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Resumo
O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
(INTO) deu um importante passo rumo à consolidação de sua
excelência nas áreas de assistência, gestão e pesquisa com a
construção de uma nova sede. Para preparar o Instituto, nãão só para
a mudança física, como também para uma mudança de cultura
organizacional necessária para garantir a qualidade e a segurança
dos processos operacionais na nova sede, foi constituído um “Grupo
de Transição”, composto por doze gestores de áreas estratégicas, com
o intuito de tornar a estrutura organizacional mais horizontalizada,
fomentar o trabalho em equipe e melhorar a comunicação, visando ao
ajuste e à melhoria de processos. Para o início das atividades na nova
sede, devido ao alto risco de ocorrência de eventos adversos foi
instituído pela Direção do Instituto um “Grupo de Gestão de Crise”,
composto por alguns dos profissionais atuantes no processo de
transição, com a função de dar respostas rápidas aos problemas que
eventualmente pudessem ocorrer. Devido à atuação do grupo, baseada
em autonomia, disciplina e flexibilidade a mudança ocorreu sem
nenhuma intercorrência grave ou dano aos pacientes, aos profissionais
ou à imagem institucional do INTO.
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I – Introdução
O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO, centro de
excelência no atendimento cirúrgico de alta e média complexidade em ortopedia e
traumatologia atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS. Por operar
em um ambiente de alta complexidade e de alta capacidade produtiva, o risco envolvido em
seus processos operacionais é grande e qualquer evento pode ter um impacto extremamente
negativo. Por este motivo, torna-se imprescindível a existência de uma cultura de segurança
na instituição.
Segundo a Sociedade Européia para Qualidade em Saúde – ESQH (2006), uma cultura
de segurança pode ser definida como um padrão de comportamentos individuais e
organizacionais, baseados em crenças e valores compartilhados, que continuamente procura
minimizar o dano ao paciente, resultante dos processos de cuidado.
Assim sendo, uma cultura de segurança integra a máxima hipocrática de “primeiro não
causar dano” ao cerne de sua identidade, infundindo esta idéia nas normas de operação da
instituição e tornando-a uma prioridade. Uma cultura de segurança é o que emerge como
resultado do esforço organizacional para mover todos os elementos culturais na direção da
segurança, incluindo seus membros, sistemas e atividades de trabalho (Cooper, 2000).

As organizações de saúde deveriam ter uma cultura semelhante às organizações de alta
confiabilidade (High Reliability Organizations – HROs). As HROs são organizações que
apesar de funcionarem em ambientes complexos e arriscados apresentam índices baixos de
erros (Roberts, 1990). Nesta classificação estão as usinas nucleares, a indústria química e a
aviação civil.

Weick e Sutcliffe (2007) sugerem que a cultura organizacional que mais se adapta aos
princípios de alta confiabilidade é a cultura informada que, segundo o trabalho de James
Reason (1998), é constituída por quatro subculturas:
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A cultura justa – procura o erro nos processos ao invés de apontar culpados;



A cultura de reportar erros – os erros não são escondidos e sim notificados;



A cultura de aprendizado – a organização aprende e amadurece com seus erros;



A cultura de flexibilidade – a organização preconiza a existência de planos de

contingência e tem a capacidade de se adaptar a mudanças.

Para superar momentos de crise dentro das organizações que operam em ambientes de
alta complexidade e alto risco também são importantes a criatividade, o trabalho em equipe,
uma liderança forte e uma comunicação eficiente.

Apos três anos de obras, a nova sede do Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia, com uma área cinco vezes maior do que a antiga e uma capacidade operacional
três vezes superior foi entregue, dando início a um processo de mudança em etapas a partir de
agosto de 2011.

Exatamente um ano antes, em agosto de 2010, a Direção do INTO constituiu um grupo
composto por doze gestores de áreas estratégicas do Instituto ao qual foi atribuída a
responsabilidade de ajustar os processos operacionais às necessidades da nova sede. A este
grupo, denominado “Grupo de Transição”, coube não só o planejamento da mudança física,
como também a tarefa de empreender uma mudança na cultura organizacional do Instituto,
tornando-a mais orientada a processos e mais focada em qualidade e segurança.

Os doze gestores responsáveis pelas áreas consideradas estratégicas dentro do processo
de mudança se reuniam semanalmente para distribuir tarefas e confeccionar planos de ação. O
desempenho do grupo era avaliado mensalmente por um coordenador designado pela Direção.
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Figura 1 – Composição do Grupo de Transição
Fonte: INTO, 2010

O planejamento da mudança foi baseado numa mudança em etapas, sem interrupção do
atendimento, com as duas sedes funcionando paralelamente durante quatro meses. O início
das atividades do Ambulatório e da Reabilitação na nova sede foi programado para o final de
agosto de 2011 e o início da operacionalização do Centro Cirúrgico e das Unidades de
Internação para o final de setembro de 2011.
4

VIII CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO
8 e 9 de junho de 2012

Devido à complexidade da mudança e ao grande risco envolvido no início das
operações na nova sede, a Direção do Instituto, com o auxílio do Grupo de Transição,
constituiu um grupo intitulado “Grupo de Gestão de Crise” para dar respostas rápidas às
ocorrências esperadas e inesperadas neste novo ambiente, onde muitos dos profissionais
estavam pisando pela primeira vez.

II – Justificativa para a Criação de um Grupo de Gestão de Crise
Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu Nova Orleans e a cidade foi
completamente inundada, ficando sem eletricidade e sem comunicação. A FEMA (Federal
Emergency Management Agency) se baseou em informações não confiáveis e, devido ao
modelo tradicional de tomada de decisão, a ajuda demorou muito a chegar, custando inúmeras
vidas. O governo federal não delegou poderes para o estadual, que por sua vez não os delegou
para o municipal.

A maior lição tirada de tal tragédia foi a de que, sob condições de muita complexidade,
onde o conhecimento necessário excede o de um só indivíduo e onde não se pode prever os
acontecimentos, é necessária uma horizontalização do poder de decisão e da ação. As pessoas
da linha de frente precisam de espaço para agir e se adaptar, mas não podem ter sucesso
agindo individualmente, pois isto levaria à anarquia. Ao invés disto, elas precisam de um mix
de coisas contraditórias: liberdade e disciplina, força e protocolo, habilidade específica e
colaboração do grupo. Resumindo, é necessária uma descentralização do poder de decisão
(autonomia), mas com disciplina. Ações a nível local permitem respostas mais rápidas e mais
customizadas (Gawande, 2009).

O conceito de alto risco de que, se algo der errado o impacto pode ser muito grave, é a
própria essência da complexidade. Contudo, tal conceito também abrange a idéia de que se as
pessoas certas estiverem se comunicando de forma eficaz, atuando como grupo e não como
indivíduos, os problemas serão melhor identificados e contornados.
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O grupo de Gestão de Crise do INTO foi criado para melhorar a comunicação entre os
profissionais atuando na linha de frente e aqueles capacitados a solucionar os problemas e
colocar em ação os planos de contingência.

III – Objetivos do Grupo de Gestão de Crise do INTO
O Grupo de Gestão de Crise era composto por dezesseis profissionais atuando na linha
de frente, munidos de rádio de longo alcance, e por um gestor de crise, a ser acionado por
estes profissionais sempre que identificado um problema ou gargalo. A tal gestor cabia a
responsabilidade de registrar o problema, traçar um plano de ação juntamente com os dois
profissionais envolvidos - o notificante e o executor do ajuste -, empreender esta ação e, por
fim, reavaliar o impacto da mesma, com a maior celeridade possível.

O Grupo de Gestão de Crise adotou como seus objetivos específicos:


o diagnóstico rápido de problemas e gargalos;



o registro confiável do problema ou do gargalo através da comunicação com o

gestor de crise;


a execução imediata dos planos de contingência previamente elaborados;



a confecção de planos de ação para reajuste ou reparação com a participação de

vários profissionais;


a reavaliação rápida do impacto das ações;



a manutenção dos processos operacionais a despeito de qualquer ocorrência de

eventos esperados ou inesperados.

A característica essencial do grupo era a velocidade, não só da informação, como
também da ação corretiva, muitas vezes já estruturada através dos planos de contingência
previamente desenvolvidos pelo grupo. Cada um dos integrantes tinha muita clareza do seu
papel e todos se comunicavam de forma muito eficiente, o que permitiu o pleno cumprimento
dos objetivos definidos.
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Figura 2 – Composição do Grupo de Gestão de Crise
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Fonte: INTO, 2011

Os profissionais que participaram do grupo de Gestão de Crise eram gestores
selecionados dentro das áreas consideradas de maior risco no processo de início da
operacionalização da nova sede.

IV – Impacto da Atuação do Grupo
O grupo atuou durante sessenta dias, reunindo-se diariamente ao final de cada dia para
discutir os problemas apontados, avaliar as ações empreendidas e a necessidade de reajuste de
processos operacionais. Monitorou o início das atividades do Ambulatório, da Reabilitação,
bem como do Centro Cirúrgico e das Unidades de Internação, com a transferência de
cinquenta pacientes, inclusive cinco graves do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), sem
nenhuma intercorrência. Anexo ao presente artigo, encontra-se um exemplo de planilha usada
para registro de intercorrências e confecção de planos de ação.

Todos os problemas ocorridos durante este período de mudança de sede - os previstos e
os imprevistos -, foram contornados ou resolvidos pelo grupo, sem evidência de danos aos
pacientes, aos profissionais, aos processos operacionais e, sobretudo, à imagem do Instituto.

V – Conclusão
O sistema de saúde é inseguro por natureza e os erros podem resultar em danos ao
paciente e até em mortes. Equipamentos e habilidade técnica são importantes, mas não
garantem a segurança. Uma mudança cultural que estimule a comunicação, o trabalho em
equipe e a flexibilidade, com uma orientação mais voltada para a melhoria de processos é
imprescindível, principalmente em momentos de crise nas organizações que operam com alta
complexidade e alto risco.
A criação de um grupo de “Gestão de Crise” proporcionou uma estrutura mais
horizontalizada e mais focada em processos, dando maior autonomia aos gestores
intermediários do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO.
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Sua atuação foi de fundamental importância no momento crítico da mudança de sede,
principalmente devido a seu caráter inovador sem interrupção do atendimento, fato este sem
paralelos no sistema de saúde nacional. Ainda, o grupo abraçou a proposta institucional de
tornar o Instituto cada vez mais focado em qualidade e segurança, seguindo os preceitos das
Organizações de Alta Confiabilidade (HROs).
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VII - Anexo

Anexo 1 – Relatório de Gerência de Crise, de 22/08/2011 – Página 1
Fonte: INTO, 2011
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Anexo 1 (continuação) - Relatório de Gerência de Crise, de 22/08/2011 – Página 2
Fonte: INTO, 2011
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