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2- Problema 

A evasão de um pronto socorro tem um grande risco 
assistencial e social. Em 2015, nossa taxa de evasão era de 9% e 
apesar de muitas ações no decorrer dos anos tivemos baixo 
impacto nesta taxa  

 

 

Figura 1: Hospital Mboi Mirim e comunidade 



4- Envolvimento da equipe  
  

 

 

3- Avaliação do problema e análise das causas 

 

•Pessoal: controlador de acesso e equipe de enfermagem sem 
controle do fluxo do paciente). 

•Processos: não há fluxos diferentes para pacientes de acordo a 
sua complexidade ou tipo de espera para atendimento). 

•Planta: entrada e saída pela mesma via,mesmo local para 
todos os pacientes.  

•Políticas: treinamento de equipe sobre evasões e 
readequações de fluxos. 

  

 

 

Figura 2: Planejamento reforma 



6- Intervenção 

 

  

 

 

5- Estratégia de melhorias 
  

 

  

 

 

Figura 4: Fluxo do paciente 

Figura 3: Plano de ação 



8- Efeitos da mudança  
  

 

 

7- Medições de melhoria  

 

 

Entrada Espera externa 

Espera intermediária Saída 

Figura 5: Evasões 



10- Conclusões 
O controle de acesso e do fluxo do paciente é fundamental para 
aumentar a segurança no cuidado e melhorar a experiência 
para os pacientes e colaboradores. 
  

 

 

 

9-  Lições aprendidas   
Aprender com os eventos notificados e fortalecer os planos de 
ações associados a interação entre as áreas é fundamental para 
melhoria de processos, sempre escutando a equipe da ponta e 
em acompanhamento contínuo destes resultados. Separar os 
pacientes de acordo a sua complexidade aumenta o controle 
dos riscos assistências e sociais. 
  

  

 

 


