata a ocorrência ou não de alergia medicamentosa ou uso de 
medicamentos, devendo ser relatado o medicamento. 1 

C5. História de 
Câncer na 
Família 

Casos em 
que se des-

conheça. 

Mencionar os antecedentes de neoplasia de próstata, mama e outras, bem 
como o seu grau de parentesco. 1 

C6. Exame 
Físico   

Será avaliado por uma classificação de status performance do grupo de 
oncologia do oeste dos Estado Unidos (ECOG), palpação do abdome e Ex. 
Urológico. Deverãoconstar, para o cumprimento do critério, no mínimo dois. O 
exame urológico será validado se tiver informações acerca do exame do pênis, 
testículos, linfonodos inguinais e toque retal (no mínimo dois desses). 

0,84 

C7. Exames 
Complemen-
tares 

  

Realização, ou não, de exames, resultados e data. Deve incluir no mínimo 
doisitens: PSA, USG de próstata ou Outros Exames. Para o cumprimento 
desse último, no mínimo dois desses grupos: (1) fosfatase alcalina ou 
cintilografia óssea; (2) USG ou TC de abdome;(3) RX ou TC de tórax; (4) 
Uretrocistoscopia, RNMe RNM multiparamétrica da próstata.  

0,75 

C8. Patologia 
Cirúrgica - 

Relatar se foi realizada ou não.Em caso afirmativo, devem estar descritosa 
data, o histopatológico, Gleason, número de fragmentos obtidos e nº de 
fragmentos comprometidos. Nos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico 
prévio, devem estar descritos a data, laboratório e o exame histopatológico. 

0,75 

C9. Tratamento 

Tratamen-
torealiza-
dofora da 

Liga. 

Na Cirurgia, devem estar registrados: técnica, margens, sangramentos, 
acidentes e drenos. Na Hormonioterapia, as datas e o método. Na 
Quimioterapia, o quimioterápico, número de ciclos e efeitos colaterais. Na 
Radioterapia, a dosagem, início, término e efeitos colaterais. 

0,84 

C10. TNM   Deve constar a descrição do Estadiamento – TNM. 1 
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Os critérios de qualidade selecionados, C1 a C9, partiram de recomendações 

clássicas da semiologia médica13, em geral, definidos como obrigatórios pelo CFM e 

habitualmente fiscalizados por suas regionais e comissões de revisão de prontuário 

instituídas nos hospitais9,31. 

A classificação do câncer por extensão da doença anatômica, ou seja, por 

estágio, é o principal determinante do tratamento oncológico adequado32. A Union 

forInternationalCancerControl, UICC, em 1968, publicou a primeira versão da 

Classificação TNM33, baseada na anatomia, em que se pode registrar a extensão 

primária do tumor (T), na avaliação dos linfonodos regionais (N) e na presença ou 

ausência de metástases (M)32. De fato, o estadiamento adequado constitui-se em 

peça fundamental na avaliação do prognóstico da doença, envolvendo todo o plano 

de tratamento a ser executado32. Em virtude da importância e especificidade na 

oncologia32,33, designou-se a classificação TNM como sendo o critério C10. 

Após a definição dos critérios, realizou-se estudo piloto para certificar-se da 

confiabilidade dos critérios antes de generalizar as medições, permitindo identificar, 

discutir e corrigir discordâncias na interpretação dos critérios ou indicadores, através 

do coeficienteKappa de Cohen, baseado no conhecimento da concordância 

observada e esperada pelo acaso28. 

O índice Kappa (k) mede a concordância total existente, excluindo aquela 

devida ao acaso, ou seja, é a concordância real, além da produzida peloacaso. Seu 

cálculo é realizado através da seguinte fórmula: k = (Po – Pe) / (1 – Pe) , onde Po é a 

concordância observada e Pe é a concordância esperada devido ao acaso. O valor k 

vai de 0 a 1, sendo zero o que representa a concordância por acaso.Na sequência, 

os intermediários <0,40, 0,40-0,60, 060-0,80 e >0,80 equivalem a ruim, regular, bom 

e excelente, respectivamente28 e, finalmente, tem-se o 1, o valor de concordância 

máximo, que corresponderia a uma confiabilidade perfeita28.  

No presente trabalho, para averiguação da confiabilidade dos critérios 

previamente descritos utilizou-se o índice de Kappa. Para tanto, elaborou-se um 

estudo piloto com o propósito de avaliar o cumprimento desses critérios na análise 

da qualidade das informações registradas nos prontuários da Liga, com desenho de 

teste-reteste (n=30). Os critérios utilizados, bem como os valores do Índice Kappa, 
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todos com boa ou excelente confiabilidade, encontram-se representados no Quadro 

1.  

 

Desenho do estudo da intervenção 

A princípio, a população-alvo compreendeu todos os pacientes matriculados 

na Liga no período de janeiro de 2013 a setembro de 2015. Todavia, com o 

propósito de viabilizar o estudo, optou-se por delimitar esta população, restringindo-a 

àqueles portadores de câncer de próstata, aqui representado por tratar-se do  

câncer com maior taxa de incidência no Brasil em homens1,34 e o segundo no 

mundo35.  

Os pacientes incluídos no estudo receberam tratamento oncológico nos anos 

de 2013 e 2014, na primeira avaliação ou avaliação basal. A segunda estimativa,ou 

avaliação do ciclo, realizou-se após a intervenção, nos meses de julho, agosto e 

setembro de 2015. O intervalo de janeiro a junho de 2015 foi excluído em função do 

risco de viés, uma vez que o ciclo de melhoria já havia se iniciado, porém a 

intervenção ainda não havia sido implementada. Em todas as avaliações, efetuou-se 

a seleção por meio de amostragem aleatória estratificada28, tendo por base a lista de 

novos casos do serviço de registro de câncer da Liga. 

Na primeira medição os critérios foram aplicados, de forma retrospectiva, no 

universo de 907 matrículas nos anos de 2013 e 2014, correspondendo a 235, 366 e 

306 pacientes cadastrados na urologia, radioterapia e oncologia clínica, 

respectivamente. Selecionaram-se, então, 40 prontuários de cada especialidade, 

num total de 120 a serem analisados. 

Na segunda avaliação, com a diminuição do intervalo de tempo das amostras, 

de anos para meses, o número de matrículas caiu, totalizando 222 matrículas, 

correspondendo a 53, 74 e 95 pacientes inscritos na urologia, radioterapia e 

oncologia clínica, respectivamente. Desta forma, optou-se por reduzir para 60 casos, 

sendo 20 prontuários oriundos de cada uma das clínicas médicas descritas acima. 

Vale ressaltar que, nas avaliações da qualidade, geralmente utilizam-se amostras 

relativamente pequenas, entre 50 a 60 casos por cada grupo36. 
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Intervenção  

Asprincipais medidas propostas após o reconhecimento dessas 

causasbasearam-se na reestruturação dos prontuários, por intermédio de checklist e 

na conscientização médica, através de reuniões setoriais. Os checklistssão 

ferramentas rápidas e simplesque parecem fornecer proteção contra essas 

causas37,38. Eles advertem acerca de tarefas mínimas necessárias e as tornam 

explícitas, ou seja, não só oferecem a possibilidade de uma verificação a qualquer 

momento, como também instalam uma espécie de disciplina de alto 

desempenho37,39,40.  

O primeiro passo na reestruturação do prontuário foi a definição do conteúdo 

do checklist, padronizando e formalizando o preenchimento correto do prontuário. 

Assim, disponibilizou-seum modelo que pudesse abranger as necessidades das três 

clínicas envolvidas diretamente no processo, urologia, radioterapia e oncologia 

clínica, baseado nas recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, e capaz 

de contemplar todos os itens a serem explorados41.  

Objetivando minimizar o impacto das anotações incompletas, letra ilegível e 

médicos que omitem perguntas, buscou-se atingir o máximo de informações no 

menor tempo possível, de modo a transmitir noções de rapidez e 

efetividade.Reduziu-se, ainda, o número de abreviações e uniformizou-se a 

nomenclatura, minimizando o uso de sinônimos42,43. Para tanto, o checklist foi 

elaborado com perguntas dirigidas e respostas para assinalar SIM ou NÃO, além de 

restringirem-se as opções para texto livre6. Elaborou-se, por fim, uma nova ficha de 

anamnese, ressaltada nos Anexos 1, 2 e 3, em substituição àanterior, que era 

formada exclusivamente por campos livres. 

No que diz respeito às ações propostas paraaprimorar a conscientização 

médica, é importante mencionar que todas as equipes foram abordadas em reuniões 

mensais com os coordenadores das unidades hospitalares, do departamento de 

ensino e dos serviços de urologia, radioterapia e oncologia. Dentre as melhorias 

esperadas, constavam sempre discussões acerca do aperfeiçoamento da letra, do 

preenchimento de todos os campos, do fato de não realizar a consulta médica sem o 
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prontuário e de aumentar a fiscalização no desempenho em completar as 

informações colhidas por parte de estudantes e residentes. 

Todas estas ações foram organizadas no Diagrama de Afinidade44 e 

agrupadas em dois blocos: (1) Reestruturação do Prontuário (Checklist) e (2) 

Conscientização Médica (Figura 5). Um cronograma explícito da implementação das 

atividades foi estabelecido e apresentado em um Diagrama de Gantt44(Anexo 5). 

 

 

Figura 5: Diagrama de Afinidade. Natal, 2016 

 

Métodos de Análise dos dados 

Para avalizar a melhoria entre as avaliações, procedeu-se ao cálculo das 

estimativas pontuais dos critérios de qualidade escolhidos com intervalo de 95% de 

confiança do nível de cumprimento dos critérios selecionados nas amostras 

aleatórias. 

Inicialmente, buscou-se a estimação do nível de cumprimento pontual (P) e a 

sua apresentação por meio de porcentagem, a partir de uma amostra obtida 

mediante um procedimento sistemático estratificado proporcional. Seu cálculo é 

realizado com a seguinte fórmula:P = nc /n * 100, onde P é o nível de cumprimento, 

ncé onúmero de cumprimentos da amostra e n é o tamanho da amostra28.   

CHECKLIST  
(REESTRUTURAÇÃO DO 

PRONTUÁRIO) 
 

- Incluir, explicitamente, todos os 
itens que devem ser explorados; 
- Colocar quadrinhos SIM e NÃO 
em campos; 
- Diminuir os campos para textolivre. 

1 2 

 
CONSCIENTIZAÇÃO MÉDICA  

 
- Preencher todos os campos; 
- Melhorar a letra no preenchimento; 
- Aumentar a fiscalização no 
preenchimento pelos acadêmicose 
médicos residentes; 
- Não atender semprontuário. 



 
 

Uma vez satisfeita

do intervalo. Costumeiramente

superiores a 95%. O valor z

uma confiança de 95% 

padrão, também conhecido como “erro deamostragem” ou “desvio padrão do 

parâmetro estimado”, que 

dados da amostra, uma expressão da suadispersão ou variabilidade

da amostra(Figura 6)28. 

 

Figura 6:Fórmula para calcular o 

 

A estimação pontual 

dointervalo de confiança

qual assevera-secerto nível de segurança

contido. Como são dependentes do tipo de amostra empregada, utiliza

casos deamostragens aleatória

na Figura 728.Em seguida, deve

intervalo que contém o cumprimento "real" do critério, de acordo com a probabilidade 

(confiança) de 95%,tendo como fórmula: 

 

satisfeitaa estimação pontual, deve-se decidir o 

do intervalo. Costumeiramente, consideram-se como aceitáveis confianças iguais ou 

superiores a 95%. O valor z, variável tipificada da curva normal

uma confiança de 95% e é igual a 1,96, ou seja, z=1,9628.Calculou

também conhecido como “erro deamostragem” ou “desvio padrão do 

que corresponde a umarelação entre o desvio padrão dos 

uma expressão da suadispersão ou variabilidade

 

calcular o erro padrão 

A estimação pontual podee deve ser complementadacom a 

intervalo de confiança (IC ou i), que equivale aum intervalo de valoresdentro do 

certo nível de segurança ou confiança de que o valorreal está 

. Como são dependentes do tipo de amostra empregada, utiliza

aleatórias estratificadas proporcionais a fórm

Em seguida, devem-se estabelecer o valor máximo e o mínimo

intervalo que contém o cumprimento "real" do critério, de acordo com a probabilidade 

endo como fórmula: iPIC ±=%)95(
28.  

15 

se decidir o grau de confiança 

confianças iguais ou 

variável tipificada da curva normal, correspondente a 

alculou-seainda oerro 

também conhecido como “erro deamostragem” ou “desvio padrão do 

corresponde a umarelação entre o desvio padrão dos 

uma expressão da suadispersão ou variabilidade, e o tamanho 

 

tadacom a estimação 

um intervalo de valoresdentro do 

de que o valorreal está 

. Como são dependentes do tipo de amostra empregada, utiliza-se para os 

a fórmula representada 

valor máximo e o mínimo do 

intervalo que contém o cumprimento "real" do critério, de acordo com a probabilidade 



 
 

Figura 7: Fórmula para intervalo de confiança (i) em a

estratificada proporcional

 

Com o propósito de calcular as melhorias 

critérios, sempre que os tamanhos das amostras da reavaliação (n

inicial (n1)forem diferentes,

absolutas de não cumprimento de cada critério da reavaliação (d

precisa basear-se no tamanho da amostra da primeira avaliação, em que se aplica

fórmula: x = d2*n1/n2
45. Deste modo, sendo diferentes as amostras

trabalho, 120 e 60 em n

necessárias. 

Para comprovar a significação estatística da melhoria encontrada, 

descartando-se a possibilidade de que 

é, gerada ao acaso ou decorrente de erro de amostragem

hipótese unilateral por meio do cálculo do 

critérios dicotômicos, cumpre ou não cumpre, a probabilidade da hipótese nula (p ou 

erro α) foi determinada através

Posteriormente, consultou

esteja certa, na tabela da distribuição do valor z unilateral

Enfim, considerou

qual se rejeitava,e aceitou

baixa e com determinada probabilidade 

que 0,0545. 

Fórmula para intervalo de confiança (i) em amostrage

estratificada proporcional 

Com o propósito de calcular as melhorias absoluta e relativa de cada um dos 

sempre que os tamanhos das amostras da reavaliação (n

)forem diferentes, faz-se necessário ajustar, primeiramente, as frequências 

absolutas de não cumprimento de cada critério da reavaliação (d

se no tamanho da amostra da primeira avaliação, em que se aplica

. Deste modo, sendo diferentes as amostras

em n1 e n2, por sua vez, efetuaram-se, de pronto, 

Para comprovar a significação estatística da melhoria encontrada, 

a possibilidade de que essa melhoria observada seja aparente, isto 

é, gerada ao acaso ou decorrente de erro de amostragem, executou

hipótese unilateral por meio do cálculo do escore z(Figura 8)45.

mpre ou não cumpre, a probabilidade da hipótese nula (p ou 

através do teste do valor de z da comparação de proporções. 

Posteriormente, consultou-se o valor da p, probabilidade de que a hipótese nula 

na tabela da distribuição do valor z unilateral45(Anexo 

onsiderou-se como hipótese nula a ausência de melhoria, 

ou-se como hipótese alternativa, ou seja, suficiente

com determinada probabilidade de erro,quando o p-valor 
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mostragem aleatória 

e relativa de cada um dos 

sempre que os tamanhos das amostras da reavaliação (n2) e da avaliação 

ajustar, primeiramente, as frequências 

absolutas de não cumprimento de cada critério da reavaliação (d2). Esse ajuste 

se no tamanho da amostra da primeira avaliação, em que se aplica a 

. Deste modo, sendo diferentes as amostras do presente 

se, de pronto, as correções 

Para comprovar a significação estatística da melhoria encontrada, 

a melhoria observada seja aparente, isto 

executou-se um teste de 

. Em se tratando de 

mpre ou não cumpre, a probabilidade da hipótese nula (p ou 

do teste do valor de z da comparação de proporções. 

probabilidade de que a hipótese nula 

Anexo 6). 

a ausência de melhoria, p2> p1,a 

ou seja, suficientemente 

valor mostrava-se menor 



 
 

Figura 8: Cálculo do escore z

 

Ao término de cada avaliação, análises independentes quantificaram os 

principais defeitos de qualidade, os quais foram ordenados com o intuito de priorizar 

as intervenções,utilizando

situação inicial e a reavaliação, desejando visualizar

priorizar o que faltava melhorar

um diagramade Paretoantes

Por fim, visandoenfatizar

longo do ciclo, foiassinalada

as avaliações45. 

 

 

escore z 

Ao término de cada avaliação, análises independentes quantificaram os 

principais defeitos de qualidade, os quais foram ordenados com o intuito de priorizar 

utilizando-se o Gráfico de Pareto23,24,28. Na comparação entre a 

situação inicial e a reavaliação, desejando visualizar a melhoria alcançada

melhorar e, também,confrontar a própria 

Paretoantes-depois45. 

isandoenfatizar, na apresentação gráfica, a melhoria 

assinalada a área que correspondia à diferença estabelecida 
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Ao término de cada avaliação, análises independentes quantificaram os 

principais defeitos de qualidade, os quais foram ordenados com o intuito de priorizar 

. Na comparação entre a 

alcançada,analisar e 

própria melhoria, utilizou-se 

elhoria identificada ao 

diferença estabelecida entre 
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1.3Resultados 

Nível de Qualidade Basal 

O cumprimento dos critérios de qualidade, na avaliação inicial proposta do 

desenho do estudo, revelou índices de 66,4% e 70,2% na média e mediana, nessa 

ordem, considerando os limites do intervalo de confiança estabelecido (IC 95%). 

Vale frisar que não se considerou, como cumprimento dos critérios de 

qualidade,aqueles prontuários dos pacientes com câncer de próstatacujas 

informações estivessem ausentes ou incompletas, ou seja, preenchidas de forma 

parcial.Nesse caso, dependendo da quantidade de respostas, as mesmas poderiam 

ser até validadas ou rejeitadas. O número de respostas necessárias por critério 

encontra-se relacionado nos esclarecimentos do Quadro1. Já os destaques 

extremos, melhor e pior, vistos na Tabela 2, foram: classificação TNM e patologias 

associadas, com 90,5% (±4,8%) e 18,1% (±6,2%), respectivamente.  

 

Tabela 2: Cumprimento dos critérios na primeira avalição, avaliação basal.Natal, 
2016 

CRITÉRIOS Porcentagem (%) IC (95%)  

C1 Identificação 59,1 ± 7,9   
C2 História Clínica 85,1 ± 5,3   
C3 Patologias Associadas 18,1 ± 6,2   
C4 Alergia e Uso Medicamentos 54,9 ± 8,1   
C5 História Familiar de Câncer 56,0 ± 8,0   
C6 Exame Físico 42,2 ± 8,0   
C7 Exames Complementares 88,3 ± 5,3   
C8 Patologia Cirúrgica 81,3 ± 6,4   
C9 Tratamento 88,9 ± 5,1   
C10 Classificação TNM 90,5 ± 4,8   

 

 

Efetividade do Ciclo de Avaliação 

De acordo com os resultados obtidos após o processo de reavaliação, 

decorrentes da melhoria absoluta, da melhoria relativa e, ainda, levando-se em 
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conta a significação estatística, representada na Tabela 3, percebe-se a nítida 

melhoria da qualidade promovida pela realização deste projeto. Importante enfatizar 

que o principal objetivo da etapa da reavaliação é comprovar se houve realmente 

melhoria no nível de qualidade, se as decisões apropriadas foram adequadas e se 

as intervenções aplicadas surtiram efeito. 

No que tange à melhoria absoluta de todos os critérios, obteve-se um ganho 

médio de 16,5%. Interessante notar que, apesar de alguns critérios (tratamento, 

exames complementares e classificação TNM) apresentarem resultados 

aparentemente negativos, outros, com especial destaque para patologias 

associadas e história familiar de câncer, revelaram melhora absolutade, 

aproximadamente, 73% e 32%, nessa sequência, representados na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Percentual de cumprimento dos critérios e efeito observado pré (p1) e pós 
(p2) ciclo de melhoria. Natal, 2016 

CRITÉRIO 

1ª Avaliação 2ª Avaliação Melhoria 
absoluta  

Melhoria 
relativa 

Significação 
estatística 

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 - p1 
p2-p1 

p - valor 

1-p1 

C1 Identificação 59,1 (± 7,9 ) 75,2 (± 9,3 ) 16,2 39,5 % 0,017 

C2 História Clínica 85,1 (± 5,3 ) 92,1 (± 5,9 ) 7,0 47,2 % 0,059 

C3 Patologias Associadas 18,1 (± 6,2 ) 91,4 (± 6,0 ) 73,3 89,5 % <0,001 

C4 Alergia e Uso Medicamentos 54,9 (± 8,1 ) 84,3 (± 8,0 ) 29,4 65,1 % <0,001 

C5 História Familiar de Câncer 56,0 (± 8,0 ) 88,1 (± 7,0 ) 32,1 72,9 % <0,001 

C6 Exame Físico 42,2 (± 8,0 ) 58,6 (± 10,7 ) 16,3 28,3 % 0,019 

C7 Exames Complementares 88,3 (± 5,3 ) 84,5 (± 8,0 ) -3,8 __ __ 

C8 Patologia Cirúrgica 81,3 (± 6,4 ) 90,2 (± 6,3 ) 9,0 47,9 % 0,058 

C9 Tratamento 88,9 (± 5,1 ) 75,5 (± 9,3 ) -13,5 __ __ 

C10 Classificação TNM 90,5 (± 4,8 ) 89,1 (± 6,7 ) -1,4 __ __ 

MÉDIA 66,4 82,9 16,5 55,8 % __ 

p1= cumprimento na primeiraavaliação 
p2= cumprimento na segunda avaliação 
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A melhora relativa mostrou uma média positiva, com resultado de 55,8%, 

recordando que as hipóteses nulas, p2 < p1, onde não houve melhoria do nível de 

qualidade, foram rejeitadas. Três critérios com resultados negativos foram 

identificados: tratamento, exames complementares e classificação TNM, exibindo 

valores de -13,5%, -3,8% e -1,4%, respectivamente. Entretanto,pressupõe-seque 

essa negatividade tenha ocorrido em virtude da redução de níveis de cumprimento, 

já então elevados, registrados na Avaliação Inicial, todos superiores a 88%, 

visualizados na Tabela 3. 

Outro aspecto a considerar é que todos os cinco critérios com cumprimentos 

inferiores a 80% na avaliação inicialexpressaram melhoria estatisticamente 

significativa.Por outro lado, aqueles que se apresentaram como não significativos, 

sendo p>0,05 ou p2<p1, corresponderam os de níveis de cumprimento já elevados 

na avaliação inicial. 

 

Defeitos de Qualidade e Prioridades de Melhoria 

Inicialmente, a avaliação basal apontava para 411 não cumprimentos nos 

dados colhidos nos prontuários selecionados.Numa análise mais específica, 

destacaram-se itens como a classificação TNM, o tratamento e os exames 

complementares, com não cumprimento evidente em 12, 13 e 15 casos, dispostos 

nessa ordem, e que demandariam, portanto, de um maior empenho para a pretensa 

melhoria. No outro extremo, situaram-se como os de piores resultados, mas com 

maiores possibilidades de correção e melhoramento, os critérios relativos a 

patologias associadas, exame físico e alergia e/ou uso de medicamentos, 

responsáveis por 98, 71 e 54 ocorrências, nessa sequência, identificáveis na Tabela 

4.   

Para priorizar as ações a serem implementadas, valeu-se da análise do 

Gráfico de Pareto23,24,28, onde poucas causas são vitais (Figura 9). Nesse sentido, as 

atenções centralizaram-se em: patologia associada (C3), exame físico (C6), alergia e 

uso de medicamentos (C4), história familiar (C5) e Identificação (C1), que juntas 

foram responsáveis por 327 ocorrências, correspondendo a 79,6% do total de falhas. 
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Tabela 4: Frequência absoluta do não cumprimento dos critérios. Natal, 2016 

Critérios 
Não Cumprimento 

1ª avaliação 2ª avaliação 
C1 Identificação 51 28 
C2 História Clínica 21 10 
C3 Patologias Associadas 98 12 
C4 Alergia e Uso Medicamentos 54 20 
C5 História Familiar de Câncer 53 16 
C6 Exame Físico 71 52 
C7 Exames Complementares 13 18 
C8 Patologia Cirúrgica 23 10 
C9 Tratamento 15 30 

C10 Classificação TNM 12 12 
Total 411 208 

 

Na segunda avaliação foram detectadas 104 não conformidades, entretanto, 

por tratar-se de amostras com números de casos diferentes, submeteu-se ao ajuste 

necessário, através de regra de três simples45, passando-se a considerar, portanto, 

208 assertivas. Assim, é de se reparar que, após as intervenções gerais,o número 

de falhas foi reduzido de 411 para 208 vezes.Os dois principais critérios observados 

foram o exame físico (C6) e o tratamento (C9), detendo 52 e 30 ocorrências, 

respectivamente. No que se reporta ao exame físico (C6),verificou-se uma redução 

em 26,8% de sua incidência, equivalente a uma queda de 71 para 52 vezes, o que 

não foi suficiente parao quesito exame físico deixar de permanecer entre os tópicos 

de maior constância. Em relação ao item tratamento (C9), que a princípio 

posicionava-se no oitavo lugar, notou-se um acréscimo na incidência, estipulando a 

sua migração na sequência para o segundo lugar. Já o critério referente a patologias 

associadas (C3) apresentou acentuada redução, abreviando de 98 para 12 

ocorrências,comparando-se as duas avaliações, retrocedendo de primeiro para 

sétimo em frequência (Tabela 4). 

 

Em resumo, na avaliação inicial, sopesando todos os critérios 

instituídos,verificaram-se não conformidades em 411 das vezes, significando um 

nível 34,2% de não cumprimento (Tabela 4). Já, na segunda avaliação, observou-se 

a não conformidade dos critérios em 208 ocasiões, correspondendo a 17,3% de 



 
 

descumprimento,o que signific

49,4% das vezes.Esta melhoria fica bem 

da área de melhoria registrada 

Em que se tenha por objetivo futuro uma nova intervenção, seguindo as 

sugestões de Pareto23,24

físico (C6), tratamento (C9), identificação (C1), alergia e uso de medicamentos (C4), 

exames complementares (C7) e história familiar de câncer, 

todas as falhas identificadas 

 
 

 
 

Figura 9: Gráficos de Pareto mostrando a evolução das frequências absolutas, 
relativas e acumuladas dos critérios nas duas avaliações realizadas

 

que significou uma redução do número total de defeitos em 

Esta melhoria fica bem demonstrada na Figura 9, com a marcação 

registrada em destaque. 

Em que se tenha por objetivo futuro uma nova intervenção, seguindo as 
24,28, os critérios a serem priorizados consistiriam de 

físico (C6), tratamento (C9), identificação (C1), alergia e uso de medicamentos (C4), 

exames complementares (C7) e história familiar de câncer, detentores de 

todas as falhas identificadas após a segunda avaliação (Figura 9)

: Gráficos de Pareto mostrando a evolução das frequências absolutas, 
relativas e acumuladas dos critérios nas duas avaliações realizadas
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do número total de defeitos em 

strada na Figura 9, com a marcação 

Em que se tenha por objetivo futuro uma nova intervenção, seguindo as 

consistiriam de  exame 

físico (C6), tratamento (C9), identificação (C1), alergia e uso de medicamentos (C4), 

detentores de  78,8% de 

). 

 

: Gráficos de Pareto mostrando a evolução das frequências absolutas, 
relativas e acumuladas dos critérios nas duas avaliações realizadas. Natal, 2016 
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1.5Discussão 

O presente estudo contribui para a compreensão de problemas de qualidade 

observados no preenchimento dos prontuários em um hospital de referência em 

oncologia.Além disso,verifica e analisa a efetividade de um ciclo de avaliação na sua 

melhoria18. 

É notório que as anotações médicas, quando bem documentadas, 

constituem-se em elemento fundamental ao bom atendimento dos pacientes. A 

realização de uma anamnese adequada facilita uma série de etapas importantes no 

relacionamento médico-paciente,tais como diagnóstico, estadiamento, tratamento, 

prognóstico e seguimento clínico7,8, promovendo, deste modo, uma interação 

multidisciplinar6, que, por sua vez, auxilia diretamente na questão dasegurança, 

tanto do paciente, quanto da equipe de saúde9. Além disso, as informações médicas 

servem como instrumento de pesquisa e educação permanente, motivando e 

respaldando o crescimento da instituição, através de diversas possibilidades de 

intercâmbio nos congressos e publicações científicas6,8,9. 

Opreenchimento correto e completo do prontuário de cada paciente assume, 

portanto, o papel de funcionar como grande aliado do profissional médico numa 

eventual defesa judicial junto às autoridadescompetentes9,10, atuando, inclusive na 

redução do número de processos jurídicos acarretados por erros médicos de 

naturezas variadas11. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, a ausência de registro de 

todas as informações necessárias continua figurando como uma das mais 

frequentes infrações à ética médica9. 

Esse registro inadequado de informaçõesdetém a capacidade de impactar 

diretamente na atividade de assistência, gerando um prejuízo efetivo na sua 

qualidade para os pacientes, familiares e equipe de saúde8. O propósito da utilização 

do ciclo demelhoria desenvolveu-se justamente na intenção de aproveitar o 

problema dequalidade ouoportunidade demelhoria, a fim de analisá-lo esolucioná-

lode forma rápida e precisa26. Vale salientar que asanálises dos critérios de 

qualidade avaliados, antes e depois das intervenções desta pesquisa, revelaram que 

o ciclo de melhoria foi realmente eficaz, comprovando uma redução em49,4% do 

número total de defeitos no registro médico dos pacientes de câncer de próstata. 
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As expectativas iniciais que motivaram este trabalho apontavam para a 

existência de aspectos capazes de influenciar negativamente na qualidade do 

registro médico, vinculados principalmenteànão coleta ou a não anotações de 

informações durante o atendimento ambulatorial e/ou hospitalar7,8,14,46. A demanda 

crescente dos dados a serem registrados, a exaustão emocional47, a letra ilegível13,29 

e o fato de os profissionais estarem quase sempre pressionados pelo tempo, cada 

vez menor, para a tomada de decisões acertadas e essenciais, despontam entre as 

principais causas de insucesso nesse quesito7,13,48.    

Sabe-se que a qualidade observada nos prontuários em centro de referência 

em oncologia15,16,17 e hospitais de ensino brasileiros, de modo geral, é bastante 

desalentadora, e requer medidas urgentes de melhoria, inclusive no processo de 

qualificação de pessoal. Tendo por base tais instituições de ensino, teoricamente no 

ápice do sistema brasileiro de saúde, chega a ser preocupante especular a respeito 

da realidade desses mesmos registros recolhidos em outros hospitais terciários 

brasileiros6. 

Como propósito da intervenção desta pesquisa,optou-se pela utilização de 

uma ficha padronizada, específica para uma determinada patologia, no caso o 

câncer de próstata, capaz de acomodar a maioria das necessidades de 

preenchimento dos prontuários41,42, adotando a marcação de opções “sim” ou “não”. 

Tal medida incluiria a função de poupar tempo, fornecendo agilidade ao processo, 

além de evitar o desperdício da não anotação de algum dado coletado46. Por outro 

lado,o simples fato de seguir um modelo de alternativas já prescritas, tipo 

cheklist,poderia abranger a função de avivar na memória do médico algum ponto 

que porventura estivesse esquecido, naquele momento, e que não seria 

espontaneamente coletado48.  

Conforme citado na literatura, o atual sistema de saúde no Brasil não 

demonstra sustentação nabase de dados registrada em prontuários ou formulários 

apropriados aos seus fins6, diferente da proposta ora apresentada, com campos ou 

itens, ordenados de forma racional, adequando-se ao grau de complexidade da 

unidade de saúde e objetivando a mais completa história do cliente. Neste contexto, 

vale mencionar o quanto as práticasque vêm sendo adotadas, até o presente 

momento, dificultam sobremaneira o processo de gestão hospitalar na área 
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assistencial do país8.A carência de informações repercute não só na possibilidade 

de melhorar a mobilização dos recursos já existentes4,como também no controle de 

contas a serem apuradas e, ainda, nas dificuldades que envolvem os processos de 

referência e contrarreferência dos pacientes6. 

O engajamento dos médicos neste processo apresentado na Liga foi 

imprescindível, tendo em vista que são eles os principais responsáveis pelas 

anotações nos prontuários. Torna-se necessária, portanto,uma perfeita 

compreensão, por parte desses profissionais,acerca de que as referidas informações 

configuram-se extremamente preciosas no trato da segurança dos seus pacientes e 

da sua própria equipe9. Para corroborar o assunto ora discutido,enfatiza-se que o 

CFM, em seu Código de Ética12, considera obrigatório o correto preenchimento dos 

registros médicos, concedendo-lhe ainda a competência de ser um dos pontos 

fundamentais na prevenção do erro médico, ato que deveria, inclusive, ser 

suficientemente estimulado desde o período da graduação10. 

A maioria das inconsistências apontadas em registros médicos tem origem na 

primeiraconsulta e centralizam-se na história clínica e no exame físico8,14. Tais itens, 

quando bem apurados, trazem na sua combinação a capacidade diagnóstica em 

60% de todas as admissões em um Hospital Geral de Emergência49. Por outro lado, 

observa-se, em amostragem de erros de diagnóstico, que até 92% das falhas estão 

associadas a erros cognitivos7.  

Erros médicos contribuem significativamente para a morbidade e mortalidade 

da população50,51, destacando-se, dentre as principais causas das imprecisões 

armazenadas nos registros médicos10, a identificação errada dos pacientes ou do 

local de procedimento52, as falhas no diagnóstico53 e a má comunicação entre os 

profissionais da saúde e os pacientes54. 

Diante de todas estas expectativas, então, era de se esperar que a 

reestruturação do prontuário46, com a utilização do checklist, e a conscientização 

médica10pudessem, de fato,reduzir o número de não cumprimentos dos critérios de 

qualidade previamente estabelecidos.  

O presente estudo demonstrou, na sua avaliação basal, 411 eventos de não 

cumprimentos dos critérios de qualidade, o que correspondeu a 34,2% do total de 
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falhas possíveis, além de revelar média e mediana de 66,4% e 70,2%, 

respectivamente. Já, na segunda avaliação, com a implantação das intervenções, o 

número de não conformidades foi reduzido para 208, o que equivalia a 17,3% do 

total de erros alcançáveis, elevando a média de acertos para o patamar de 82,9%. 

A análiseda melhoria absoluta de todos os critérios, ao se comparar as duas 

etapas previstas e realizadas nesta pesquisa, registrou um acréscimo de 66,4% para 

82,9%, considerando-se a primeira e a segunda avaliações, nessa ordem, 

confirmando um ganho de 16,5% na média dos cumprimentos das solicitações. 

Acrescente-se, ainda, que a melhora relativa, excluídasas hipóteses nulas, também 

favoreceu o resultado em 55,8%.Na apreciação final da intervenção, quase todos os 

critérios, exceto o exame físico, registraram níveis de cumprimentos acima dos 75%. 

A anamnese, formada pelo conjunto dos critérios C1 a C5, correspondendo 

àidentificação (C1), história clínica (C2), patologias associadas (C3), alergias e uso 

de medicamentos (C4) e história familiar (C5), visa estabelecer um ponto inicial no 

diagnóstico de uma doença ou patologia55. No presente estudo, inicialmente, 

assinalou-se um percentual de 54,6% de cumprimento dos critérios de qualidade, 

em comparação à análise de hospitais universitários e filantrópicos do Brasil, cujo 

melhor representante alcançou até 68,2% dos pacientes com documentação médica 

adequada6. Depois que as intervenções foram aplicadas, registrou-se, na 

reavaliação, um percentual de 86,2% de cumprimento dos critérios, com melhora 

absoluta de 31,6% e relativa de 62,9%.  

Apesar de relacionar-se diretamente com o diagnóstico em cerca de dois 

terços dos casos, alguns hospitais têm evidenciado até 56,3% de falhas na 

documentação da história clínica14,29.A história clínica (C2), isoladamente, também, 

apresentou melhora em suas taxas, subindo de 85,1% para 92,1%, o que foi capaz 

de determinar uma melhora estatisticamente significativa absoluta de 7,0% e relativa 

de 47,2%,em nossa amostragem.Na ausência de um padrão ouro previamente 

estabelecido, tem-se demonstrado uma significativa discordância entre as 

comorbidades relatadas por pacientes e aquelas constantes nosprontuários8,55. 

Conforme esta avaliação, o item que se reporta às patologias associadas (C3) 

também exibiu, inicialmente, um pior desempenho, equivalendo a 18,1%, que migrou 
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para 91,4% após as ações implementadas. Conseguiu-se,de tal modo, evoluir para 

73,3% e 89,5%, em suas melhoras absoluta e relativa, nessa ordem. 

No que tange ao exame físico (C6), problemas de coleta e de síntese, ou 

seja, de erros cognitivos, têm sido apontados como responsáveis por até 47,4% de 

falhas nos registros, de uma maneira generalizada14. Obteve-se, com a prática das 

ações de melhoria, um avanço nesses números da ordem de 42,2% para 58,6% na 

reavaliação, alcançando, ainda, uma pequena melhora absoluta e relativa 

estatisticamente significativa, capaz de atingirpercentuais de 16,3% e 28,3%, 

respectivamente. 

Na apreciação dos efeitos das intervenções no evento patologia cirúrgica 

(C8), evidenciou-se que, apesar de uma melhora relativa de 47,9%, partiu-se de 

uma avaliação basal de 81,3% para o patamar de 90,2% na qualidade de sua 

documentação. Tal resultado não foi estatisticamente significativo, com p=0,058. No 

que tange ao critério tratamento (C9), constatou-se uma piora no preenchimento dos 

dados nos prontuários após a avaliação basal, retroagindo de 88,9% para o nível de 

75,5% na segunda avaliação. 

Já, em relação aos exames complementares (C7) e classificação TNM (C10), 

os dados mantiveram-se praticamente inalterados entre as avaliações, registrando 

reduções discretas, de 88,3% para 84,5 e 90,5% até 89,1%, na devida ordem, talvez 

em virtude do alto valor aludido a princípio, valores estes equivalentes aos 

encontrados na literatura29. 

Por fim, é importante comentar que,apesar de a utilização do ciclo de 

melhoria, desde a análise do problema até a intervenção,ter permitido a melhoria de 

49,4% na qualidade das informações registradas em prontuários de pacientes com 

câncer de próstata, a limitação metodológica identificada neste estudo reporta-se 

exatamente à amostragem ter sido aplicada a apenas um sítio anatômico. Tal 

procedimento poderia implicar num viés de seleção, ocasionando uma limitação da 

extrapolação das estimativas ou efetividade da intervenção a outros contextos 

diferentes. 

Do ponto de vista do ciclo de melhoria, o próximo passo visa manter a 

conscientização médica acerca do adequado preenchimento dos dados 
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solicitadosnos formulários e evoluir na reestruturação do prontuário médico como um 

todo, transportando-o do formato físico para o eletrônico. Ressaltando que as novas 

tecnologias da informação não suprem as deficiências de registro por faltas 

previamente adquiridas6,13,42. Portanto, os resultados demonstrados neste trabalho 

permitem afirmar queas etapas projetadas, bem como a sua revisão e atualização 

foram transpostas.  
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1.5Conclusões 

O presente estudo contribui para a compreensão de problemas de qualidade 

no preenchimento dos prontuários em um hospital de referência em 

oncologia.Comprova, ainda, a efetividade de um ciclo de melhoria,com as suas 

intervenções específicas,a reestruturação do prontuário, tendo por base a utilização 

de umcheckliste a conscientização médica, o que, em última análise, resultou na 

melhoria de 49,4% na qualidade das informações registradas em prontuários de 

pacientes com câncer de próstata. 

O registro adequado e necessário das informações nos prontuários 

médicosapresenta-se como reflexo da própria atividade de assistência, com impacto 

na sua qualidade para os pacientes, familiares e equipe de saúde. Tendo em vista a 

sua importância, e o fato de que, basicamente, todas as unidades de saúde já 

utilizem, de alguma forma, o exercício do registro médico, ampliam-se as 

possibilidades de uso do modelo de checklist, ora proposto, testado e aprovado, em 

hospital de referência em oncologia.Tal modelo poderá ser adaptado às demais 

especialidades, proporcionando melhoria da qualidade em sua documentação em 

todos os níveis de Assistência à Saúde. 

Do ponto de vista do ciclo de melhoria, o passo seguinte visa manter a 

conscientização médica através de reuniões setoriais e programas de 

monitoramento por intermédio de frequentes reavaliações do nível de qualidade. 

Uma vez verificada a consolidação do método, promover-se-á a sua expansão aos 

outros sítios anatômicos.  Dessa forma,o modelo de checklist ora apresentado,com 

sua estrutura embasada e consolidada,pode servir perfeitamente como base paraa 

criação de um prontuário eletrônico direcionado àoncologia. 
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2. APÊNDICES 
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2.1 Apêndice 1  

Utilização do checklist na melhoria dos registros médicos em pacientes 

com câncer 

1. Resumo 

Uma das características essenciais da vida moderna implica no grau de 

dependência do indivíduo a determinados sistemas, seja de conjuntos de pessoas, 

de tecnologias, ou de ambos, e, de fato, a garantia do funcionamento desses 

conjuntos tornou-se, literalmente, uma das maiores dificuldades dos tempos atuais. 

Na medicina, por exemplo, evidencia-se uma espécie de obsessão na busca pela 

excelência dos componentes, dos melhores medicamentos, dos melhores aparelhos, 

dos melhores especialistas, mas, em contrapartida, pouca atenção é direcionada à 

tentativa de assegurar um bom entrosamento entre as partes1. Portanto, não é difícil 

de constatar que até os melhores profissionais, em qualquer que seja a área, 

encontram-se passíveis de cometer erros, muitas vezes de natureza semelhante, 

nesta corrida pela perfeição2.  Os checklistsforam criadoscom o objetivo dereforçar 

as habilidades de profissionais qualificados, exercendo a capacidade de classificar, 

eliminar ou minimizar falhas padronizadas e suas consequências. São ferramentas 

rápidas e extremamente simples de se utilizar e, embora discretas e 

despretensiosas, já salvaram a vida de milhares de pessoas3,4,5.  

O registro adequado e necessário das informações nos prontuários médicos 

pode apresentar-se como um reflexo da própria atividade de assistência, com 

impacto na sua qualidade para os pacientes, familiares e equipe de saúde6,7,8. O 

presente estudo, vislumbrando uma oportunidade de melhoria da qualidade através 

da utilização de um checklist, desenvolveu, testou e aprovou um modelo em hospital 

de referência em oncologia, com redução de 49,4% no total de falhas na 

documentação médica em pacientes com câncer de próstata. Tendo em vista a sua 

relevância e o fato de que todas as unidades de saúde, de alguma forma, já 

pratiquem o exercício do registro médico, ampliam-se as possibilidades de utilização 

do modelo de checklist. Tal formato poderá ser, inclusive, adaptado às demais 

especialidades, proporcionando melhoria da qualidade em sua documentação em 

todos os níveis de Assistência à Saúde. 
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2. Introdução 

Nos dias atuais, observa-se que falhas evitáveis vêm se tornando persistentes 

e frustrantes, em diversas áreas da atividade humana. Uma das razões que tentam 

explicar tal fenômeno, cada vez mais evidente, reporta-se ao fato de que o volume e 

a complexidade dos conhecimentos disponíveis presentemente superam, em muito, 

a capacidade individual de se aplicar seus benefícios de maneira correta, segura e 

confiável1. Nesse contexto, os checklistsapresentam-se como ferramentas rápidas e 

simples, prontas a fornecer proteção contra lapsos e equívocos indesejáveis1. Vale 

frisar, ainda, sua importância em condensar grande quantidade de conhecimento de 

uma forma sucinta, reduzir a frequência de erros por omissão, criar avaliações 

confiáveis e reprodutíveis, além de melhorar os padrões de qualidade e utilização 

das melhores práticas9.  

Decerto, os checklistsconsistem de ferramentas capazes de proteger qualquer 

indivíduo, independente de sua experiência, de incorrer em falhas, que podem ir 

desde as tarefas ditas simples até as mais complexas, fornecendo uma espécie de 

rede cognitiva que ajuda a captar lapsos mentais inerentes a todos, seja na 

memória, na atenção ou na concentração total9. Eles advertem acerca de tarefas 

mínimas necessárias e as tornam explícitas, assim, não só oferecem a possibilidade 

de uma verificação a qualquer momento, comotambém instilam uma espécie de 

disciplina de alto desempenho1. Observa-se que tanto a aviação quanto a indústria 

têm-se utilizado de forma extensiva dos checklists para evitar omissões na execução 

de procedimentos complexos10. Os pilotos, por exemplo, desde a escola de aviação 

já aprendem que a sua memória e o seu julgamento não são absolutamente 

confiáveis, e que muitas vidas dependem do reconhecimento desta essencial 

realidade2.  

No âmbito da assistência à saúde, os profissionais enfrentam duas grandes 

dificuldades: a primeira é a falibilidade da memória e da atenção humana, sobretudo 

quando se trata de circunstâncias mundanas e rotineiras, negligenciadas com 

facilidade diante da pressão de acontecimentos mais urgentes. A segunda 

dificuldade, igualmente traiçoeira, surge quando as pessoas tendem a ludibriar a si 

mesmas, acreditando-se capazes de suprimir etapas, mesmo quando as têm 
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efetivamente guardadas na lembrança. Deve-se considerar, afinal, que, em 

processos complexos, certas tarefas nem sempre parecem indispensáveis1,9. 

Dessa forma, pode-se argumentar que os checklists são úteis na prevenção 

de erros médicos, no aumento da perspectiva do uso de intervenções baseadas em 

evidências e na melhoria dos desfechos clínicos dos pacientes9,11,12. Casos de 

amplo sucesso com a aplicação de checklists na área da saúde têm sido relatados 

recentemente. Citam-se, como principais exemplos, o uso do checklist do Keystone 

ICU Project, para evitar infecção na corrente sanguínea associada a cateter venoso 

central3, e o checklist da Organização Mundial da Saúde (OMS) para Cirurgia 

Segura4.  

O projeto Keystone ICU Project, conduzido por Provonost, envolveu a 

aplicação de algumas ações em 108 UTIs, localizadas em 55 hospitais do estado 

norte-americano do Michigan. O emprego de um checklistsimples, com apenas oito 

itens, aplicados pelo enfermeiro durante a inserção de cateter venoso central, 

associado à orientação de que o mesmo solicitasse a interrupção do procedimento 

caso houvesse violação de qualquer um dos itens padronizados, exceto em 

situações de emergência, resultou, já nos três primeiros meses do programa, numa 

queda de 66% na taxa de infecção em cateteres venosos centrais. Vale salientar 

que a maioria das UTIs do projeto reduziram a zero seus índices trimestrais de 

infecção3. 

O checklistda OMS para Cirurgia Segura, por sua vez, contava com 19 itens, 

distribuídos nos tempos cirúrgicos, sendo verificados oralmente pela equipe 

cirúrgica, antes da indução anestésica, antes da incisão da pele e antes de 

opaciente deixar o bloco cirúrgico13. A sua efetividade foi testada em estudo tipo 

“antes e depois”, realizado em oito hospitais de oito países (Toronto, Canadá; Nova 

Deli, Índia;Amman, Jordânia; Auckland, Nova Zelândia; Manila, Filipinas; Ifakara, 

Tanzânia; Londres, Inglaterra; e Seattle, Estados Unidos) que representavam uma 

grande variedade de conjunturas sociais, econômicas e étnicas envolvendo os 

diversos grupos de pacientes. A adoção do checklist nessa pesquisa, conforme 

descrito na literatura, acompanhou-se de redução substancial nas complicações 

cirúrgicas, assim como na mortalidade associada4. 
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No que concerne à propagação do uso do checklist, com ênfase na área da 

saúde, talvez o maior desafio a ser enfrentado, ainda hoje, se constitua na cultura 

médica tradicional, baseada na crença de que, em situações de alto risco e grande 

complexidade, tudo o que se precisa é de um perfil de audácia e competência.  É ato 

comum que os profissionais médicos demonstrem ceticismo quanto à possibilidade 

de que uma folha de papel, com campos para serem preenchidos, assuma a função 

de contribuir para melhorias significativas na qualidade de inúmeros serviços1. Tal 

paradigma apenas será quebrado com o passar do tempo, à medida que novos 

estudos consolidem o entendimento de que situações relacionadas a risco, incerteza 

e complexidade ajustam-se perfeitamente à prática do checklist, ampliando critérios 

a serem verificados, testados e aprovados nos atendimentos de rotina3,4. 

 

3. Desenvolvimento ou Metodologia 

Este trabalho desenvolveu-se em um centro de referência em oncologia, a 

Liga Norte Riograndense Contra o Câncer (Liga), envolvendo a administração do 

Hospital Dr. Luiz Antônio (HLA) e os serviços médicos dirigidos à atenção ao 

paciente com câncer de próstata (radioterapia, oncologia clínica e urologia)14. A Liga 

é uma instituição sem fins lucrativos, Centro de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia(CACON)15, reconhecida pelo Governo Federal do Brasil 

comoEntidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), na área de Saúde16, 

localizada emNatal/RN, fundada em1949, com destacado papel na sociedade 

potiguar no atendimento aos pacientes com câncer, especialmente, usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS)14. 

Tomando por base as publicações anuais do registro de câncer da referida 

entidade, tornou-se possível observar diversas lacunas a serem preenchidas no 

tocanteàmelhoria da documentação médica17,18,19, como, por exemplo, as 

informações sobre o estadiamento em oncologia, etapa fundamental no tratamento e 

prognóstico de tal grupo de  patologias. No relatório divulgado no ano de 2014, esta 

informação não se encontrava registrada no prontuário de até 55,4% dos 

pacientes17. Resulta daí a comprovação de como podem ser falhos os recursos de 

acompanhamento e avaliação da qualidade dos trabalhos realizados no âmbito 
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hospitalar20. Considerando, ainda, outros aspectos como o risco aos usuários, a alta 

tendência a tornar-se evento extremamente problemático, dependência interna de 

solução e baixo custo para resolução21,22,23, decidiu-se, em reunião administrativa, 

indicar uma intervenção para melhoria da QUALIDADE DO REGISTRO DA 

HISTÓRIA CLÍNICA NOS PACIENTES COM CÂNCER.  

Inicialmente, fez-se necessário entender as possíveis causas da baixa 

qualidade nas informações reveladas nos registros médicos. Para tanto, utilizou-se 

de diversas ferramentas, dentre as quais, o Brainstorming21,22, o diagrama de causa-

efeito ou Ishikawa21,22,23, a lista de causas hipotéticas24, a enquete sobre causas 

hipotéticas24 e o gráfico de Pareto21,22,25. A enquete24 foi aplicada a um grupo de 

vinte profissionais da Liga, composto por médicos, enfermeiros e administradores. 

Nessa análise, utilizando o gráfico de Pareto21,22,25, as causas mais prováveis de 

erros mencionadas constituíram: padronização incompleta de preenchimento, 

anotações incompletas, letra ilegível e médicos omitem perguntas. Instrumentos ou 

critérios para a medição da qualidade foram definidos e, após análise inicial 

retrospectiva, permitiram um maior entendimento do problema, facultando as 

intervenções específicas. 

Em relação à padronização incompleta de preenchimento dos prontuários, é 

importante ressaltar que cada uma das clínicas envolvidas, urologia, radioterapia e 

oncologia clínica, costumava seguir um padrão próprio para a coleta de dados, 

focado, especialmente, na sua área de atuação. Reuniram-se, então, os 

coordenadores médicos das referidas especialidades e, mediante a apresentação e 

análise dos critérios da primeira avaliação, decidiu-se por unificar as necessidades 

de cada uma, prezando por atender, obviamente, às recomendações clássicas da 

semiologia médica26, o que resultou num roteiro unificado e específico para o câncer 

de próstata. 

É de conhecimento geral que, em muitas ocasiões, os médicos possuem 

informações valiosas para a condução do caso, mas não as registram no prontuário, 

guardando-as consigo e perpetuando o padrão de anotações incompletas. Os 

médicos também omitem perguntas. Sabem o que devem perguntar e não o fazem, 

criando a própria rotina, suprimindo passos importantes, e subtraindo, com a não 

coleta, informações necessárias ao bom preenchimento do prontuário. Pensando em 
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como minimizar esse tipo de situação, decidiu-se por focar na conscientização da 

equipe médica. Reuniões setoriais foram implantadas, conduzindo a apresentação 

de critérios padronizados e estratificados por médico, de modo que todos pudessem 

constatar os seus principais pontos a serem aperfeiçoados.  

A caligrafia inadequada reporta-se a outro problema extremamente comum no 

ambiente hospitalar, e gerou o quesito a ser estudado letra ilegível, quando não se 

consegue traduzir ou interpretar a escrita efetuada. Tal fato não configura-se 

privilégio da Liga, embora apresente frequência e recorrência elevadas26,27, 

fornecendo indícios de  que, possivelmente,  a melhor solução para esse tipo de 

problema adviria da condição de se escrever o mínimo necessário no prontuário 

médico, decisão que contrasta, invariavelmente, com a  obrigação de se investir, 

cada vez mais, no  registro de informações26. 

As principais medidas propostas, após o reconhecimento de todas essas 

causas, basearam-se na reestruturação do prontuário por intermédio da utilização de 

um novo modelo tipo checklist, bem como na conscientização médica, através das 

reuniões setoriais já mencionadas.  

Os checklists são ferramentas rápidas e simples, criadas para reforçar as 

habilidades de profissionais qualificados12. Assim, o fato de manterem-se acessíveis 

e práticos, embora deliberadamente discretos e despretensiosos, pode, por si só, 

ajudar aos especialistas a gerenciar um processo complexo ou ainda a configurar 

uma máquina intrincada. Os checklists auxiliam a definir prioridades com mais 

clareza, elevam as pessoas a atuarem melhor como equipe, contudo, têm poder 

limitado e não podem obrigar ninguém a segui-los2.  

É admirável mencionar que equipes de execução de projetos, atuando em 

especial na indústria e na aviação, aprenderam a codificar esse ponto de vista em 

checklists simples, convertendo em rotina a gestão confiável da complexidade.   

Para isso, equilíbrios de numerosas virtudes precisam estar a postos: liberdade e 

disciplina, habilidade e protocolo, capacidade especializada e trabalho em equipe. 

Todavia, para que os checklists contribuam na promoção desse equilíbrio, é preciso 

que assumam duas formas quase opostas. Em primeiro lugar, um conjunto de 

verificações capaz de assegurar que tarefas elementares, mas fundamentais, não 
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sejam ignoradas; e, em segundo lugar, um outro conjunto de verificações 

direcionadas a garantir que as pessoas se comuniquem, coordenem suas ações e 

assumam responsabilidades. Os checklists dispõem do poder de gerenciar detalhes 

e imprevistos da melhor forma possível, explorando ao máximo as suas 

qualificações1. 

Neste trabalho, para a construção do checklist, seguiu-se um modelo utilizado 

pela Boeing Company1, publicado pela NationalAeronauticsand Space 

Administration (NASA) em maio de19902, o qual define como pontos básicos:  

a. Escolher entre um checklist  FAÇA-CONFIRME ou um LEIA-FAÇA.  No faça-

confirme, os membros da equipe executam as tarefas com base na memória e na 

experiência, em geral, separadamente. A seguir, fazem uma pausa para ler o 

checkliste confirmar se efetuaram todos os procedimentos. Na modalidade leia-

faça, as pessoas executam as tarefas à medida que as leem no checklist, ou 

seja, assemelha-se a uma receita2,9 ,28. 

b. Não pode ser extenso.  Recomenda-se adotar uma lista sucinta, baseada na 

experiência, capaz de explorar o conhecimento acumulado, mas que também 

considere e compense as inevitáveis deficiências humanas. Faz-se necessário 

conter os “itens vitais” – os passos que, se ignorados, representarão maior perigo 

de erro2,9,28.  

c. A redação deve ser simples e exata.  É imprescindível valer-se dos termos mais 

comuns da profissão, não ser confuso e usar linguagem direta2,28. Até o formato 

do checklisté importante. O ideal é que caiba em uma página. Escrever em caixa 

alta e baixa para facilitar a leitura2. 

d. Deve ser testado no mundo real.  As primeiras versões são sempre 

inadequadas e incompletas. É necessário aplicá-las na prática diária, melhorá-las 

e retestá-las até que o checklistdemonstre a sua eficácia2,9,28. 

No presente estudo, o primeiro passo na reestruturação do prontuário da Liga 

correspondeu à definição do conteúdo do checklist, uniformizando e normatizando o 

seu adequado preenchimento. Optou-se pela utilização de uma ficha padronizada29, 

específica para uma determinada patologia, no caso o câncer de próstata, 

baseando-se nas recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia30. Foi 

disponibilizado um modelo que pudesse abranger as necessidades das três clínicas 
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livres.Na primeira medição os critérios de qualidade foram aplicados de forma 

retrospectiva, no universo de 907 matrículas realizadas nos anos de 2013 e 2014, 

correspondendo a 235, 366 e 306 pacientes cadastrados na urologia, radioterapia e 

oncologia clínica, respectivamente. Selecionaram-se 40 prontuários de cada 

especialidade, num total de 120 a serem analisados. Na segunda avaliação, aplicou-

se prospectivamente, durante três meses, o checklistno total de 222 matrículas, o 

equivalente a 53, 74 e 95 dos pacientes inscritos na urologia, radioterapia e 

oncologia clínica, por essa ordem. 
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Data de Nascimento:_____/_____/_____  Idade anos Data Atendimento:

QUEIXA PRINCIPAL

MOTIVO DA CONSULTA

Prevenção de Câncer de Próstata Assintomático Toque Suspeito Massa Palpável DST

Sintomas do Trato Urinário Baixo Alteração do PSA Disfunção Sexual Retenção Urinária Dor Ossea

Hematúria Perda de Peso Biópsia Positiva Falha Bioquímica

Outra

TEMPO DE HISTÓRIA CLÍNICA

Até 1 mês 1-3 meses 3-6 m 6-9 m 9-12 meses Acima de 01 ano Anos Não se Aplica

IPSS - SCORE DE SINTOMAS PROSTÁTICOS INTERNACIONAL
Preenchimento não obrigatório para  a  Onco

0 Nenhuma 1 < de 1 em 5 2 Menos 1/2 das vezes 3 Quase 1/2 das vezes 4 Mais da metade 5 Quase sempre

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

SHIM - Score da Função Sexual

1 Muito  baixa 1 Quase nunca

2 Baixa 2 Poucas vezes ( muito menos que a metade)

3 Moderada 3 Algumas vezes ( cerca da metade)

4 Alta 4 A maioria das vezes ( muito mais que a metade)

5 Muito Alta 5 Quase sempre ou sempre

1 Quase nunca 1 Extremamente difícil

2 Poucas vezes ( muito menos que a metade) 2 Muito difícil

3 Algumas vezes ( cerca da metade) 3 Difícil

4 A maioria das vezes ( muito mais que a metade) 4 Pouco difícil

5 Quase sempre ou sempre 5 Nada difícil

Nome: Matrícula:

1.Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve a sensação mde não 

ter esvaziado completamente a bexiga depois de urinar?

2. Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve que 

voltar a urinar menos de 2 horas depois da última micção?

3. Durante o úlimo mês, quantas vezes o senhor observou que o jorro de 

urina se interrompeu no início da micção e foi preciso começar de novo?

4. Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve 

dificuldade para segurar a vontade de urinar?

5. Durante o último mês, quantas vezes o senhor notou que o jato de urina 

era fraco?

6. Durante o último mês, quantas vezes o senhor precisou se 

esforçar para começar a urinar?

7. Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve que se levantar para urinar entre a hora em que foi dormir e a hora de acordar? 

1. Como você classifica sua confiança em manter uma ereção?

2. Quando você tem ereções com estímulo sexual, com que 

frequencia suas ereções atingem rigidez para penetração 

(penetrar sua parceira)?

Responder as seguintes questões baseado nos últimos seis meses

3. Durante a relação sexual, com que frequencia você conseguiu manter 

sua ereção após ter penetrado sua parceira?

4. Durante a relação sexual, qual o nível de dificuldade para 

manter sua ereção até o final da relação sexual?

Figura 3: Checklist -Câncer de Próstata, página 1. Natal, 2016 
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1 Quase nunca

2 Poucas vezes ( muito menos que a metade)

3 Algumas vezes ( cerca da metade)

4 A maioria das vezes ( muito mais que a metade)

5 Quase sempre ou sempre

ÍNDICE DE COMORBIDADES DE CHARLSON / PATOLOGIAS ASSOCIADAS
Valor Valor Valor

Hipertensão Não Sim Diabetes Não Sim 1 Idade

Infarto do Miocárdio Não Sim 1 Hemiplegias Não Sim 2 <50 0

Insuficiência Cardíaca Congestiva Não Sim 1 Insuf. Renal Moderada e Severa Não Sim 2 50-59 1

Doenças Vasculares Periféricas Não Sim 1 Complicações Diabéticas Não Sim 2 60-69 2

Acidente Cerebrovasculares (AVE) Não Sim 1 Doenças Malignas Não Sim 2 70-79 3

Demência Não Sim 1 Leucemia Não Sim 2 80-89 4

Doença Pulmonar Crônica Não Sim 1 Linfoma Não Sim 2 90-99 5

Dça Tec Conectivo (auto-imune) Não Sim 1 Dça Hepática Moderada e Severa Não Sim 3

Úlcera gastrointestinal Não Sim 1 Tumor metastático Não Sim 6

Dça Hepática leve Não Sim 1 AIDS Não Sim 6

Obesidade/Sobrepeso Não Sim Tabagista Não Sim

Outra Patologia Não Sim

Alergia Medicamentosa Não Sim

Medicamentos em Uso Não Sim

ANTECEDENTE FAMILIAR NEOPLÁSICO

Câncer de Próstata Não Sim Quem?

Câncer de Mama Não Sim Quem?

Outro Tipo Câncer Não Sim Quem/local?

Nenhum tratamento

Cirurgia Data

Radioterapia Data

Hormonioterapia Data

Quimioterapia Data

Outros Data

ANTECEDENTES CIRÚRGICOS

Cirurgia Anterior Não Sim Quais?

EXAME FÍSICO GERAL

ECOG 0 Assintomático, atividades normais 3 Sintomático, acamado mais que 50% do dia

1 Sintomático, capaz de realizar atividades normais (diárias) 4 Acamado, pode necessitar de internação

2 Sintomático, acamado menos que 50% do dia 5 Morte

Abdome: Massa palpável Não Sim

Outros achados Não Sim

5. Quando você teve relação sexual, com que frequencia ela foi satisfatória para você?

TRATAMENTOS REALIZADOS

Figura 4: Checklist -Câncer de Próstata, página 2. Natal, 2016 



 
 

 

 

Figura 5: Checklist-Câncer de PróstataCâncer de Próstata, página 3. Natal, 2016 
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4. Resultado e Conclusões 

A princípio, na avaliação inicial, considerando todos os critérios de qualidade 

previamente definidos, verificaram-se não conformidades em 411 das vezes, 

significando um nível 34,2% de não cumprimento. Já, na segunda avaliação, após a 

utilização do checklist, notou-se uma redução do número total de defeitos em 49,4%, 

equivalente a 208 ocasiões, o que corresponde a 17,3% de níveis médios de 

descumprimento (Tabela 1). Assim, pode-se constatar que, ao se analisar a melhoria 

absoluta de todos os critérios, verificando-se um ganho de 16,5% na média, 

comparando as duas avaliações, aumentou-se a média de 66,4% para 82,9% na 

primeira e segunda avaliações, respectivamente. Acrescente-se, ainda, que a 

melhora relativa, excluídas as hipóteses nulas, também aprimorou o resultado em 

55,8% (Tabela 2).  

 

Tabela 1: Frequência absoluta do não cumprimento dos critérios.Natal, 2016 
 

Critérios 
Não Cumprimento 

1ª avaliação 2ª avaliação 
1 Identificação 51 28 
2 História Clínica 21 10 
3 Patologias Associadas 98 12 
4 Alergia e Uso Medicamentos 54 20 
5 História Familiar de Câncer 53 16 
6 Exame Físico 71 52 
7 Exames Complementares 13 18 
8 Patologia Cirúrgica 23 10 
9 Tratamento 15 30 

10 Classificação TNM 12 12 
Total 411 208 

 

As análises dos critérios de qualidade, antes e depois das intervenções, 

também revelaram que o ciclo de melhoria foi efetivo, através da utilização do 

checklist, reduzindo em 49,4% o número total de defeitos no registro médico dos 

pacientes portadores de câncer de próstata. Estes dados encontram-se na Figura 6, 

com a marcação da área de melhoria em destaque. 



 
 

Tabela 2: Comparação entre a 1ª e a 2ª Avaliações

CRITÉRIO 

C1 Identificação 

C2 História Clínica 

C3 Patologias Associadas 

C4 Alergia e Uso Medicamentos

C5 História Familiar de Câncer

C6 Exame Físico 

C7 Exames Complementares

C8 Patologia Cirúrgica 

C9 Tratamento 

C10 Classificação TNM 

MÉDIA 

p1= cumprimento na primeiraavaliação
 

 

 

 
Figura 6: Gráficos de Pareto mostrando a evolução das frequências absolutas, 
relativas e acumuladas dos critérios nas duas avaliações realizadas.

Tabela 2: Comparação entre a 1ª e a 2ª Avaliações. Natal, 2016 

1ª Avaliação 2ª Avaliação Melhoria 
absoluta  

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 - p1 

59,1 (± 7,9 ) 75,2 (± 9,3 ) 16,2 

85,1 (± 5,3 ) 92,1 (± 5,9 ) 7,0 

18,1 (± 6,2 ) 91,4 (± 6,0 ) 73,3 

Alergia e Uso Medicamentos 54,9 (± 8,1 ) 84,3 (± 8,0 ) 29,4 

História Familiar de Câncer 56,0 (± 8,0 ) 88,1 (± 7,0 ) 32,1 

42,2 (± 8,0 ) 58,6 (± 10,7 ) 16,3 

Exames Complementares 88,3 (± 5,3 ) 84,5 (± 8,0 ) -3,8 

81,3 (± 6,4 ) 90,2 (± 6,3 ) 9,0 

88,9 (± 5,1 ) 75,5 (± 9,3 ) -13,5 

90,5 (± 4,8 ) 89,1 (± 6,7 ) -1,4 

66,4 82,9 16,5 

= cumprimento na primeiraavaliação p2= cumprimento na segunda avaliação 

Figura 6: Gráficos de Pareto mostrando a evolução das frequências absolutas, 
relativas e acumuladas dos critérios nas duas avaliações realizadas.

44 

 

Melhoria 
relativa 

Significação 
estatística 

p2-p1 
p - valor 

1-p1 

39,5 % 0,017 

47,2 % 0,059 

89,5 % <0,001 

65,1 % <0,001 

72,9 % <0,001 

28,3 % 0,019 

__ __ 

47,9 % 0,058 

__ __ 

__ __ 

55,8 % __ 

 

Figura 6: Gráficos de Pareto mostrando a evolução das frequências absolutas, 
relativas e acumuladas dos critérios nas duas avaliações realizadas. Natal, 2016 
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5. Recomendações 

Embora, neste relatório, o checklisttenha sido aplicado com sucesso em 

apenas um sítio anatômico, no caso a próstata, torna-se possível projetar o mesmo 

nível de resposta para outros tipos de tumores, bem como para outras patologias 

não oncológicas.  

Acredita-se que, em situações de grande complexidade, como se vê na área 

de assistência à saúde, os checklistsseriam ferramentas indispensáveis, 

especialmente, porque permitem um julgamento assistido e até reforçado por 

procedimentos1,9.  

O modelo de checklistora apresentado, com sua estrutura embasada e 

consolidada, pode servir perfeitamente como base para a criação de um prontuário 

eletrônico direcionado à oncologia. A exportação do formato físico para o 

eletrônicoreduziria as falhas por letra ilegível e permitiria um rápido e eficaz 

cruzamento de informações do prontuário médico, de modo a facilitar a produção 

científica26.  

Torna-se, por fim, fundamental identificar os tipos de situações nas quais os 

checklists são úteis e aquelas onde não passam de perda de tempo33. Importante 

ressaltar, por fim, que os bons checklists são precisos, eficientes, objetivos e de fácil 

manuseio, mesmo nas situações mais complicadas. Consistem de padronizações, 

acima de tudo, práticas, que não tentam detalhar tudo, mas conseguem advertir 

acerca dos passos críticos e importantes, aqueles que, por diversas razões, até o 

mais qualificado dos usuários pode omitir2. Vale lembrar que os checklists devem ser 

revistos com frequência, propiciando, assim, um contínuo aprimoramento das suas 

diretrizes, ao mesmo tempo em que corroborem com a aplicação da medicina 

baseada em evidências9. 
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3. ANEXOS 
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3.1 Anexo 1: 

 Normas Revisadas para Melhoria da Qualidade 

SQUIRE 2.0
56

 

 

Notas aos Autores 

• O guia SQUIRE fornece um modelo para relatar novos conhecimentos sobre como 
melhorar a atenção à saúde. 

• O guia SQUIRE destina-se a relatórios que descrevem trabalhos de gestão para melhorar 
a qualidade, segurança, e valor dos cuidados de saúde, e os métodos utilizados para 
estabelecer quais os resultados observados foram devido à intervenção. 

• Existe uma série de abordagens para melhorar a atenção à saúde. O SQUIRE pode ser 
adaptado para relatar qualquer uma delas. 

• Os autores devem considerar cada item do SQUIRE, mas pode ser inadequado ou 
desnecessário incluir todos os elementos do SQUIRE em algum manuscrito particular. 

• O Glossário SQUIRE contém definições de muitas das palavras-chave do SQUIRE. 

• O documento de Explanação e Elaboração fornece exemplos específicos dos itens SQUIRE 
bem escritos, e uma explicação detalhada de cada item. 

• Por favor, cite SQUIRE quando ele for usado para escrever um manuscrito. 

Título e Resumo 

1- Título • Indicar que o manuscrito diz respeito a uma iniciativa para melhorar os 
serviços de saúde (incluindo qualidade, segurança, efetividade, atenção 
centrada no paciente, oportunidade, custo, eficiência e equidade dos 
cuidados de saúde). 

2- Resumo • Fornecer informação adequada para ajudar na busca e indexação. 

• Resumir todas as informações-chave das várias seções do texto 
utilizando o formato de resumo da revista escolhida, ou um resumo 
estruturado, incluindo: justificativa, problema local, métodos, 
intervenções, resultados, conclusões. 

Introdução Por que começamos este trabalho? 
3- Descrição do 
Problema 

• Natureza e importância do problema local. 

4- Conhecimento 
Disponível 

• Resumo do que se sabe atualmente sobre o problema, incluindo estudos 
anteriores relevantes. 

5- Justificativa • Modelos teóricos informais ou formais, outros modelos, conceitos e / ou 
teorias utilizadas para explicar o problema, quaisquer suposições ou 
razões que foram utilizados para desenvolver a intervenção, e as razões 
pelas quais se esperava que a intervenção funcionasse. 

6- Objetivos 
Específicos 

• Apresente os objetivos do projeto e deste relatório. 

Métodos O que fizemos? 

7- Contexto • Elementos contextuais considerados importantes antes de realizar 
aintervenção. 

8- Intervenção ou 
Intervenções 

• Descrição da intervenção com detalhes suficientes para que outros 
possam reproduzi-la. 

• Especificidades da equipe envolvida no trabalho. 

9- Estudo da • Abordagem escolhida para avaliar o impacto da intervenção. 
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Intervenção • Abordagem utilizada para estabelecer se os resultados observados 
foram devido à intervenção. 

10- Critérios ou 
Indicadores 

• Medidas escolhidas para o estudo de processos e resultados da 
intervenção, incluindo a justificativa da escolha delas, as definições 
operacionais, e sua validade e confiabilidade. 

• Descrição da abordagem para a avaliação permanente de elementos 
contextuais que contribuíram para o sucesso, fracasso, eficiência e 
custo. 

• Métodos utilizados para avaliação integral e exatidão dos dados. 

11- Análise • Métodos qualitativos e quantitativos utilizados para realizar inferências 
a partir dos dados 

• Métodos para entender a variação entre os dados, incluindo os efeitos 
do tempo como uma variável. 

12- Considerações 
Éticas 

• Aspectos éticos relacionados à implementação e avaliação da 
intervenção incluindo, mas não limitando-se a revisões éticas formais e 
potenciais conflitos de interesse 

Resultados O que encontramos? 

13- Resultados • Os passos iniciais da intervenção e sua evolução ao longo do tempo (por 
exemplo, diagrama de linha de tempo, fluxograma, ou tabela), 
incluindo as modificações introduzidas na intervenção durante o 
projeto. 

• Os detalhes dos indicadores de processo e resultado. 

• Quais elementos contextuais interagiram com a intervenção. 

• Associações observadas entre os resultados, intervenções e elementos 
contextuais relevantes. 

• Consequências não intencionais: como benefícios inesperados, 
problemas, falhas ou custos associados com a intervenção. 

• Detalhes sobre os dados faltantes (missing). 
Discussão Qual o significado do que encontramos? 

14- Resumo • Achados chaves, incluindo a relevância para justificativa do trabalho e 
objetivos específicos.  

• Pontos fortes do trabalho. 

15- Interpretação • Natureza da associação entre a intervenção(s) e os resultados. 

• Comparação dos resultados com os achados de outras publicações. 

• Impacto do projeto sobre as pessoas e sistemas. 

• As razões para quaisquer diferenças entre resultados observados e 
esperados, incluindo a influência do contexto. 

•   Custos e estratégicas trade-offs, incluindo os custos de oportunidade. 

16- Limitações • Limites para a generalização do trabalho. 

• Fatores que podem limitar a validade interna, tais como: confundidores, 
viés, ou imprecisão no desenho metodológico, método, avaliação ou 
análise. 

• Os esforços feitos para minimizar e ajustar as limitações. 

17- Conclusões • Utilidade do trabalho. 

• Sustentabilidade. 

• Potencial para propagar a outros contextos. 

• Implicações para a prática e para estudos futuros na área. 

• Sugestão de próximos passos. 
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Anexo 1: Normas Revisadas para Melhoria da Qualidade, SQUIRE 2.056 

 

 

  

Outras 

Informações 
 

18- Financiamento Fontes de financiamento que apoiaram o trabalho. A responsabilidade de 
alguma organização de financiamento, se houve, para o desenho, 
implementação, interpretação e elaboração do relatório.  
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3.2 Anexo 2: 

 

 

Data de Nascimento:_____/_____/_____  Idade anos Data Atendimento:

QUEIXA PRINCIPAL

MOTIVO DA CONSULTA

Prevenção de Câncer de Próstata Assintomático Toque Suspeito Massa Palpável DST

Sintomas do Trato Urinário Baixo Alteração do PSA Disfunção Sexual Retenção Urinária Dor Ossea

Hematúria Perda de Peso Biópsia Positiva Falha Bioquímica

Outra

TEMPO DE HISTÓRIA CLÍNICA

Até 1 mês 1-3 meses 3-6 m 6-9 m 9-12 meses Acima de 01 ano Anos Não se Aplica

IPSS - SCORE DE SINTOMAS PROSTÁTICOS INTERNACIONAL
Preenchimento não obrigatório para  a  Onco

0 Nenhuma 1 < de 1 em 5 2 Menos 1/2 das vezes 3 Quase 1/2 das vezes 4 Mais da metade 5 Quase sempre

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

SHIM - Score da Função Sexual

1 Muito  baixa 1 Quase nunca

2 Baixa 2 Poucas vezes ( muito menos que a metade)

3 Moderada 3 Algumas vezes ( cerca da metade)

4 Alta 4 A maioria das vezes ( muito mais que a metade)

5 Muito Alta 5 Quase sempre ou sempre

1 Quase nunca 1 Extremamente difícil

2 Poucas vezes ( muito menos que a metade) 2 Muito difícil

3 Algumas vezes ( cerca da metade) 3 Difícil

4 A maioria das vezes ( muito mais que a metade) 4 Pouco difícil

5 Quase sempre ou sempre 5 Nada difícil

Nome: Matrícula:

1.Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve a sensação mde não 

ter esvaziado completamente a bexiga depois de urinar?

2. Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve que 

voltar a urinar menos de 2 horas depois da última micção?

3. Durante o úlimo mês, quantas vezes o senhor observou que o jorro de 

urina se interrompeu no início da micção e foi preciso começar de novo?

4. Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve 

dificuldade para segurar a vontade de urinar?

5. Durante o último mês, quantas vezes o senhor notou que o jato de urina 

era fraco?

6. Durante o último mês, quantas vezes o senhor precisou se 

esforçar para começar a urinar?

7. Durante o último mês, quantas vezes o senhor teve que se levantar para urinar entre a hora em que foi dormir e a hora de acordar? 

1. Como você classifica sua confiança em manter uma ereção?

2. Quando você tem ereções com estímulo sexual, com que 

frequencia suas ereções atingem rigidez para penetração 

(penetrar sua parceira)?

Responder as seguintes questões baseado nos últimos seis meses

3. Durante a relação sexual, com que frequencia você conseguiu manter 

sua ereção após ter penetrado sua parceira?

4. Durante a relação sexual, qual o nível de dificuldade para 

manter sua ereção até o final da relação sexual?

Anexo2: Checklist-  Câncer de Próstata, página 1. Natal, 2016 
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3.3 Anexo 3 

 

 

 

1 Quase nunca

2 Poucas vezes ( muito menos que a metade)

3 Algumas vezes ( cerca da metade)

4 A maioria das vezes ( muito mais que a metade)

5 Quase sempre ou sempre

ÍNDICE DE COMORBIDADES DE CHARLSON / PATOLOGIAS ASSOCIADAS
Valor Valor Valor

Hipertensão Não Sim Diabetes Não Sim 1 Idade

Infarto do Miocárdio Não Sim 1 Hemiplegias Não Sim 2 <50 0

Insuficiência Cardíaca Congestiva Não Sim 1 Insuf. Renal Moderada e Severa Não Sim 2 50-59 1

Doenças Vasculares Periféricas Não Sim 1 Complicações Diabéticas Não Sim 2 60-69 2

Acidente Cerebrovasculares (AVE) Não Sim 1 Doenças Malignas Não Sim 2 70-79 3

Demência Não Sim 1 Leucemia Não Sim 2 80-89 4

Doença Pulmonar Crônica Não Sim 1 Linfoma Não Sim 2 90-99 5

Dça Tec Conectivo (auto-imune) Não Sim 1 Dça Hepática Moderada e Severa Não Sim 3

Úlcera gastrointestinal Não Sim 1 Tumor metastático Não Sim 6

Dça Hepática leve Não Sim 1 AIDS Não Sim 6

Obesidade/Sobrepeso Não Sim Tabagista Não Sim

Outra Patologia Não Sim

Alergia Medicamentosa Não Sim

Medicamentos em Uso Não Sim

ANTECEDENTE FAMILIAR NEOPLÁSICO

Câncer de Próstata Não Sim Quem?

Câncer de Mama Não Sim Quem?

Outro Tipo Câncer Não Sim Quem/local?

Nenhum tratamento

Cirurgia Data

Radioterapia Data

Hormonioterapia Data

Quimioterapia Data

Outros Data

ANTECEDENTES CIRÚRGICOS

Cirurgia Anterior Não Sim Quais?

EXAME FÍSICO GERAL

ECOG 0 Assintomático, atividades normais 3 Sintomático, acamado mais que 50% do dia

1 Sintomático, capaz de realizar atividades normais (diárias) 4 Acamado, pode necessitar de internação

2 Sintomático, acamado menos que 50% do dia 5 Morte

Abdome: Massa palpável Não Sim

Outros achados Não Sim

5. Quando você teve relação sexual, com que frequencia ela foi satisfatória para você?

TRATAMENTOS REALIZADOS

Anexo3: Checklist -  Câncer de Próstata, página 2. Natal, 2016 



 
 

Anexo 4: Checklist -  Câncer de PróstataCâncer de Próstata, página 3. Natal, 2016
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3.4 Anexo4: 

 

 

, página 3. Natal, 2016 
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3.5 Anexo 5 

 

Anexo 5: Diagrama de Gantt – Reestruturação do Prontuário e Conscientização 

Médica. Natal, 2016 

 

 

 

 

 

 

Tarefa Responsável fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar

2016

Analisar os dados colhidos. Verficar melhorias obtidas e 

analisar a necessidade de nova intervenção.  

Adm HLA, RXT, 

Uro e Oncologia

Definir os Critérios de Avaliação Adm HLA

Luciano 

Executado

Luciano, RXT, 

Oncologia e Uro

Uro, RXT e Onco 

Adm HLA

Apresentar a ficha e estratégias de melhoria aos Serviços de 

Radioterapia e Oncologia Clínica.

Uro, RXT e Onco 

Intervenção 1. Utilizar a ficha, versão 1.0, nos ambulatórios da 

Uro, RXT e Onco, associado as orientações educativas.

Medição 2. Coletar e avaliar os dados nos prontuários.

Planejado

Objetivo: Melhoria na Qualidade das informações registradas nos prontuários dos pacientes com câncer de  próstata.

Encerramento do Projeto. Revisar do Ciclo de melhoria 

empregado, definir os indicadores para acompanhamento, 

listar as lições aprendidas.

Identificar uma oportunidade de Melhoria para o HLA

Definir as estratégias para melhoria da qualidade das 

informações no prontuário de pacientes com câncer de 

próstata.

Elaborar uma ficha para coleta de dados dos pac com CA de 

próstata

Identificar (Ishikawa), Classificar e Priorizar (Pareto) as causas 

de falhas na qualidade.
Adm HLA

Reunir o Serviço de Urologia e definir quais são as informações 

necessárias em um prontuário de pac com câncer de próstata.

Luciano                      

Dr. Verdi

Medição 1. Analisar retrospectivamente os prontuários, anos 

2013 e 2014. 

Plano de Ação - Diagrama de Gantt

Adm HLA

Adm HLA

Serviço de 

Urologia

2015
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3.6 Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo6:Tabela de probabilidade da distribuição normal do valor z (unilateral) 
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