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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo fazer um breve relato sobre a política adotada pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) em relação ao tratamento do câncer no Brasil,
comentar sobre o atendimento ao paciente, que tipo de profissionais estão
envolvidos neste atendimento, o direito do paciente a acompanhante durante a
internação e o papel do Técnico em Registro e Informações em Saúde dentro
desse contexto. Como é de conhecimento público, nesta especialidade a demanda
por leitos para cirurgia e para o tratamento da doença é maior que a oferta, isto é,
tem mais pacientes do que leito, de forma que senti a necessidade de averiguar se
isso também ocorre no Hospital Nossa Senhora da Conceição, e se de fato ocorre,
como o hospital administra esta demanda, de modo que um paciente não seja
privilegiado em detrimento de outro.No HNSC a onco-hemato esta localizada no 3º
andar do Bloco I (Postos 3ºI1 E 3ºI2), além de contar também com atendimento no
ambulatório e no Hospital Dia. Durante o 2° semestre do corrente ano estagiei no
posto 3ºI1 onde vivenciei as rotinas administrativas do mesmo. Com supervisão da
Roselei Maria Haito, secretária do posto, realizei algumas tarefas pertinentes a esta
Unidade as quais vou descrever no decorrer deste relatório.
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1 INTRODUÇÃO

O Curso Técnico em Registros e Informações (CTRIS) é oferecido pelo
Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição –
Escola GHC
Tendo como eixos norteadores os princípios e diretrizes do SUS, busca
desenvolver políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão. Suas ações
visam fortalecer a cooperação técnico-científica, produção e divulgação de
informação científica e de inovação no campo da saúde. (BRASIL,
Ministério da Saúde, Escola GHC, 2012).

Durante o terceiro e último semestre do curso é realizado o eixo temático
Prática Profissional Simulada II em que eu estagiei no Posto 3I1 (Unidade de oncohematologia) do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC).O HNSC faz parte
do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) que também engloba o Hospital Cristo
Redentor (HCR), Hospital Fêmina (HF), Hospital da Criança conceição (HCC), a
Saúde Comunitária com seus doze Postos de Saúde Comunitária(PSC), três
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
também mantém um convênio em parceria com o Instituto da Criança com
Diabetes (ICD). O GHC atende aos usuários exclusivamente pelo SUS
(100%SUS). A Escola GHC também é parte desta rede. O GHC busca por em
prática a Política Nacional de Humanização (PNH) ou como também é conhecida
como HumanizaSUS que “aposta na inclusão dos trabalhadores, usuários e
gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho.” (BRASIL,
Ministério da Saúde, 2003.) e desta forma ter um processo de gestão e de cuidado
construídos de forma coletiva e compartilhada. O HNSC é um hospital geral com
todas as especialidades nos ambulatórios, internação, além da emergência médica
com portas abertas 24 horas. Um das especialidades deste hospital é a oncohematologia que tem atendimento ambulatorial e/ou de internação. O usuário pode
chegar a este serviço pela emergência do hospital ou através de referência.
Assim, pacientes de alta complexidade atendidos, por exemplo, em
unidades básicas de saúde ou em hospitais secundários, podem ser
encaminhados (referência) para hospitais de alta complexidade (hospitais
terciários). Depois de ter sua necessidade atendida e seu quadro clínico
estabilizado, o paciente é reencaminhado (contra-referência) para uma
unidade de menor complexidade, para dar seguimento ao tratamento.
(FUNDAÇÃO ZERBINI, 2013).
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O tratamento do câncer visa principalmente a cura, o prolongamento da
vida útil e melhorar a qualidade de vida, para isto o paciente pode ser submetido a
cirurgia,

quimioterapia/radioterapia

e

inclusive

manipulação

hormonal.

A

abordagem multidisciplinar integrada com o apoio de outras áreas técnicoassistenciais entre elas farmácia, enfermagem, serviço social, psicologia clínica,
nutrição, psiquiatria, fisioterapia, odontologia, reabilitação e a estomaterapia, traz
resultados superiores ao de intervenções isoladas no manejo do paciente.
(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2013).
Em 2005, avançando na busca de respostas aos desafios da área
oncológica, o Ministério da Saúde publicou as portarias nº 2.439, de 19 de
dezembro de 2005, a primeira a instituir uma Política Nacional de Atenção
Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação
e Cuidados Paliativos, a ser criada em todas as unidades federadas,
respeitadas as competências das três esferas de gestão; e a de nº 741, de
19 de dezembro de 2005, pela qual a Secretaria de Atenção à Saúde
substitui a 3.535/98 e estabelece novas classificação e exigências para
hospitais que tratam câncer (Centros ou Unidades de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia), além de estabelecer parâmetros para o
planejamento da Rede de Alta Complexidade em Oncologia e definir
processos relacionados à informação em câncer (RHC) e ao acesso a
exames de média complexidade.
As Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon)
são hospitais terciários estruturados para tratar, no mínimo, os cânceres
mais prevalentes no país (mama, próstata, colo do útero, estômago, cólon
e reto), menos pulmão. O câncer de pele não melanoma pode ser tratado
em serviços não-especializados. Os Centros de Alta Complexidade em
Oncologia (Cacon) são hospitais terciários estruturados para tratar todos
os tipos de cânceres, em todas as modalidades assistenciais. Apesar dos
esforços do Ministério da Saúde e de seu Instituto Nacional de Câncer, e
do crescimento dos gastos e da quantidade de procedimentos oncológicos
no SUS – o que nem sempre significa melhores resultados –, ainda há
muito a ser feito em resposta aos desafios da organização e da operação
da Rede Assistencial de Alta Complexidade em Oncologia, de modo a
garantir à população usuária o acesso à atenção de qualidade com o
melhor resultado possível. ( INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2013).

A internação do HNSC está setorizada, por especialidades, de maneira que
cada posto de enfermagem destina-se a uma especialidade médica, Esta prática,
usual em grandes hospitais, facilita as tarefas rotineiras inerentes a cada
especialidade. O Posto 3ºI1 recebe pacientes do serviço de Onco-hematologia que
necessitem internar para fazer quimioterapia e o Posto 3I2 recebe pacientes que
necessitem de cirurgia oncológica e/ou cuidados paliativos. O serviço de Onco-
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hematologia do HNSC conta ainda com o ambulatório e o Hospital Dia (ambulatório
para quimioterapia).
Hospital Dia
A Portaria MS/GM N° 44, de 10 de janeiro de 2001, aprova no
âmbito do Sistema Único de Saúde a modalidade de assistência - Hospital
Dia.
Ela define como Regime de Hospital Dia a assistência intermediária entre
a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de
procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que
requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período máximo
de 12 horas....”(BRASIL, Ministério as Saúde. Portal da Saúde.2001)

2 ONCOLOGIA
2.1 LEI 12.732/12, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.
Recentemente, no dia 23 de maio de 2012, entrou em vigor a Lei dos 60
dias. Segue uma breve exposição desta lei:
Entra em vigor nesta quinta-feira (23) a Lei 12.732/12, que assegura aos
pacientes com câncer o início do tratamento em no máximo 60 dias após a
inclusão da doença em seu prontuário, no Sistema Único de Saúde (SUS).
A Lei, que foi sancionada pela presidenta da República, Dilma Rousseff,
teve sua regulamentação no SUS detalhada recentemente pelo Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha. O prazo máximo vale para que o paciente
passe por uma cirurgia ou inicie sessões de quimioterapia ou radioterapia,
conforme prescrição médica. Hoje, são 277 habilitações na assistência em
alta complexidade em oncologia para 298 unidades hospitalares
distribuídas nas 27 unidades da federação (BRASIL. Ministério da Saúde,
2013).

O HNSC adota rotinas que viabilizam o cumprimento desta lei.
Nota de esclarecimento do Grupo Hospitalar Conceição:
Em relação ao tempo entre diagnóstico e o início do tratamento
oncológico, o Grupo Hospitalar Conceição informa que adota medidas
para o atendimento da Lei 12.732/12, que dispõe sobre o primeiro
tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada. No Hospital
Fêmina o tratamento cirúrgico ocorre em menos de 30 dias, a
quimioterapia se dá em menos de 15 dias e a radioterapia, em até 30
dias. Recentemente, uma auditoria do Denasus avaliou todos os casos
no período de 2009 até 2012, não havendo atrasos significativos. No
Hospital Criança Conceição o tratamento inicia 24 horas após o
diagnóstico para leucemia e, no máximo, em uma semana para os
demais casos. No Nossa Senhora Conceição, o tempo entre diagnóstico
e a quimioterapia ou radioterapia é de cerca de 45 dias. A marcação de
consultas, de quimioterapia ou radioterapia ocorre via Central de

9
Regulação de Porto Alegre. Além disso, o GHC adota medidas para
atender ao disposto na lei, como o investimento para a qualificação e
redução do tempo para os diagnósticos anátomo-patológicos, a
prioridade de agendamento das cirurgias oncológicas de grande porte e
a realização de mutirões para casos com maior lista de espera. (ELY,
2013)

2.2 A AVALIAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
A oncologia é uma especialidade da medicina bastante complexa, que nos
últimos anos, tem apresentado importante queda de mortalidade, e mesmo quando
não há cura total, muitos pacientes mantém uma boa qualidade de vida. Isto se
deve ao grande aumento do conhecimento e as novas tecnologias na área da
saúde. (SILVA, 2003).
Estas novas tecnologias não podem ser usadas na assistência médica sem
antes passar por uma avaliação. No Brasil, o governo é responsável pela Avaliação
Tecnológica em Saúde (ATS), através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) e
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A ATS pesquisa muitas
variáveis, entre elas, acurácia (de tecnologias diagnósticas), eficácia (probabilidade
de benefícios de uma tecnologia em condições ideais), segurança (probabilidade
de efeitos colaterais), efetividade (probabilidade de benefícios em condições
ordinárias, locais), custo-efetividade, custo utilidade, impacto, equidade e ética.
(SILVA, 2003).
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Fig.1 Fluxograma para avaliação de tecnologias médicas

Fonte: Adaptado de US Congress/OTA, 1994. (Silva, Letícia Krauss, 2003).

3 RELATO DE VIVÊNCIA
É requisito para a conclusão do CTRIS cursar a disciplina Prática
Profissional Simulada II, que aconteceu na primeira semana de cada mês do
corrente semestre. O local onde eu vivenciei esta prática foi no Posto 3I1. Achei
que este local me oferecia bastante subsídio para eu fundamentar o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). O referido posto de enfermagem situa-se no 3º andar
do Bloco I do HNSC, possui um quarto com um leito e seis enfermarias, sendo
cinco enfermarias com quatro leitos e uma enfermaria com seis leitos. O quarto
com um leito é adequado para pacientes em isolamento, podendo ser usado como
leito comum quando não houver esta necessidade.
No mês de agosto de 2013 iniciei meu estágio. Fui bem recebida pela
Roselei Maria Haito, secretária da unidade Onco-hemato. Já neste primeiro
encontro tive contato com algumas rotinas e fui me interando dos afazeres próprios
da secretária. Na medida em que fui consolidando meus conhecimentos passei a
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executar algumas tarefas. Conforme o estágio foi avançando me senti confortável
para realizar trabalhos mais complexos.

3.1 O SISTEMA DE INTERNAÇÃO NA ONCOLOGIA DO HNSC
O tratamento do câncer exige procedimentos de alta complexidade e como
o número de leitos é menor que a demanda, os pacientes não podem ser
internados de forma aleatória, por isto existe uma lista de espera, isto é, o paciente
fica em casa e aguarda ser chamado. Essa lista fica sob a guarda do secretário do
posto em uma pasta na ordem de chamada. O médico responsável da unidade
pode definir prioridades conforme o quadro clínico do paciente, ou seja, se um
paciente for classificado como prioridade (ex. paciente com agravos que possam
acarretar risco de vida), este vai ser internado primeiro, mesmo que não seja o
próximo da lista. Quando um leito fica vago, o secretário liga para o paciente para
avisar que há um leito disponível e o dia que ele deve vir ao hospital para
internação. É importante confirmar a internação, já que, se ele estiver
impossibilitado, o próximo da lista é chamado. Quando há paciente oncológico
aguardando leito na emergência o mesmo é avaliado por um médico especialista
da área e é transferido para um leito da unidade se for necessário é transferido
para um leito do setor conforme prioridade clínica e/ou disponibilidade de leito.
Depois de ligar e confirmar com o paciente a sua internação, é
imprescindível comunicar à Central de Leitos o número do leito, o nome e o número
de registro do mesmo. Isso é feito para evitar que outro paciente seja internado no
mesmo leito. Todas as altas, transferências e óbitos também devem ser
comunicadas à Central de Leitos.

3.2 DIREITO A ACOMPANHANTE DURANTE A INTERNAÇÃO
Os pacientes idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e os menores de
idade (crianças ou adolescentes com 18 anos ou menos), tem direito a um
acompanhante. (BRASIL. Ministério da Saúde, 2007). Além destes, o paciente
debilitado pode solicitar um acompanhante, neste caso, cabe ao enfermeiro e/ou
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médico constatar esta necessidade, e também a necessidade de fornecer
alimentação para este acompanhante (desjejum, almoço e jantar), “Acompanhante:
representante da rede social da pessoa internada que a acompanha durante toda
sua permanência nos ambientes de assistência a saúde” (BRASIL. Ministério da
Saúde, 2007). Ao acompanhante, é fornecido um cartão com o nome e o leito do
paciente. Com este cartão é liberada ao acompanhante a entrada e saída no
hospital até a alta do paciente. Este mesmo cartão serve, se ele tiver direito, para
liberar a entrada no refeitório para a alimentação.

3.3 REGISTROS E OBSERVAÇÕES
3.3.1 Das atribuições da secretária de posto
1 Receber e orientar os pacientes quando da internação em um leito;
2 Avisar médico e enfermagem da chegada do paciente;
3 Fornecer aos médicos, quando solicitado, a requisição de exames para
pacientes internados;
4 Providenciar o Cartão de Alimentação para o acompanhante do paciente,
quando o mesmo tiver direito;
5 Diariamente fazer o censo dos pacientes;
6 Imprimir a lista de pacientes internados;
7 Solicitar à Central de Leitos as etiquetas dos pacientes quando
necessário;
8

Pedidos de material administrativo;

9 Solicitação de troca ou conserto de materiais e/ou equipamentos;
10 Entrar em contato com o serviço de higienização quando houver um
leito vago e solicitar a limpeza do mesmo;
11 Avisar ao serviço de enfermagem quando o leito estiver disponível para
ser vestido;
12 Manter atualizados os dados cadastrais do paciente;
13 Atender o telefone
14 Todo movimento dos pacientes, (internação, alta, óbito, transferência
internas ou externas) devem se comunicados à Central de Leitos.

13
É muito importante o papel acolhedor do secretário do posto, durante o
período que estagiei tive oportunidade de receber e orientar vários pacientes. A
rotina é receber e encaminhar o usuário para a equipe de enfermagem que vai
efetivar a internação. É visível a satisfação do paciente ao ser recebido com
cordialidade. Percebi a necessidade de manter o posto muito organizado. Toda a
equipe precisa encontrar com facilidade o material de escritório, requisições,
exames, etc. Tive dificuldade quando me solicitavam informações (horário de
médicos, se o funcionário “X” encontra-se no setor, etc.) por telefone ou
pessoalmente, devido ao pouco tempo de estágio e a complexidade do setor.

3.4 DO PRONTUÁRIO:
O prontuário médico do paciente é o conjunto de documentos, onde
constam todos os relatos e evoluções médicas e de enfermagem da vida clínica
do paciente. (DIREITO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DA SAÚDE. 2007).

3.4.1 Ordem dos documentos no prontuário

,

1

Sumário de hospitalização,

2

Laudo médico para emissão da AIH

3

Dados cadastrais,

4

Relatório de cirurgia,

5

Relatório de anestesia,

6

Nota de alta ou óbito,

7

Boletim de atendimento de emergência,

8

Prescrições,

9

Evoluções,

10 Exames em geral,
11 Lista de problemas,
12 Pedido de consultoria,
13 Folha de fluxo da UTI,
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14 Folha de cuidados intensivos,
15 Folha de exames da enfermagem (sinais vitais)
16 Relatório de enfermagem,
17 Lista de cuidados pré-operatórios,
18 Controle de pacientes (postos) ou Registro de cuidados,
19 Registro de cuidados da UTI,
20 Antecedentes de imunização e infecção,
21 Solicitação de uso de medicamento controlado,
22 Outros.
Quando o paciente tem alta hospitalar ou vai a óbito o secretário do posto
reúne todos os registros do mesmo, limpa (retira documentos em duplicidade),
ordena conforme acima descrito, coloca num envelope e disponibiliza para o
faturamento que conforme acordado, após extrair as informações necessárias, o
envia para o SAME (Serviço de Arquivamento Médico e Estatística) onde fica sob
guarda da instituição geradora do mesmo.
O tempo de guarda dos prontuários médicos arquivados eletronicamente,
e
dos
microfilmados,
é
permanente.
A Res. CFM. Nº 1.639/02 autoriza a eliminação do suporte em papel de
prontuários médicos, quando microfilmados ou digitalizados, decorrido o
prazo mínimo de 20 (vinte) anos do último registro, salvo os definidos pela
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da instituição
detentora do arquivo como de valor médico-científico, histórico e social,
cuja manutenção do suporte em papel é permanente. (DIREITO MÉDICO,
ODONTOLÓGICO E DA SAÚDE. 2007).

Na segunda semana de estágio e ajudei a colocar os prontuários em
ordem. Para que o prontuário fique organizado e de fácil manuseio todo dia é
retirada uma prescrição, de modo que na pasta fique apenas as dos dois últimos
dias. Estas prescrições não podem ser extraviadas então, conforme rotina, eu as
colocava na pasta de excessos, onde ficam até o paciente ter alta, ser transferido
ou ir a óbito. Em qualquer destas situações, as prescrições são anexadas ao
prontuário de forma que este fique na ordem acima citada.

3.5 DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE
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Para a internação no HNSC o paciente deve dirigir-se à Central de Leitos
com o Laudo médico e a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) emitido por um
médico do ambulatório ou da emergência da instituição junto com documento de
identidade.

3.5.1 Procedimentos executados pelo secretário do posto de enfermagem
para internação do paciente
1 Verificar se houve alta ou óbito na unidade, isto é, se existe leito vago;
2 Se houver leito é preciso verificar com o médico responsável as
prioridades na lista de pacientes que estão a espera de leito;
3 Separar o Laudo Médico do paciente.
4 Anotar no caderno o leito reservado, telefone e número de registro do
paciente;
5 Ligar para o paciente e avisar o mesmo que tem leito disponível e se ele
tem disponibilidade para vir ao hospital fazer a internação
6

Quando o paciente já está internado na emergência o técnico de

enfermagem responsável pelo paciente o leva até o leito;
7 O mesmo se o paciente estiver internado em outro posto do hospital;
8 Avisar a central de leitos os leitos que estão indisponíveis, quando e de
onde o paciente virá (de casa, da emergência ou de outro posto do hospital ou de
outro hospital).

No dia 03 de outubro eu informei a dois pacientes da lista de espera que
havia leito vago, os dois confirmaram a internação, então liguei para a Central de
Leitos para informar o nome, o registro e o número do leito em que o paciente vai
internar. Esta é uma rotina muito cheia de pormenores e requer muita atenção e
cuidado na sua execução. A meu ver estas rotinas são bastante funcionais, para
emitir críticas preciso ter domínio das mesmas.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que o paciente tenha um atendimento a contento é imprescindível que
os profissionais do setor trabalhem em equipe, com comprometimento, e com a
visão de que todos têm a mesma importância e responsabilidade no atendimento
do paciente.
Percebi, durante o estágio, que há respeito e coleguismo entre os
funcionários do setor, pois presenciei em várias ocasiões a ajuda mútua entre eles.
A meu ver, o mais importante no tratamento de pacientes oncológicos, é o
novo modo de ver o indivíduo de forma integral por uma equipe multidisciplinar, isto
é, profissionais de diferentes áreas conversando e trocando idéias sobre o
tratamento a ser adotado, ou seja, a contribuição das novas tecnologias e
medicamentos no tratamento oncológico não teria tanto impacto positivo no
tratamento sem a humanização no atendimento.
O câncer é uma enfermidade geralmente grave, e que exige um tratamento
bastante agressivo tornando o doente bastante fragilizado requisitando uma equipe
multidisciplinar composta por médicos (oncologistas, hematologistas e cirurgiões),
equipe de enfermagem, serviço social, fisioterapia, psicologia, nutrição e outros
profissionais que dão suporte no tratamento, entre eles o auxiliar administrativo.
Por isso, achei interessante descrever as rotinas administrativas do posto já que é
importante ter documentos, exames, prontuários organizados e a disposição da
equipe. Também levei em conta que este é, seguramente, um campo de trabalho
do Técnico em Registros e Informações em Saúde, assim, interando-me destas
rotinas posso ampliar meus conhecimentos e, inclusive, auxiliar futuros alunos do
curso.
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