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Escritório de Gestão de Altas

FONTE: vídeo



Visão
Geral
• Projeto pertencente ao PGAQ, destinado ao ambiente hospitalar;

• iniciado em Junho de 2021- 04 equipes;

• Presente em 07 Hospitais da Rede Própria do Estado ( HRAS, HSA, HDS, HINSG,

HEAC, HESVV, HSJC);

• 7 equipes com 04 membros de projetos em cada Unidade Hospitalar, totalizando

28 profissionais: médicos, enfermeiros, assistentes sociais e assistentes

administrativos);



Objetivos do
EGA
• Diminuição da internação hospitalar (aumento no giro de leitos);

• Comunicação assistencial  mais efetiva , contribuindo nos processos de Segurança

do paciente;

• Aumento da qualidade na assistência- qualificação de equipes;

• Monitoramento das reinternações não eletivas.

• Otimização de utilização de recursos assistenciais;

• Definir e treinar uma equipe com  atuação multiprofissional,  visando identificação

(precoce) de pacientes com maior risco de hospitalização prolongada desde o

momento da sua internação;



Atuação do
projeto

• Definição de  Protocolos específicos , que possibilitem  mapear os riscos de internações prolongadas

atuando de forma proativa, mitigando esses riscos e conduzindo as ações diretivas  no processo de

desospitalização segura;

• Atuação em conjunto na gestão do planejamento terapêutico e previsão de alta hospitalar;

• Mapeamento de processos com detecção de falhas no fluxo do paciente e processos e serviços de a

• Promoção de transição do cuidado eficiente e segura

• Dados e indicadores para tomada de decisão

• Foco em Qualidade e Segurança













Transição de cuidados

FONTE:
(Shahsavari, Zarei, Mamaghani, 2019; NICE, 2015)

“Intervenções que coordenam o cuidado ao paciente ao
longo do seu atendimento nos serviços de saúde”
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TRANSIÇÃO DE CUIDADOS



Importância da transição do cuidado
pós-alta hospitalar





FONTE: Painel Datastudio

Painel de controle



Ensino e pesquisa

FONTE: Painel da medicina hospitalar



A equipe de gestão de altas faz a

articulação entre as equipes

multidisciplinares do hospital e entre o

hospital e a rede de atenção à saúde.

Esse trabalho busca evitar falhas de

comunicação, melhorar o trabalho em

equipe e garantir que as necessidades

do paciente para alta sejam

organizadas durante a internação e

tenham continuidade após a alta.

LIDERANÇA

MULTIDISCIPLINARIDADE

COMUNICAÇÃO

EGA



Interface Hospital e Melhor em Casa







https://youtu.be/LtZHFfr-u7c
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