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ESTUDO DE CASO: A futura geração de cuidados de 
saúde a retalho nos EUA

Contribuidor: Tracey J. Kniess, DNP, CRNP, FNP-BC
País: EUA

As Walmart Care Clinics são 
estabelecimentos que fornecem 
todos os cuidados primários com 
preços acessíveis, exactamente 
onde as pessoas necessitam – em 
centros de retalho. As clínicas têm 
diversas salas de examinação e 
laboratórios completos para testes 
locais ou encomendados.

Localizadas em áreas rurais com 
escassez de profissionais de 
saúde, as Walmart Care Clinics 
fornecem cuidados primários às 
comunidades que servem. 
Sessenta e três por cento destas clínicas estão localizadas na zona dos Apalaches ou outras 
com escassez de profissionais de saúde.35 Muitos dos doentes não têm seguro, ou têm seguros 
com coberturas baixas, e o custo dos cuidados nas clínicas é acessível para a maioria. Estas 
clínicas geridas por Enfermeiros Clínicos proporcionam também cuidados primários de elevada 
qualidade a pessoas marginalizadas pela sociedade.

É importante que o aumento do acesso aos cuidados primários seja acompanhado por uma 
eficácia melhorada e cuidados de alta qualidade. Os Enfermeiros Clínicos das Walmart Care 
Clinics prestam cuidados baseados na evidência em colaboração com médicos, farmacêu�cos e 
outros prestadores de cuidados de saúde. Uma revisão sistemá�ca dos resultados dos 
Enfermeiros Clínicos revelam resultados semelhantes aos dos cuidados prestados apenas por 
médicos. Os cuidados prestados em colaboração entre Enfermeiros Clínicos e médicos 
reflectem resultados ainda melhores.36 As clínicas com Enfermeiros Clínicos são cruciais para a 
prestação de cuidados a pessoas que, de outro modo, não receberiam cuidados.

As clínicas de retalho e os centros de cuidados urgentes podem ser alterna�vas muito eficazes 
em termos de custos e de poupança de tempo em relação às urgências hospitalares no que 
respeita a cuidados não urgentes. Es�ma-se que 13,7%–27,1% de todas as consultas em 
urgências hospitalares poderiam ter lugar em clínicas de retalho ou centros de cuidados 
urgentes, com uma potencial poupança de custo no sistema de cuidados de saúde de 
aproximadamente US$ 4,4 bilhões anualmente.37 

Com um custo baixo por consulta nas clínicas de retalho (US$ 79) comparado com o custo de 
uma consulta num consultório médico (US$ 160-US$ 230), a poupança total de todos os 
doentes diabé�cos cobertos por seguros comerciais, Medicare ou Medicaid poderia totalizar 
acima de US$ 100 milhões (US$ 7 por pessoa por ano), u�lizando pressupostos conservadores, 
e até US$ 2,7 bilhões (US$ 164 por pessoa por ano) se metade das consultas em consultórios 
relacionadas com a diabetes migrasse para as clínicas de retalho.38
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33% dos par�cipantes nos  
EUA, REPORTARAM PROBLEMAS 
RELACIONADOS COM OS CUSTOS 
dos cuidados médicos. 

100 MILHÕES DE PESSOAS GLOBALMENTE  
são empurradas para baixo da linha de 
pobreza devido aos gastos com os cuidados de 
saúde.7

23% dos par�cipantes em França   
TIVERAM PROBLEMAS GRAVES PARA 
PAGAR, ou não puderam pagar, as 
contas médicas.

15% dos par�cipantes no Canadá    
PAGARAM DO SEU BOLSO MAIS DE 
US$ 1.000 no ano passado.
 

EM CADA ANO:

150 MILHÕES DE PESSOAS SOFREM DE 
CATÁSTROFE FINANCEIRA devido ao dinheiro 
que gastam do seu bolso.7

Nalguns países, 2% da população GASTA 
MAIS DE 40% DO DINHEIRO DISPONÍVEL 
QUE NÃO É DESTINADO À CASA E ALIMENTOS 
com cuidados de saúde.39

Tipicamente, 20-40% dos 
GASTOS COM A SAÚDE SÃO DESPERDIÇADOS.40
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Em Novembro de 2007, Bella Bailey faleceu no Hospital de 
Stafford, Reino Unido, depois de ter sido admi�da para 
cirurgia de hérnia. A sua morte resultou de um conjunto de 
erros, culminando na falha final de lhe administrarem a 
medicação vital. De acordo com a filha e outras 
testemunhas, passou as úl�mas semanas da sua vida no 
hospital, assustada e com dores. A filha conduziu uma 
campanha para que fossem inves�gadas as circunstâncias 
da sua morte. No início de 2008, foram recebidos 
numerosos alertas rela�vos à segurança dos doentes nos 
sistemas de no�ficação da saúde, tendo um inquérito sido 
liderado por Robert Francis QC.42 O inquérito público 
inves�gou de que modo os responsáveis por 
supervisionarem o SNS - os reguladores nacionais, a 
autoridade de saúde local e o conselho de administração 
do hospital – não conseguiram evitar os terríveis 
acontecimentos no Hospital de Stafford, onde centenas de 
pessoas morreram desnecessariamente devido a cuidados 
inadequados. Sir Ian Keened, Presidente da Comissão de 
Cuidados de Saúde, descreveu a situação como “o pior 
escândalo dos cuidados hospitalares dos tempos 
recentes”.43

O inquérito detectou que os elementos básicos dos 
cuidados foram negligenciados. Os medicamentos ou não 
foram administrados ou foram-no de forma tardia; os 
doentes não foram lavados por um período até um mês e 
os doentes �nham medo de estar no hospital. O relatório 
concluiu que a causa primária deste sub-padrão de 
cuidados era “uma escassez crónica de pessoal, sobretudo 
de enfermagem.”43 Os outros problemas mais relevantes 
relacionavam-se com uma pesada carga de trabalho, uma 
fraca cultura, uma fraca liderança e recursos limitados.

As pessoas de Stafford foram decepcionadas pelo seu 
hospital local. Este é um terrível desfecho e um exemplo do 
que acontece quando existe uma má qualidade de 
cuidados. Infelizmente, o caso não é único. A segurança do 
doente é um princípio fundamental dos cuidados de saúde 
mas, como numerosos estudos de todo o mundo 
demonstram, muitos doentes sofrem danos durante os 
cuidados de saúde, quer resultando em danos 
permanentes, prolongamento da hospitalização ou até 
morte. Nos EUA, es�ma-se que a terceira principal causa 
de morte é devida a erros médicos. No Reino Unido, é 
no�ficado um acidente de dano no doente em cada 35 
segundos.44

É evidente que os serviços que são inseguros e de baixa 
qualidade causam piores desfechos de saúde e até danos. 
Levesque et al.15 acreditam que, como parte do acesso aos 
cuidados, tem de ser �da em conta a qualidade desses 
cuidados. Se os indivíduos e as comunidades apenas têm 
acesso a serviços de fraca qualidade, isto é uma restrição 
do acesso aos cuidados de saúde. O acesso não está 
apenas relacionado com a disponibilidade e a possibilidade 
de pagar, mas também se é aceitável e eficaz.

Esta adequabilidade dos cuidados torna-se ainda mais 
evidente na saúde mental. Há uma diferença significa�va 
nos desfechos, isolamento social e respeito pelos direitos 
dos indivíduos dependendo da adequabilidade do 
tratamento que recebem. De acordo com o Relator 
Especial das NU no Concelho de Direitos Humanos2, “os 
tratamentos que envolvem coerção, medicalização e 
exclusão, que são ves�gios de relações de cuidados 
psiquiátricos tradicionais” levam a violações dos 

direitos humanos.
Ao passo que um entendimento moderno de recuperação, 
serviços baseados na evidência e serviços integrados 
baseados na população restabelecem a dignidade e 
capacitam o indivíduo a regressar como �tular de direito às 
suas famílias e comunidade. A u�lização de serviços com 
uma qualidade de tratamento inerentemente variada não 
pode ser encarada como cuidados igualmente apropriados.15

Em 2001, como estratégia para melhorar a qualidade dos 
cuidados, o Ins�tuto de Medicina (IDM) publicou um livro 
in�tulado “Atravessar o Fosso da Qualidade”.45 Os problemas 
destacados no livro ainda se aplicam hoje. “Os cuidados de 
saúde são categorizados por mais para saber, mais para 
controlar, mais para vigiar, mais para fazer e mais pessoas 
envolvidas em fazê-lo em qualquer altura na história”.45 
Considerando estas complexidades, os enfermeiros (e outros 
clínicos) não conseguem, individualmente, lembrar-se e 
aplicar todo o conhecimento necessário para proporcionar 
cuidados seguros, de elevada qualidade, nas famílias ou 
comunidades.

Decorreram 16 anos desde que este relato do IDM foi 
publicado. Há agora forte evidência quanto às estratégias 
com maior probabilidade de alcançarem os objec�vos 
traçados. Esta evidência foi reunida internacionalmente e 
suscita acção. A evidência da melhoria da qualidade através 
da enfermagem está relacionada com: combinação de 
competências; cultura; educação; níveis de pessoal; 
liderança; cuidados Interdisciplinares; inves�gação; e 
informá�ca.

Globalmente, os custos associados a erros de 
medicação foram es�mados em US$ 42 bilhões em 
cada ano ou quase 1% dos gastos totais e globais 
com a saúde.46 

De cada 100 hospitalizações num determinado 
momento, sete nos países desenvolvidos e 10 nos 
países em vias de desenvolvimento irão necessitar 
de cuidados de saúde por infecções.44

50% das complicações de cirurgias associadas a 
cuidados cirúrgicos são evitáveis.44

É no�ficado de forma frequente que cerca de 1 em 
cada 10 doentes hospitalizados sofrem danos, 
podendo 50% desses danos ser prevenidos.44

Num estudo da frequência e preventabilidade de 
eventos adversos, em 26 países de rendimentos 
baixos e médios, a taxa de eventos adversos era de 
cerca de 8%, dos quais 83% podiam ter sido 
prevenidos e 30% conduziram à morte.44

Es�ma-se que 421 milhões de hospitalizações 
ocorram todos os anos no mundo, ocorrendo 
aproximadamente 42,7 milhões de eventos 
adversos em doentes durante essas 
hospitalizações.44
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Figura 6: Melhoria da qualidade através da enfermagem47-65

LIDERANÇA
Quando os enfermeiros par�cipam na tomada de 
decisão dos serviços de saúde e desenvolvimentos de 
polí�cas:
• Melhoria da experiência hospitalar para os doentes;
• Melhoria do envolvimento dos doentes nos cuidados;
• Melhoria da literacia da saúde.

• Cuidados de melhor qualidade a custos mais baixos;
• Desempenho financeiro melhorado de uma organização;
• Equipas com nível de educação mais elevado;
• Sa�sfação mais elevada das equipas;
• Melhoria da segurança dos doentes;
• Melhoria das medidas de qualidade.

COMBINAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
• Cada redução de 10% na percentagem de enfermeiros está associada ao aumento de 12% do risco de morte.
• Acrescer um assistente por 25 doentes em lugar de acrescer um enfermeiro está associado a um aumento de 21% 
   da probabilidade de morte.

EDUCAÇÃO
• Cada aumento de 10% na percentagem de enfermeiros com grau de bacharelato está 
    associado à redução de 7% da mortalidade.

INFORMÁTICA
Os resultados de inves�gação indicam que as aplicações de IT podem melhorar a segurança 
do doente por padronizar e assinalar erros, e eliminar dados manuscritos, entre outras 
funções.

CUIDADOS INTERDISCIPLINARES
Foi demonstrado que as equipas interdisciplinares melhoram a qualidade e reduzem 
os custos.

CULTURA
• Hospitais com bons profissionais e bom ambiente de 
trabalho apresentavam uma significa�va menor 
mortalidade e menores custos para os doentes em cada 
nível de risco
• Maior sa�sfação dos doentes
• Menos readmissões

• Menos infecções
• Menos quedas
• Menos desgaste das equipas
• Maior sobrevivência após complicações.

INVESTIGAÇÃO
Quando os enfermeiros estão ac�vamente envolvidos na inves�gação:
• Aumento da assimilação da prá�ca baseada na evidência
• Aumento do acesso à educação con�nua.

NÍVEIS DE PESSOAL
• Cada aumento de 1 doente atribuído aos enfermeiros está associado 
   a um aumento de 7% na mortalidade
• O aumento dos níveis de profissionais de saúde reduz o risco 
   de mortalidade
• Cada aumento de 1 doente atribuído aos enfermeiros aumenta 
   as readmissões em:
         • 9% por compromisso cardíaco, pneumonia, EMA

         • 11% em crianças
         • 3% na cirurgia geral 
         • 8% artroplas�a da anca e do joelho 
         • Os hospitais com bons níveis de pessoal em termos 
            de enfermagem têm 30% menos infecções adquiridas nos hospitais
• Cada aumento de 1 doente atribuído aos enfermeiros aumenta a falha
   nos cuidados.
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ESTUDO DE CASO: Estabelecer o padrão na prestação 
de cuidados de enfermagem de qualidade

Contribuidor: Beth Matarasso, Sean Birgan, Veronica Casey                      
País: Austrália

O Hospital Princesa Alexandra (HPA) 
em Queensland, Austrália, recebeu 
por três vezes a designação de 
instalação Magnet e a reputação 
por ter estabelecido o padrão na 
prestação de cuidados de 
enfermagem de qualidade. A 
condição de Magnet é um prémio 
atribuído pelo American Nurses' 
Credentialing Centre (ANCC) a 
hospitais que sa�sfazem os critérios 
desenhados para medir a robustez 
e qualidade da sua enfermagem.

Em 2001, a ins�tuição enfrentava muitos desafios, incluindo uma rota�vidade de 28% em 
enfermagem, 12% de taxa de vagas, 12% de camas fechadas e u�lização sem precedentes de 
enfermeiros recrutados em agências, o que prejudicava a prestação de cuidados. Estes factores 
reflec�am-se numa cultura de enfermagem marcada por um sen�mento de culpa, redução da 
sa�sfação no trabalho e experiências e desfechos dos doentes que desafiavam a crença dos 
enfermeiros de terem a custódia de prestarem cuidados humanitários e seguros através da 
defesa, qualidade e holismo.

Procurando soluções para estes problemas complexos e persistentes, o HPA voltou-se para o 
exterior, para o Programa de Reconhecimento Magnet, um programa de excelência em 
enfermagem da ANCC. O Programa de Reconhecimento Magnet fornece a estrutura para orientar 
a transformação cultural e a prá�ca de enfermagem inovadora e informada na inves�gação. Esta 
inicia�va de melhoria da qualidade forneceu o es�mulo para a organização implementar acções 
lideradas por enfermeiros que produziram mudanças posi�vas, como melhoria da segurança do 
doente e da sa�sfação do doente.

Hoje, a liderança da enfermagem no HPA é definida pelos valores de enfermagem de integridade, 
responsabilidade e profissionalismo. Os enfermeiros trabalham em colaboração com colegas 
interprofissionais, mantendo o compromisso de cuidados e desfechos seguros e eficazes para os 
doentes.

O respeito interprofissional pelo conhecimento e prá�ca da enfermagem é evidente em muitas 
inicia�vas interprofissionais lideradas por enfermeiros que conduziram a mudanças no ambiente 
da prá�ca. Como tal, o orgulho e a competência dos enfermeiros ficam fortalecidos, permi�ndo 
uma forte liderança da enfermagem em todos os níveis da enfermagem e contextos.

Fundamental para a integridade e profissionalismo dos enfermeiros do HPA é a mentalidade de 
melhoria con�nua, evidenciado pelos reportes robustos e análises de dados, significando ambos 
uma forte cultura de compromisso com o crescimento, mudança e cuidados dos doentes.

O HPA foi reconhecido como um empregador de selecção pelas preferências das duas graduações, 
estando entre os mais elevados no estado, e retenção melhorada de enfermeiros, com uma 
rotação actual de aproximadamente 10%. A equipa de enfermagem do HPA procura saber mais 
sobre como os doentes e consumidores experienciam e sentem sa�sfação com os cuidados que 
recebem e com as interacções com os enfermeiros, tendo assis�do a um aumento global de 9% 
de sa�sfação tanto nos cuidados em internamento como em ambulatório.
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Há dois outros aspectos rela�vos a adequabilidade, nomeadamente “oportunidade” e “envolvimento” que são suficientemente 
importantes para serem deba�dos mais detalhadamente.

ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE: Pron�dão do acesso
Um filho que cuidava do pai, reflec�ndo no percurso deste no 
sistema de cuidados de saúde, disse “Em 2009, foi 
diagnosticado ao meu pai cancro pancreático. Desde a altura 
do diagnóstico até ao seu último dia, decorreram nove 
semanas. Durante essas primeiras sete semanas, antes da 
hospitalização e cuidados paliativos, as visitas ao centro em 
ambulatório eram categorizadas por longos períodos de espera. 
Por vezes esperávamos cinco horas na clínica para a consulta 
com o especialista. Esta consulta tinha então uma duração 
entre cinco e dez minutos. No final do dia, o meu pai estava em 
agonia, exausto e emocionalmente incapaz de suportar. No dia 
seguinte, lá estávamos de novo à espera. Desta vez, por 
patologia e quimioterapia. Mais oito horas passavam. Com tão 
pouco tempo para passar com o meu pai antes da sua morte, é 
tão triste que tanto desse tempo tenha sido passado em uma 
sala de espera de uma clínica.”

Infelizmente, esta é a experiência de muitos doentes – alguns 
que têm de percorrer longas distâncias para chegar à 
ins�tuição, muitos que �veram de perder um dia de salário 
para estarem presentes, e outros que �veram de entregar os 
filhos ao cuidado de outros enquanto aguardavam. Apesar das 
consultas estarem marcadas, os doentes podem esperar um 
tempo significa�vo nos estabelecimentos de saúde pela 
prestação dos serviços. O grau com que os consumidores de 
saúde estão sa�sfeitos com os cuidados recebidos 
correlaciona-se fortemente com o tempo que aguardam em 
uma sala de espera. As experiências posi�vas estão em regra 
associadas a uma maior adesão aos cuidados recomendados, 
melhores resultados clínicos, menor u�lização dos cuidados de 
saúde e melhores desfechos da qualidade da saúde.66 Longos 
tempos de espera podem causar frustração, inconveniência, 
sofrimento e insa�sfação em relação ao sistema de cuidados de 
saúde.

O IDM recomendou que 90% dos doentes devem ser vistos no 
intervalo de 30 minutos em relação à hora marcada.66 No 
entanto, nos vários países, não é invulgar os doentes 
aguardarem duas a quatro horas antes de serem vistos.67 
Longos tempos de espera são barreiras ao acesso aos serviços, 
representando uma importante fonte de ansiedade e angús�a 
para os doentes e quem os apoia.

A pron�dão do acesso é também crí�ca na prevenção de 
atrasos potencialmente prejudiciais na prestação dos cuidados 
de saúde. Em muitos casos, quanto mais cedo o tratamento, 
melhor o desfecho na saúde. Os atrasos no tratamento 
aumentam a probabilidade de morte pré-operatória e 
internamento de urgência não planeado, causando desfechos 
piores em termos de funcionamento �sico e social. Longos 
tempos de espera agravam potencialmente os sintomas, 
deterioram a condição do doente e conduzem a desfechos 
clínicos piores.68

Os tempos de espera prolongados resultam da interacção 
complexa entre a oferta e a procura. A procura é afectada por 
questões como a condição de saúde da população, 
preferências dos doentes, despesas e �pos de tratamentos 
médicos emergentes. A oferta, por outro lado, é afectada por 
um conjunto de questões do pessoal e das infra-estruturas, 
polí�cas e procedimentos. Contudo, os tempos de espera não 
são um problema exclusivo da oferta. Há muitos países com 
níveis elevados de despesas, pessoal e infra-estruturas 
suficientes que apresentam longos tempos de espera devido a 
ineficiências.

O ar�go 25 da Declaração de Direitos Humanos das NU afirma 
que “todas as pessoas têm direito a cuidados médicos … e o 
direito à segurança em caso de…doença e incapacidade...” A 
carta sofreu alterações para ar�cular isto, recomenda que os 
estados-membros proporcionem “acesso equita�vo aos 
cuidados de saúde de qualidade apropriada.” Acesso 
equita�vo significa assegurar que não é negado o acesso a 
ninguém. É também uma questão de escala e cumprimento de 
horários. Uma qualidade apropriada implica também que os 
serviços serão prestados no horário correcto. O cumprimento 
de horários é um aspecto da adequabilidade e está 
proximamente correlacionado com a eficácia de uma 
intervenção.69

Os Enfermeiros Registados (ER) são as linhas da frente dos 
cuidados e a sua competência e liderança sustentadas são 
crí�cas para permi�r a transformação do sistema de saúde. 
Os ER procedem à triagem dos serviços de urgência, 
coordenam os cuidados e orientarem os doentes pelo sistema; 
reduzem o tempo de internamento e aceleram as altas das 
ins�tuições. Os ER, que são transversais no con�nuo dos 
cuidados, são todos contribuidores crí�cos para prevenir as 
admissões hospitalares, melhorar os tempos de espera e 
reduzir as ineficiências, criando assim serviços de saúde 
acessíveis.
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ESTUDO DE CASO: Clínica Twin Bridges 
- Gerida por Enfermeiros Clínicos 
Contribuidor: Valerie Winberg              País: Canadá

A Clínica Twin Bridges, gerida por 
enfermeiros clínicos, em Ontário, 
Canadá, é uma clínica de cuidados 
primários interdisciplinar que 
proporciona cuidados a 3.200 
doentes. As Clínicas Geridas por 
Enfermeiros Clínicos (CGEC) são um 
modelo inovador para a prestação de 
cuidados de saúde abrangentes, 
concebido para melhorar o acesso aos 
cuidados de milhares de indivíduos e 
famílias que não dispõem 
actualmente de um prestador de cuidados primários.

Ontário lutou com uma escassez de profissionais de cuidados primários por mais de 10 anos e 
muitas regiões sofriam mesmo de uma falta grave destes profissionais. Esta escassez criou muitas 
comunidades com grandes números de doentes “não associados” ou “órfãos” (ou seja, sem 
prestador primário) cujo único acesso a cuidados era através dos serviços de urgência locais. Isto 
originou serviços de urgência sobrelotados e longas horas de espera. Mais, a falta de acesso a 
cuidados preven�vos, monitorização regular e manutenção de doenças crónicas resultam numa 
maior u�lização de hospitais.

Estes estabelecimentos de saúde geridos por enfermeiros clínicos prestam serviços às pessoas ao 
longo da vida. Os serviços incluem exames de saúde periódicos, cuidados a doenças episódicas, 
imunizações, prevenção de lesões, avaliação avançada de feridas e tratamento de doenças 
crónicas. Inclui também programas individuais e de grupo com vista ao bem-estar �sico e mental, 
como mindfulness, meditação, gestão da ansiedade, preparação �sica através de exercício e yoga, 
cessação tabágica, alimentação saudável e competências para a preparação de alimentos. A clínica 
tem também uma parceria com a Primeira Nação Aamjiwnaang para prestar serviços de cuidados 
primários a indivíduos da comunidade Primeiras Nações.

Em resultado deste serviço, a Twin Bridges proporcionou um novo ponto de acesso dos doentes 
aos cuidados de saúde e recebeu elevadas pontuações de sa�sfação dos doentes em respostas a 
inquéritos. O projecto reduziu substancialmente o número de doentes não associados em toda a 
província de Ontário e deu acesso a serviços abrangentes num só local. Permi�u também que os 
serviços man�vessem um custo acessível e capacitou os doentes a sen�rem-se ouvidos e a 
interagirem abertamente com as equipas. A Twin Bridges implementou um modelo de cuidados 
par�lhados entre Enfermeiros Clínicos, o que permite o acesso a consultas no mesmo dia e 
assegura que todos os doentes dispõem de um prestador de cuidados primários; permi�u também 
uma experiência melhorada de cuidados par�lhados na assistência a doentes complexos.

O modelo de cuidados em Twin Bridges é excepcionalmente inovador no seu contexto. Um 
aspecto verdadeiramente único do modelo é a incorporação da liderança da enfermagem em uma 
equipa interprofissional. Com a parceria entre Enfermeiros Clínicos e os indivíduos e as 
comunidades para melhorar a saúde e o bem-estar, os doentes estão no centro do serviço e 
totalmente envolvidos nos serviços prestados pelas equipas de cuidadores. O sucesso da clínica 
levou o Ministro da Saúde e os Cuidados a Longo Prazo a financiar mais 25 clínicas pela província 
de Ontário.
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