
  Solving Guides Loss and Reprocessing 

  Control Problems in Uberlândia Hospital 

Márcio Moreira & Emilianni Conceição  Página: 1 

Solving Guides Loss and Reprocessing Control Problems in Uberlândia 

Hospital 
 

 

Márcio Aurélio Ribeiro Moreira (Faculdades Pitágoras de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil) 

- marcio.moreira@pitagoras.com.br 

 

Emilianni Lopes da Conceição (Pós-Graduação das Faculdades Pitágoras de Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil) - emilianni.lopes@hotmail.com 

 

 

ABSTRACT: 

 

This paper evaluates solutions to the problems of physical guide’s loss and material 

reprocessing control in an Uberlândia - MG hospital, using a Hospital Management 

software devoid of these features. The solution of the material reprocessing control problem 

was designed (created: labels that accompany the material throughout its life cycle in the 

hospital and reprocessing control report), deployed and successfully solved the problem, 

bypassing the lack of the software features. The solution of loss guides problem has been 

designed (the review process while minimizing the movement of guides, digitizes them and 

attach them to the patient's chart), but not implemented yet. Nevertheless, one can predict 

that the given solution will minimize or solve the proposed problem. The work begins by 

reviewing the literature ideas that used in the solution of the problems, and then it shows 

how problems handled and closes with final considerations. 
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Resolvendo Problemas de Perdas de Guias e Controle de 

Reprocessamento Num Hospital de Uberlândia 

 

 

RESUMO: 

 

Este trabalho avalia soluções para os problemas de perdas de guias físicas e controle de 

materiais reprocessados num hospital de Uberlândia – MG, que utiliza um software de 

Gestão Hospitalar desprovido destas funcionalidades. A solução do problema de controle de 

materiais reprocessados foi desenhada (criar: etiquetas que acompanham o material em todo 

o seu ciclo de vida no hospital, e um relatório de controle do reprocessamento), implantada 

e resolveu satisfatoriamente o problema, contornando a ausência de funcionalidades no 

software. A solução do problema de extravio de guias foi projetada (revisar o processo 

reduzindo ao máximo a movimentação das guias, digitaliza-las e anexa-las ao prontuário do 

paciente), mas ainda não foi implantada. Apesar disto, é possível prever que a solução dada 

minimizará ou resolverá o problema em questão. O trabalho começa revisando na literatura 

as ideias que foram utilizadas na solução do problema, depois apresenta como os problemas 

foram tratados e fecha com as considerações finais. 

 

Palavras-chave: software, gestão hospitalar, perda de guias, controle de reprocessamento. 
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1. Introdução 

 

Segundo Cano e Rozenfeld (2011, p. 100), com base em pesquisa realizada por eles, existem 

nos hospitais brasileiros em média 14,6% de Eventos Adversos a Medicamentos. Estes 

eventos podem incluir a perda ou ausência de informações críticas para o faturamento de 

internações. Segundo Reis, Martins e Laguardia (2013, p. 66) existem perdas de 0,6 a 7,7%, 

com média de 5,9%, de dados relevantes para a gestão financeira de hospitais no Brasil. No 

trabalho citado, foi realizada uma pesquisa com hospitais públicos e hospitais com parte 

pública e parte privada. Esta ausência de informações críticas para a gestão financeira, 

podem levar à perda de receita para os hospitais particulares. 

 

Em um hospital particular de Uberlândia, em 2015 foram realizadas 6.209 cirurgias, destas 

6.181 tiveram a entrada no hospital com guias e 6.159 guias chegaram ao setor de 

faturamento, ou seja, houve um extravio de 22 guias de um total de 6.181 cirurgias com 

guias, isto representa 0,36%. O faturamento tardio eleva o custo de recebimento da receita 

vinculada, pois após um período a aprovação da guia original expira e tem que ser reativada. 

Das 22 foram recuperadas 20 guias. Logo, 2 não foram recuperadas, o que representa 9,09% 

de perda em relação ao que foi extraviado. As guias não faturadas geraram em torno de 

R$4.414,82 de receitas que foram alocadas a fundo perdido, pois elas não são mais cobráveis 

dos pacientes e nem dos planos de saúde. 

 

Outro problema enfrentado por este hospital é o controle dos produtos reprocessados, ou 

seja, produtos que podem ser esterilizados e reutilizados normalmente. A quantidade de 

vezes que os produtos podem ser reprocessados é regulamentada pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). O uso de produtos reciclados mais vezes do que o 

permitido, além de ilegal pode colocar em risco a vida dos pacientes, o que pode levar a 

processos judiciais e consequentemente perdas financeiras para o hospital. 

 

A tese das perdas devido a desperdícios em centros cirúrgicos foi comprovada por Castro 

(2012, p. 8), através de uma pesquisa detalhada em 275 cirurgias realizadas no Hospital 

Universitário da USP. O resultado obtido foi de 9,34% de perdas, sendo 1,23% evitáveis e 

8,14% que foram consideradas não evitáveis.  

 

Como propósito geral, este trabalho tem a missão de colocar problemas do mundo real e 

buscar formas de resolvê-los utilizando os conhecimentos adquiridos durante os cursos de 

graduação em sistemas de informações e pós-graduação em engenharia de software. O 

propósito deste trabalho é identificar as causas destas perdas de guias e buscar formas de 

resolve-las para minimizar ou evitar as perdas financeiras decorrentes. Além disto, o trabalho 

também tinha a missão de buscar soluções para o problema de controle de reprocessamento 

de materiais. 

 

Este trabalho começa fazendo uma revisão da literatura buscando orientações, ideias e 

soluções para os problemas identificados no hospital alvo do trabalho. Em seguida é 

apresentado o trabalho que foi efetivamente realizado no hospital alvo, bem como os 

resultados já obtidos até agora. Finamente, são apresentadas as conclusões sobre este estudo. 
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2. Revisão da Literatura 

 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas algumas ideias, princípios e conceitos, 

que serão reportados brevemente a seguir. Segundo Moreira (2014, RUP), a ideia central é 

sempre buscar uma solução para o problema que se apresenta, se ela não existir de forma 

simples, avaliar as alternativas até que seja possível vislumbrar uma solução viável para o 

problema em questão. 

 

De acordo com Poppendieck & Poppendieck (2003, XXV), os princípios enxutos (Lean 

Principles) são: 

 

1. Elimine desperdícios: Eliminar desperdícios é descartar atividades que não agregam 

valor. Segundo Henrique (2014, p. 30) atividades que não agregam valor “são 

atividades que não acrescentam valor ao produto/serviço. Para os clientes, não 

importa se essas atividades vão ser ou não realizadas e, então, estes não estão 

dispostos a pagar por elas”. Além disto, segundo Poppendieck & Poppendieck (2003, 

XXV) o que contribui para o desperdício é realizar mais que o necessário, como 

desenvolver recursos que não foram solicitados ou afim de satisfazer o cliente. E 

deixa claro que o ideal é entender o que o cliente quer e entregar o que exatamente 

foi pedido, nada mais. 

 

2. Amplie o aprendizado: O desenvolvimento de software é algo complexo. Logo, todo 

aprendizado de uma pessoa deve ser o mais breve possível compartilhado e 

aprendido por toda a equipe. Para isto, algumas práticas sugeridas são: criar ciclos 

de feedbacks, inspeções e adaptações; desenvolvimento interativo; equipes pequenas 

e multifuncional; treinamento e orientação; criação e utilização de padrões e guias; 

revisões de código; e a disponibilização de meios para compartilhamento do 

aprendizado, tais como: blog, wiki, etc. 

 

3. Decida o mais tarde possível: tomar decisões com muitas incertezas pode levar a 

erros desnecessários. Logo, decisões tardias são mais eficazes em ambientes que 

envolvem incertezas, pois são decisões tomadas com base em fatos e não em 

especulações. Traduzindo este princípio para o mundo de desenvolvimento de 

software, o ideal é começar a análise, projeto, codificação, etc. após a definição muito 

clara de “qual é o problema”, qual a melhor e mais adequada “solução” para ele, qual 

o “processo” de negócio ideal e quais os “requisitos” deste processo de negócio. 

 

4. Entregue o mais rápido possível: quanto mais rápido algo for entregue, mais rápido 

será o feedback de adequação ao uso do que foi entregue. Logo, entregas pequenas 

são adequadas a este princípio, pois elas tornam mais rápido o feedback dos usuários 

para os desenvolvedores do uso do que foi desenvolvido. 

 

5. Capacite a equipe: identifique as lacunas de conhecimento ou de fraquezas de 

qualidade da equipe, capacite e inspecione os resultados para checar se a capacitação 

foi efetiva ou não. 

 

6. Construa integridade: quando o usuário diz “Sim! Isto é exatamente o que eu queria. 

Era alguma coisa que estava dentro da minha cabeça”, pode-se dizer que a 

integridade foi construída e percebida. Para que um software seja útil hoje é 
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necessário trabalhar em conjunto com o usuário para entender as necessidades dele, 

avaliar as restrições técnicas ou financeiras com ele. Para que um software seja útil 

no futuro e capaz de ser adaptado às mudanças que o futuro traz, é necessário que ele 

tenha uma boa arquitetura. Para construir a integridade é necessário liderança ampla, 

expertise relevante, comunicação efetiva e disciplina. Processos, procedimentos e 

inspeção não são substitutos para a integridade. 

 

7. Olhe o todo: a integridade em sistemas complexos requer uma profunda expertise em 

diversas áreas do conhecimento. Geralmente os aspectos mais importantes a serem 

tratados são: interface com o usuário (se for dado menos foco do que o necessário, 

isto pode gerar aversão ao uso) e avaliação das pessoas e das empresas como um todo 

(a avaliação especializada leva à subutilização). 

 

Além dos princípios de processos enxutos (lean), as empresas hoje precisam muito de se 

comunicar umas com as outras. Segundo Fahad (ISLAM, 2016, p. 15-16) a partir da década 

de 1960 as empresas começaram a precisar de trocar dados e informações, esta troca de 

dados estabeleceu o conceito de EDI (Electronic Data Interchange). Como existem vários 

sistemas operacionais, conjuntos de caracteres e padrões de comunicação envolvidos; criar 

um padrão para realizar o EDI tornou-se uma necessidade mundial. Vários padrões foram 

implementados e alguns até bem utilizados. Atualmente, o XML (Extensible Markup 

Language) é padrão mais utilizado para fazer o intercâmbio de dados e informações entre 

sistemas de empresas diferentes. Mais que um padrão de comunicação, o XML é também 

uma linguagem de comunicação, que é considerada autocontida, ou seja, a definição dos 

atributos (campos), também chamada de meta-dados, a serem comunicados está dentro do 

próprio conteúdo enviado. 

 

Outro ponto importante nos dias atuais é a chamada TI Verde, segundo San Murugesan 

(2008, p. 27) a TI Verde se preocupa com o projeto, a manufatura, o uso e o descarte dos 

equipamentos de tecnologia. Cada uma dessas etapas gera impactos ambientais 

significativos, como a humanidade vem deteriorando o planeta ao longo dos anos, este 

assunto ganhou relevância na última década. Os profissionais de tecnologia podem 

contribuir com o equilíbrio natural do planeta se adotarem posturas ecologicamente 

sustentáveis, isto envolve: projetos sustentáveis; uso eficiente de energia; gestão do consumo 

dos equipamentos; escolha de locais adequados para hospedar data centers; virtualização de 

servidores; reuso, renovação (refurbished) e reciclagem de equipamentos velhos; evitar a 

impressão; etc. 

 

Segundo Mendes & Moreira (2008, p. 6), para realizar mudanças de cultura organizacional 

envolvendo adesão a processos, a única forma é execução de uma punição de um 

comportamento inadequado, como exemplo para os demais. Os autores sugerem que quando 

é preciso fazer uma mudança gradativa e com tempo suficiente para uma mudança gradual, 

deve-se utilizar o caminho da recompensa pelo comportamento acima do adequado. 

  

Entretanto, ainda segundo Mendes & Moreira (2008, p. 6), quando é preciso fazer uma 

quebra de cultura (paradigma) em um espaço curto de tempo, ou seja, precisa-se promover 

um choque cultural. Neste caso, é necessário combinar que o processo deve ser seguido e 

que a não conformidade será punida. Naturalmente, a primeira não conformidade observada, 

deve ser realmente punida de forma exemplar, para mandar um recado muito explícito para 

toda a equipe e a empresa. Este método foi aplicado com sucesso várias vezes pelos autores, 
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para fazer várias quebras de paradigma dentro da empresa num espaço de aproximadamente 

6 meses. 

 

Segundo Moreira (2014, ITIL), esta técnica está prevista no livro de melhoria contínua do 

ITIL, como uma das ferramentas de promover quebra de cultura de processos em nível 2 

(repetível) para elevação ao nível 3 (definido), onde o processo está documentado e é seguido 

em 100% dos casos. Além de romper a cultura de adesão parcial, a técnica promove ainda 

uma mudança importante no comportamento da equipe: qual seja, quando um novato tenta 

não seguir o processo, a própria equipe orienta-o a seguir. Caso isto não ocorra, a pessoa é 

“excluída” (marginalizada) pela equipe. 

 

3. Trabalho Realizado 

 

3.1. Controle de Reprocessamento 

 

Quanto ao problema de reprocessamento de produtos, as consequências identificadas como 

prováveis são: 

 

 Autuação por uso indevido de produtos. 

 Autuação por falta de registro de quais produtos foram utilizados em qual paciente. 

 Multas por uso de produtos vencidos ou reprocessados mais vezes do que deveria. 

 Perda de eficiência dos produtos pelo excesso de utilização. 

 Indenizações jurídicas por ações de perdas e danos dos pacientes prejudicados. 

 

Avaliando as causas do problema de produtos reprocessados, no hospital em questão, foram 

identificadas as seguintes consequências: 

 

 Não existia controle da quantidade de vezes que os produtos eram reprocessados. 

Apesar de o controle do prazo de validade dos produtos ser manual, ele funciona bem 

no hospital. O sistema utilizado tem uma funcionalidade de aviso da expiração da 

validade dos produtos que estava desativada, percebendo a importância disto, esta 

funcionalidade foi ativada. 

 A rastreabilidade de qual produto foi utilizado em qual paciente era deficitária, pois 

este controle era manual (utilizando um caderno). Por consequência as pessoas 

acabavam não confiando no controle existente. 

 

Como não ocorreram nenhuma consequência grave, este problema não chamou a atenção 

dos administradores. Porém, o hospital estava buscando uma certificação da ONA 

(Organização Nacional de Acreditação), as equipes de consultoria externa e de qualidade do 

hospital, identificaram o risco das consequências mencionadas, e colocaram o problema em 

discussão. A área de qualidade passou para a equipe de TI as seguintes necessidades: 

 

 Etiqueta de identificação do produto, com código de barra para utilização em leitores 

de código de barras laser, contendo o número de vezes que o produto foi 

reprocessado. 

 

Para resolução do problema, foi considerada como premissa, a manutenção do software atual 

como está para evitar gastos repetidos em projetos de migração. Abaixo o processo de 

investigação é descrito:  



  Solving Guides Loss and Reprocessing 

  Control Problems in Uberlândia Hospital 

Márcio Moreira & Emilianni Conceição  Página: 6 

 

 Foi identificado que não existe uma solução nativa no software utilizado, ou seja, ele 

não controla o reprocessamento de produtos. 

 Foi avaliada a possibilidade de solicitar a inclusão desta funcionalidade no software. 

Entretanto, o hospital não tinha tempo para esperar. Além disto, provavelmente o 

custo da implementação poderia requer aporte do hospital. 

 Foram avaliadas outras alternativas de solução do problema que não envolvessem 

duração longa e custos. 

 

Para resolução do problema, considerando somente os recursos disponíveis no software 

utilizado, foi desenhado na Figura 1 o processo de negócio. Quando um produto novo é 

recebido na empresa, o setor responsável no hospital faz o cadastro deste produto no sistema 

e dá entrada no estoque da quantidade recebida. O cadastro inclui o Número do Lote do 

fabricante, a data de validade do produto e o Código do Produto na ANVISA. Neste 

momento, o produto está disponível para uso. 

 

 
Figura 1 Processo de controle de reuso de produtos 

 

Quando há necessidade de um produto do estoque, uma Requisição de Produtos é emitida. 

O pessoal responsável pelo estoque, pega os produtos solicitados, faz uma leitura do Código 

de Barras do produto. Se o software detectar que o produto está vencido, ele abre uma janela 

avisando isto. Se o produto estiver vencido, ele é enviado diretamente para o descarte. Caso 

contrário, ele é disponibilizado para o uso e um Código de Movimentação deve ser gerado 

para controlar onde (local, paciente, médico, data, etc.) este produto será reutilizado. Neste 

momento a etiqueta desenvolvida deve ser impressa e fixada no produto.  

 

Após a utilização do produto, ele é devolvido para o setor responsável pelo estoque do 

hospital. O pessoal deste setor, deve verificar se o produto pode ou não ser reutilizado, 

conforme as regras da ANVISA, CFM (Conselho Federal de Medicina), ONA, etc. Se o 

produto tiver que ser descartado, é dado baixa no estoque e o produto é inutilizado e colocado 

em recipientes específicos para o descarte. Se o produto puder ser reprocessado, ele é 

enviado para uma empresa especializada no reprocessamento, onde ele é esterilizado e 
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preparado para a reutilização. Neste caso, o produto deveria ser colocado em estado de “em 

reprocessamento”. Porém, o software ainda não tem este estado.  

 

Ao retornar da empresa de reprocessamento, o produto é enviado para o setor de estoque. O 

setor responsável no hospital faz o cadastro do produto no sistema informando a quantidade 

recebida, a etiqueta velha é removida e a nova é afixada no produto. 

 

Para construção da etiqueta solicitada, foi utilizado o gerador de relatórios do software, como 

mostrado na 

Figura 2. Note que ela possui a Descrição do produto, o Código de Movimentação, o 

“Número do Lote”, o Código do Produto na ANVISA e finalmente a Data de Validade do 

produto. Se o produto for novo, o “Número do Lote” corresponde apenas ao Número do Lote 

do fabricante do produto, por exemplo: 29519, na 

Figura 2. 

 

Figura 2 Etiqueta desenvolvida com códigos de barras 
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Se o produto for reprocessado, no campo “Número do Lote” são acrescentados ao Número 

do Lote do fabricante, o Código da primeira Movimentação e o número de vezes que este 

produto já foi reprocessado. Como mostrado na Figura 3, estes atributos são separados por 

barras (/). Por exemplo: 20160122/1899409/1. Ao pegar um produto, a etiqueta informa se 

ele já foi reprocessado ou não, e quantas vezes ele já foi utilizado. 

 

 
Figura 3 Etiqueta desenvolvida com códigos de barras 

 

Para atender a necessidade de rastreabilidade que foi identificada durante o mapeamento do 

processo, utilizando o gerador de relatórios do software, foi desenvolvido o relatório de 

Rastreabilidade do Reprocessado. Este relatório é mostrado na Figura 4. Ele contém a 

identificação e a descrição do produto, o Número do Lote do fabricante, os Códigos de 

Movimentação, e a quantidade de vezes de reprocessamento do produto, bem como detalhes 

do paciente onde ele foi utilizado. 

 

 
Figura 4 Relatório de Rastreabilidade do Reprocessado 

 

3.2. Controle de Guias 

 

Quanto ao problema de perda de guias, as consequências identificadas como prováveis são: 

 

O faturamento dos serviços, materiais, produtos, medicamentos, etc. não pode ser 

realizado. 

 O hospital perde recursos financeiros, pois até que a guia seja localizada, o 

faturamento fica em estado de espera, o que atrasa a entrada de recursos. 

 Gasto de esforço extra procurando a guia. 

 Como a maioria das cirurgias eletivas (não urgentes) são feitas através de convênio 

médico, isto requer autorização dos planos de saúde nas guias de solicitações. 



  Solving Guides Loss and Reprocessing 

  Control Problems in Uberlândia Hospital 

Márcio Moreira & Emilianni Conceição  Página: 9 

 Em caso de atraso do faturamento, combinado com o final da validade do prazo para 

faturamento de uma guia, o plano de saúde pode glosar (negar o pagamento) da 

fatura. Neste caso, o hospital tem que entrar com recurso para tentar reverter esta 

situação, isto gera mais atrasos e esforços desnecessários. 

 

A Figura 5 mostra as atividades envolvidas com as guias, ou seja, o fluxo atual utilizado no 

hospital. O paciente com a guia em mãos vai até a Recepção de Internação do hospital onde 

o seu cadastro será realizado no sistema. Logo após as recepcionistas enviam a guia para a 

Central de Marcação de cirurgia para criação do aviso cirúrgico preliminar, pois a cirurgia 

ainda não foi autorizada. Em seguida a guia é direcionada a Central de Guias para que as 

autorizações sejam solicitadas. Após isto a guia é devolvida à Recepção da Internação. A 

recepção armazena as guias num armário até o dia que o paciente retorna ao hospital para 

realização da cirurgia. 

 

 
Figura 5 Processo das guias 

 

Realizada a internação do paciente, a recepção envia a guia e outros documentos dentro de 

um envelope para a Central de Guias. Se durante a realização do procedimento, algum 

material ou medicamento adicional for utilizado, o médico preencherá uma guia 

complementar com novos itens e enviará essa guia para a Central de Guias realizar o trabalho 

de solicitação de autorização. Finalmente, a guia é direcionada ao Faturamento para emissão 

das Notas Fiscais necessárias. 

 

Avaliando as causas do problema de perdas de guias, no hospital em questão, foram 

identificadas as seguintes: 

 

 Extravio durante o manuseio, pois existem muitas atividades manuais envolvidas no 

processo. 

 As guias podem ser extraviadas durante transporte entre as áreas envolvidos ou 

durante o armazenamento. 
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A solução ideal para o problema seria a não utilização da guia física em papel. Para isto, o 

convênio deveria disponibilizar a guia de forma eletrônica para o médico preencher. A 

autorização poderia ser solicitada pelo médico no final do preenchimento. Após a 

autorização, o paciente e/ou o médico poderiam escolher o hospital, informar na guia 

eletrônica a escolha e encaminhar o paciente para lá. O hospital, poderia marcar a cirurgia 

sem necessidade de esperar a autorização prévia e “anexar” a guia eletrônica em seu sistema 

por troca de informações eletrônicas (EDI: Electronic Data Interchange). Neste ponto, 

bastaria o paciente comparecer ao hospital para realizar o procedimento. 

 

Esta solução evitaria completamente a perda ou extravio das guias, a perda de informações, 

a perda de tempo dos envolvidos e ainda contribui para preservação do planeta, pois 

economiza papel e consequentemente árvores (coerente com os princípios da TI Verde). 

Entretanto, as organizações envolvidas ainda não estão prontas para este tipo de solução, 

pois ela requer investimentos em automação, adequação de processos, mudanças de 

procedimentos, etc., que ainda não são uma realidade no Brasil e na região do hospital. 

 

Como a solução ideal é inviável atualmente, foram feitas as seguintes adequações nas 

atividades do processo atual, descrito na Figura 5, para evitar e/ou minimizar a possibilidade 

de extravio das guias: 

 

 Cadastrar Paciente: 

o A Recepção de Internação passará a checar se todas as guias estão assinadas 

e, se tudo estiver em conformidade, o cadastro do paciente é realizado. 

o Para evitar a possibilidade de perda das guias, elas serão digitalizadas e 

anexadas como arquivo na tela de guias do prontuário do paciente. 

 Marcar Cirurgia: 

o Como a guia estará anexada ao prontuário do paciente, a Central de Marcação 

não precisará mais da guia física. 

o Para facilitar o trabalho de identificação das cirurgias agendadas e ainda não 

autorizadas, foi criado um relatório Guia de Internação Pendentes mostrado 

na Figura 6. 

 Cadastrar Guia e Pedir Autorização: 

o A guia física será enviada diretamente para a Central de Guias pela Recepção 

da Internação. 

o A Central de Guias irá armazenar as guias até o momento de enviar para o 

Faturamento. 

o Para solicitar a autorização, a guia física não será mais necessária, pois será 

utilizada a guia eletrônica anexada ao prontuário do paciente. 

o Além disto, a máquina estado de controle da situação em que a guia se 

encontra passará a ser obrigatória, pois ela não estava sendo adequadamente 

utilizada antes. Entretanto, segundo Mendes & Moreira (2008, p. 6), esta 

medida pode não surtir efeitos, pois geralmente se não houver punição, a 

quebra de cultura não ocorre de forma rápida. 

 Armazenar Guias: 

o A Recepção da Internação não precisará mais armazenar as guias. Portanto, 

esta atividade será eliminada do processo. 

 Preparar Internação: 
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o A Recepção da Internação não precisará mais utilizar as guias para realizar 

esta atividade. 

o Durante a transição do processo atual para o futuro, algumas guias podem 

estar sem as devidas assinaturas. Neste caso, será necessário a coleta das 

assinaturas e a digitalização das guias antigas. 

 Guardar Guias: 

o Como a Central de Guias receberá as guias logo após o cadastro do paciente, 

esta atividade também não será mais necessária. 

 

 
Figura 6 Relatório Guia de Internação Pendentes. 

 

Como as modificações propostas no processo atual tornarão mais eficientes e eficaz a 

marcação de cirurgias, será possível evitar ou reduzir bastante a realização de cirurgias sem 

as devidas autorizações. Esta agilidade permite também que o hospital controle melhor a 

reserva e a utilização das salas de cirurgias. 

 

5. Conclusões 

 

Os conhecimentos adquiridos nos cursos de graduação e pós-graduação, realmente ajudam 

a enfrentar os problemas do mundo real. Eles geralmente não trazem as soluções prontas, 

mas criam as condições para verificar se as possíveis soluções descritas na literatura se 

aplicam ou não aos casos específicos. 

 

A investigação feita permitiu explicitar a causa das perdas de guias: movimentação física 

das guias entre as várias etapas do processo. Para resolver o problema, utilizou-se as ideias 

de processo enxuto (lean). Redefinindo o fluxo de movimentação das guias, com o propósito 

de reduzir ao máximo possível a movimentação delas. No caso em pauta, após a entrada da 

guia na Recepção da Internação, ela é digitalizada, anexada ao prontuário do paciente e a 

guia física é encaminhada para a Central de Guias. Espera-se que a solução proposta, 

efetivamente resolva o problema. Esta revisão, abrirá portas para outras conquistas, 

exemplo: somente realizar cirurgias eletivas que estejam autorizadas, e reduzir o tempo entre 

a realização da cirurgia e o faturamento resultante. Para garantir o sucesso da solução, é 

necessário que os envolvidos estejam cientes e comprometidos a seguir o novo fluxo que 

será implantado. 

 



  Solving Guides Loss and Reprocessing 

  Control Problems in Uberlândia Hospital 

Márcio Moreira & Emilianni Conceição  Página: 12 

Quanto ao problema de reprocessamento de materiais, a solução proposta consistiu em: criar 

uma etiqueta no cadastro de entrada dos materiais reprocessáveis, gerar outra etiqueta a cada 

movimentação acrescentando o número da movimentação no número do lote, e criar o 

Relatório de Rastreabilidade do Reprocessado. Esta solução contorna a ausência da 

funcionalidade no sistema, mas ainda assim permite uma solução viável. Ela foi implantada 

no hospital e o problema foi considerado resolvido pela administração.  

 

 

 

Observando os dois problemas apresentados, é possível concluir que mesmo não tendo 

solução nativa no software utilizado no hospital, é possível buscar soluções viáveis a partir 

do entendimento adequado da necessidade de negócio, do processo de negócio, dos 

requisitos da solução e das funcionalidades existentes no software. 

 

Como trabalho futuro, pode-se verificar a efetividade da implementação da solução de 

controle das guias extraviadas. Também pode-se propor ao fabricante do software, que ele 

coloque soluções nativas para os dois problemas em sua aplicação. Quando elas estiverem 

prontas, pode-se testar para verificar se realmente resolvem satisfatoriamente os problemas. 

Trabalhar junto aos planos de saúde, os médicos, os hospitais e os fabricantes de software 

de gestão hospitalar, para utilizar guias eletrônicas, ao invés de guias físicas. 
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