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Desde a criação do Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH) em
meados de 1991, por iniciativa de várias entidades médicas, com destaque para a APM –
Associação Paulista de Medicina e o CREMESP – Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo, observou-se um significativo avanço nas práticas gerenciais dos hospitais participantes que em parte pode ser atribuído ao Programa.
A incorporação pelo CQH do modelo de gestão da Fundação Nacional da Qualidade,
alguns anos depois, contribuiu para um salto de qualidade no Programa, ao mesmo tempo
em que permitiu uma sistematização maior dos requisitos para a excelência do desempenho e, ainda, forneceu uma base conceitual mais ampla ao programa CQH. Com o modelo
PNQ, a metodologia do Programa CQH deixava de ser centrada em modelos certificação
ou de acreditação, para incorporar uma abordagem sistêmica, ou ainda um modelo de gestão.
Por seu turno, a RAS – Revista de Administração em Saúde, publicação oficial da antiga
SMBAS – Sociedade Médica Brasileira de Administração em Saúde, atual ABRAMPAS –
Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde, desde seu primeiro número datado de março de 1998, sempre procurou divulgar trabalhos, estudos de
caso, resenhas e artigos voltados para a melhoria da qualidade e da gestão dos serviços de
saúde públicos e privados. Valorizou artigos e relatos fruto da experiência prática e da observação e analise de serviços de saúde do país.
A postura da RAS vai ao encontro do modelo de gestão adotado pelo CQH, que tem
como ponto fundamental a gestão das INFORMAÇÕES E DO CONHECIMENTO por parte
das organizações, entendendo que estas são em tempos distintos, as geradoras e as consumidoras de informações, na maioria das vezes formatadas como indicadores de saúde ou
hospitalares.
Como as organizações identificam as suas necessidades de informação?
Quais sistemas montam para a coleta e processamento das informações?
Quais as informações que são disponibilizadas aos usuários?
Como a alta direção analisa as informações e as utiliza?
Como é gerenciada a confidencialidade, a integridade e a segurança das informações?
Como são identificadas, obtidas e mantidas atualizadas as informações comparativas
pertinentes?
Utiliza indicadores de estrutura, processos e resultados?
Utiliza Painel de Bordo?
E principalmente, como as informações são utilizadas nos processos decisórios nos vários níveis da organização?
Esse conjunto de indagações utilizadas pelo Programa CQH em seu roteiro de visitas,
procura avaliar como a organização trabalha a questão das INFORMAÇÕES da ORGANIZAÇÃO e das INFORMAÇÕES COMPARATIVAS, pois os mesmo constituem insumos absolutamente indispensáveis na boa gestão de serviços públicos e privados.
Nesse sentido a RAS volume 10, número 40, de julho-setembro de 2008, em edição
comemorativa de 10 anos da publicação, foi toda dedicada ao tema indicadores com a
reedição dos principais artigos nela publicados, referentes a esse tema.
Agora a ABRAMPAS através da RAS lança este suplemento especial com um precioso
conjunto de informações – tabelas, índices e indicadores – elaborados pelas equipes técnicas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, sob coordenação dos Drs. José Dínio
Vaz Mendes e Olímpio J. Nogueira Viana Bittar, e que constitui uma importante fonte de
referenciais comparativos para diversos órgãos e serviços do SUS em todo o Brasil.
A RAS agradece à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo pelo material fornecido
e oferece esta edição especial da RAS aos leitores para análise e reflexão.
São Paulo, 15 de janeiro de 2010
Dr. Ivomar Gomes Duarte
Editor da RAS
ras@apm.org.br
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