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RESUMO 

Objetivo: evidenciar a Gestão de Qualidade como estratégia para melhoria dos processos assistenciais no 
serviço de urgência e emergência no atendimento do paciente vítima do IAM. Métodos: trata-se de uma 
pesquisa de caráter quantitativo e documental realizada entre março a dezembro de 2017. Resultados: ob-
servou-se que o maior ofensor está relacionado à mão de obra, devido à baixa adesão da equipe aos proces-
sos definidos no protocolo. Houve aumento do tempo de atendimento, que pode contribuir na elevação de 
riscos para eventos adversos e complicações. Conclusão: foram tomadas ações para tratativas de todas as 
causas identificadas neste estudo. Também, houve efetividade destas ao longo do tempo, o que contribuiu 
para a qualidade da assistência ao paciente. 
 
Descritores: Infarto do miocárdio; indicadores de qualidade em assistência à saúde; gestão da qualidade.  
 
ABSTRACT  
 

Objective: to highlight Quality Management as a strategy to improve the assistance processes in the 
emergency and emergency service in the care of patients suffering from AMI. Methods: this is a quantitative 
and documentary research conducted between March and December 2017. Results: it was observed that the 
largest offender is related to the workforce, due to the low adherence of the team to the processes defined in 
the protocol, there were increase the time of care, thus increasing the risk for adverse events and 
complications. Conclusion: actions were taken to deal with the related causes and identified that they were 
effective throughout the time, which contributed to the quality of care and safety for the patient. 
 

Descriptors: Myocardial infarction; indicators of quality in health care; quality management. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCVs) 

são a principal causa de morte no mundo. 

Segundo as estimativas, 17,7 milhões de pes-

soas foram a óbito em decorrência de doenças 

cardiovasculares em 2015, representando 

31% de todas as mortes em todo o mundo1. 

No Brasil, desde a década de 1960, as DCVs 

são a principal causa de morte, representando 

uma porcentagem significativa de todas as 

hospitalizações no país2.  

As DCVs são crônicas e se caracteri-

zam por longo período de latência, desse mo-

do, as vítimas só percebem os sintomas tar-

diamente em estágio avançado com lesões 

irreversíveis que trazem sérias complicações3. 

Dentre as DCVs, o infarto agudo do mi-

ocárdio (IAM) ganha destaque, sendo aponta-

do pelo Departamento de informática do SUS 

(DATASUS) em 2014 como a principal causa 

de morte no Brasil, sendo registrado cerca de 

100 mil óbitos anuais devidos à doença4. 

A dor torácica, descrita como uma dor 

súbita sob a região do esterno, constante e 

constritiva, que pode ou não se irradiar para 

várias partes do corpo, como a mandíbula, 

costas, pescoço e braços, especialmente a face 

interna do braço esquerdo é o principal sin-

toma associado ao Infarto Agudo do Mi-

ocárdio (IAM), além da falta de ar4. O IAM 

ocorre quando há uma oclusão da artéria co-

ronária, como consequência da formação de 

placas de ateroma ou coágulos que interrom-

pem ou reduz de forma súbita o fluxo san-

guíneo, provocando a morte das células do 

músculo cardíaco. Após a necrose, as células 

perdem seus estímulos e função5. Estima-se 

que a maioria das mortes por IAM, cerca 40 a 

65% acontecem na primeira hora e, cerca de, 

80% nas primeiras 24 horas6. 

O enfermeiro é o profissional que re-

cebe o paciente em primeira instância, caben-

do a ele estar apto a reconhecer ou suspeitar 

do diagnóstico de IAM e utilizar o tempo seu 

favor para realizar exames como ECG, mar-

cadores cardíacos, sendo eles, a Troponina I, 

CK e CKMB7. Por se tratar de uma situação 

de saúde grave, o paciente deve ser conduzido 

de forma mais rápida a unidade de saúde ade-

quada, visando o restabelecimento do fluxo 

coronário de forma precoce8. 

Os entraves intra-hospitalares se en-

contram desde a admissão até o início do tra-

tamento, que sofre influência pela disponibi-

lidade e qualidade dos recursos materiais e 

humanos, pela ausência de protocolos assis-

tenciais, que é indicador de qualidade nos 

serviço de saúde8. Hodiernamente, o tempo de 

porta-balão é utilizado para avaliar a qualida-

de do atendimento prestado aos pacientes, 

pois mensura o tempo decorrido desde a che-

gada do paciente à sala de emergência, "por-

ta”, até que o “balão" seja iniciado. Desse 

modo, diferentes instituições visam à con-

stante diminuição do tempo porta-balão para 

menos de 90 minutos buscando alcançar mel-

horias para com os dados clínicos do paciente 

e também redução significativa de gastos em 

relação a ele9.  
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Os indicadores em saúde são ferra-

mentas que dão subsídios para a gestão da 

qualidade nos serviços de saúde. As organi-

zações têm envidado esforços para identificar 

entraves e desenvolver estratégias para al-

cançar melhorias no atendimento ao paciente 

enfartado, tendo como maior contribuição a 

redução do risco de morte e possíveis seqüe-

las secundárias ao IAM. A partir dessas con-

siderações, questiona-se: Como a gestão da 

qualidade pode contribuir para reduzir o tem-

po porta-balão em pacientes com Infarto agu-

do do miocárdio com supradesnivelamento do 

ST (IAMCSST)? 

No IAMCSST, o tempo isquêmico 

está correlacionado ao dano miocárdico per-

manente e à mortalidade. Desse modo, a res-

tauração da perfusão miocárdica deve acon-

tecer de forma imediata. O tempo porta balão 

é definido como a duração entre o horário de 

chegada do paciente até o momento em que 

ele é tratado com intervenção coronária per-

cutânea, sendo considerado como  o critério 

que mede a qualidade do atendimento presta-

do9. 

Compreendendo que o tempo porta 

balão é um critério que contribui para um 

melhor prognóstico do paciente e que esse 

tempo pode ser monitorado através de indica-

dores, surge a necessidade então de verificar a 

efetividade do monitoramento do tempo porta 

balão, através das análises críticas do indica-

dor porta balão do Hospital. Esta pesquisa 

torna-se relevante, pois permite verificar a 

efetividade do indicador porta balão e permite 

refletir sobre a importância do comprometi-

mento e preocupação das Instituições com a 

qualidade e segurança da assistência através 

do monitoramento de indicadores. 

OBJETIVO 

Evidenciar a Gestão de Qualidade co-

mo estratégia para melhoria dos processos 

assistenciais no serviço de urgência e emer-

gência no atendimento do paciente vítima do 

IAMCSST. 

MÉTODOS 

Para melhor compreender o objeto in-

vestigado, a metodologia utilizada foi pesqui-

sa de caráter quantitativo documental. O tipo 

de pesquisa utilizado quantifica dados, fatos 

ou opiniões, na forma de coleta de informa-

ções. 

        A presente investigação foi realizada em 

um hospital geral privado, situado em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, certificado em duas 

normas de gestão da qualidade: Acreditado 

Nível de Excelência ONA Nível 3 e Certifi-

cado Norma DIAS/NIAHO. São mais de 300 

leitos distribuídos em apartamentos e enfer-

marias, 60 leitos de CTI adulto, 20 leitos de 

CTI cardiovascular, 15 leitos de CTI pediátri-

co, 40 de CTI geral, 20 salas de cirurgia, sala 

de recuperação pós-anestésica, sala cirúrgica 

para procedimentos de otorrinolaringologia e 

três salas de vídeo-endoscopia. 

As informações deste estudo foram 

coletadas no sistema informatizado de gestão 

da qualidade utilizado pela instituição. O ban-

co de dados fornece informações quanto aos 

resultados alcançados referentes às metas 
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determinadas para indicadores de gestão defi-

nidos para avaliação da efetividade dos pro-

cessos pela Alta Direção. 

          O indicador identificado no sistema de 

gestão que mensura a efetividade do atendi-

mento ao paciente com IAMCSST é denomi-

nado Tempo Porta Balão no IAM com SST. 

Este indicador tem o objetivo de avaliar a 

efetividade do processo assistencial de aten-

dimento ao paciente com IAMCSST, desde a 

sua entrada até o momento de abertura da 

artéria para implante do “balão” (dispositivo 

para desobstrução da artéria). 

A análise crítica do indicador Tempo 

Porta Balão no IAM com SST é realizada 

mensalmente e possui a contribuição dos seto-

res de Pronto Atendimento e Hemodinâmica, 

com participação de equipe médica e de en-

fermagem, buscando a identificação da causa 

raiz para tomada de decisão assertiva para 

melhoria do tempo de atendimento ao pacien-

te conforme boas práticas baseadas em evi-

dências. 

O hospital de estudo, com o objetivo 

da melhoria contínua da qualidade da assis-

tência prestada, investiu na gestão dos proces-

sos assistenciais. Considerando que os indica-

dores são fundamentais para subsidiar melho-

rias nos processos. Um dos indicadores que o 

Hospital monitora é o indicador tempo porta- 

balão no IAMCSST. 

O período de corte da coleta de dados 

se deu de março de 2017 a dezembro de 2017. 

Os meses de janeiro e fevereiro não foram 

considerados, pois neste período a instituição 

passa por Análise Crítica da Alta Direção 

(ACAD), momento em que são definidas as 

estratégias para gestão da instituição. 

           Os dados obtidos através do sistema de 

gestão da Instituição foram compilados em 

planilha de Excel para evidenciar quais acha-

dos importantes para a tomada de decisão 

relacionada à melhoria de processos. 

A ferramenta de gestão utilizada para 

análise de causa raiz de indicador é baseada 

na metodologia 6M, ou Diagrama de Ishika-

wa, ou Diagrama de Causa e Efeito, em que a 

causa raiz é estudada e identificada em um 

dos “M” (Método, Mão de obra, Medida, Má-

quina, Meio ambiente, Material). A análise 

crítica é realizada no sistema informatizado 

de gestão da qualidade, em que os resultados 

podem ser avaliados mês a mês. 

As questões éticas foram contempla-

das por meio de assinatura de um termo de 

concordância, assinado pelo Diretor Técnico 

da instituição e pelo Gerente de Enfermagem, 

responsável pela avaliação das análises do 

indicador. O presente estudo também foi a-

provado pelo comitê de ética sob o numero do 

parecer 3.040.420, seguindo o preconizado na 

Resolução 466/12 do CNS/MS. 

RESULTADOS 

        No período de estudo foram realizados 

2.926 atendimentos da especialidade cardio-

logia no Pronto Atendimento e, destes, 31 

pacientes foram encaminhados à hemodinâ-

mica para o restabelecimento do fluxo coro-

nário de forma precoce. Mensalmente, foi 

realizada análise de cada caso, considerando a 
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individualidade de cada paciente. O processo 

de atendimento foi avaliado, visando identifi-

car possíveis falhas, tanto comportamentais, 

avaliando a adesão e performance das equi-

pes, quanto fatores contribuintes e falhas dire-

tas no processo. 

Abaixo segue tabela com a descrição 

das causas, ações e efetividade das ações: 

 

Tabela 1. Efetividade das ações de tratativa de causa raiz do indicador Tempo porta-balão no paci-
ente com IAMCSST 

“M” - Causa Causa raiz Ação Efetividade 

Mão de obra 
Fragilidade no preenchimento 
do formulário TPB - Baixa 
adesão da equipe 

Sensibilização dos en-
fermeiros em reunião 
mensal 

Houve maior adesão da equipe 
no preenchimento do formulário 

Mão de obra 
Demora na realização do ECG 
– Escala reduzida de enfermei-
ros no horário de intervalo 

Dimensionamento da 
equipe de enfermeiros na 
Triagem para cobertura 
de horários de intervalo e 
realização do ECG no 
tempo adequado 

Houve maior adesão da equipe 
na realização do ECG em tempo 
hábil 

Mão de obra 
Demora na avaliação do ECG - 
Deslocamento intrahospitalar 
do médico plantonista 

Sensiblização da equipe 
médica no Pronto Aten-
dimento para avaliação 
do ECG no tempo ade-
quado 

Houve maior adesão da equipe 
na avaliação do ECG em tempo 
hábil 

Mão de obra 

Demora da transferência do 
paciente do Pronto Atendimen-
to à Hemodinâmica - Escala da 
HMD reduzida no período 
noturno 

Dimensionar equipe de 
suporte à HMD durante o 
plantão noturno para 
otimizar o tempo de aten-
dimento 

Dimensionada equipe de suporte 
para otimização do tempo de 
atendimento na HMD 

Mão de obra 

Demora na realização do ECG - 
Desatenção da equipe técnica 
na realização da prescrição 
médica (realizou demais exa-
mes antes do ECG) 

Sensibilização da equipe 
técnica através de CI para 
orientação da importância 
da verificação da prescri-
ção com atenção às prio-
ridades 

Houve maior adesão da equipe 
no cumprimento da prescrição 

Meio ambiente 
Demanda de atendimento supe-
rior à capacidade de atendimen-
to da HMD 

Realizado fluxo de con-
tingência para encami-
nhamento do paciente a 
outra instituição 

Diante do tempo para disponibi-
lização de ambulância para 
transporte, o tempo para dispo-
nibilização da sala da HMD foi 
menor, sendo o mais seguro 
para o paciente aguardar tempo 
maior para atendimento. 

Nota: HMD – Hemodinâmica. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

DISCUSSÃO 

        Ataques cardíacos são provocados por 

um bloqueio que impede que o sangue flua 

para o coração1. O estreitamento ou obstrução 

de uma artéria do coração impede a chegada 

de oxigênio em quantidade adequada para as 

células cardíacas. Essa redução de fluxo san-

guíneo é o que o provoca a dor torácica, des-

crita como uma dor súbita sobre o esterno, 

constante e constritiva, que pode ou não irra-

diar para várias partes do corpo. Essa dor to-

rácica é considerada como o principal sintoma 

do IAM4. 
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 A razão mais frequente para esse blo-

queio é o acúmulo de gordura nas paredes 

internas dos vasos sanguíneos que é provoca-

do por fatores de risco como o tabagismo, 

hábitos alimentares inadequados e obesidade, 

álcool, sedentarismo, hipertensão, diabetes e 

hiperlipidemia1. Nesse sentido, as primeiras 

horas do infarto agudo do miocárdio com 

supradesnivelamento do segmento ST são 

preponderantes para o prognóstico do indiví-

duo10. 

O tempo porta balão é pré-

estabelecido pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia para um atendimento de pacien-

tes com IAMSST. Para garantir a agilidade no 

atendimento do paciente enfartado, cada insti-

tuição desenvolve sua fórmula para alcançar o 

tempo porta balão ideal, sendo preconizado 

como inferior a 90 minutos. 

Este estudo mostrou que, ao utilizar a 

ferramenta de gestão da qualidade para identi-

ficar a causa raiz, foi possível evidenciar que 

o maior ofensor para os resultados está rela-

cionado à adaptação e consolidação do proto-

colo de atendimento ao paciente com diagnós-

tico de IAMCSST. O maior ofensor para o 

resultado está no “M” Mão de obra, sendo 

necessárias ações de sensibilização da equipe, 

acompanhamento das equipes, médica e de 

enfermagem e o dimensionamento adequado 

para otimizar o tempo de atendimento. 

No IAMCSST, o tempo que se inicia 

com os sintomas: oclusão da artéria coronária 

epicárdica e interrupção do fluxo sanguíneo, 

além de ocasionar uma necrose no órgão car-

díaco até início do tratamento, é fator crucial 

para o benefício do tratamento, seja imediato 

ou tardio6. 

A reperfusão é o tratamento mais im-

portante nos casos de IAMCSST, seja através 

da fibrinólise ou da intervenção da coronária 

percutânea primária (PPCI). Os prazos de 

reperfusão são cruciais, uma vez que os atra-

sos diminuem a eficácia do tratamento. Mui-

tos esforços têm sido realizados para reduzir o 

tempo entre o início dos sintomas e o início 

da terapêutica por reperfusão9. 

O profissional que realiza a triagem 

nos serviços de emergência é o enfermeiro11. 

Esta atividade foi regulamentada pela Resolu-

ção do Conselho Federal de Enfermagem 

COFEN 423/2012, considerando que é uma 

atividade que demanda competência técnica e 

científica para sua execução12. Neste estudo, o 

enfermeiro foi o principal profissional que 

identificou os sinais e sintomas iniciais7.  No 

entanto, foi notória demora na realização do 

ECG por desatenção da equipe técnica na 

execução da prescrição médica, exigindo sen-

sibilização da equipe para orientação da im-

portância de dar atenção às prioridades. 

  Conforme elucidado no Caderno 7 

Gestão de Riscos e Investigação de Eventos 

Adversos Relacionado à Saúde, da Série Se-

gurança do Paciente e Qualidade em Serviços 

de Saúde do Ministério da Saúde, o Diagrama 

de Causa e Efeito ou Diagrama de Ishikawa é 

uma ferramenta muito eficiente para determi-

nar as causas de um problema, bem como as 
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áreas problemáticas, sendo uma das ferramen-

tas mais frequente na gestão de riscos13. 

Na identificação de uma probabilidade 

de dano relacionada à assistência à saúde, 

para proteger os pacientes, deve-se tratar o 

risco. Por isto, é importante realizar a análise 

das causas ou fatores contribuintes para o 

risco de dano desnecessário, contribuindo 

para tomar decisões oportunas a partir das 

características relacionadas as causas13. Um 

dos resultados que se destacou foi associado 

ao tempo disponível para o transporte, e como 

consequência, o tempo disponibilizado para o 

uso da sala de HMD foi menor, tornando-se 

mais seguro para o paciente aguardar pelo 

atendimento.  

CONCLUSÃO 

Conclui-se que por meio da Gestão de 

Qualidade pode-se elencar o indicador que 

monitora a eficácia assistencial no atendimen-

to de IAM, sendo para esta instituição, o indi-

cador Tempo Porta-Balão no IAM com SST. 

Através da implementação da gestão do indi-

cador foi realizado o monitoramento do tem-

po porta balão e a aplicação de medidas corre-

tivas, baseadas na análise da causa-raiz em 

pacientes com IAM. 

Os resultados mostraram que o maior 

ofensor está relacionado à mão de obra, que 

devido à baixa adesão, houve aumento do 

tempo de atendimento, aumentando assim o 

risco para eventos adversos e complicações. 

Foram tomadas ações para tratativas das cau-

sas relacionadas e identificado que houve 

efetividade destas ao longo do tempo, o que 

contribui para a qualidade da assistência e 

segurança para o paciente. 
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