
ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS EM SERVIÇO DE ANESTESIA 

(SA).

Mantovani, R.V., Arenson-Pandikow, H.M. Serviço de Anestesia do HCPA/HCPA.

Fundamentação: decidir pela melhor técnica anestésica não é mais suficiente na moderna anestesia. É preciso conhecer 

quais são as repercussões da avaliação pré-anestésica e ato anestésico sobre o paciente e, a longo prazo, suas implicações 

sobre os custos para a Instituição. Nessa perspectiva, o Serviço de Anestesia do HCPA elaborou um banco de dados para 

viabilizar  um sistema interno  de monitoramento  de produção e desfechos.  Contudo,  para  a  definição de indicadores de 

desempenho  é  importante  estabelecer,  em etapa  precoce,  a  qualidade  dos  dados  procedentes  das  fichas  preenchidas 

diariamente pelos anestesistas, atuando em diversas áreas do hospital.

Objetivos:  comparar  a  integralidade  dos  dados  das  fichas  de  anestesia  produzidas  na  movimentação  de  rotina  da 

avaliação  pré-anestésica  e  no  transoperatório,  armazenados  segundo  o  modelo-padrão  proposto  para  o  correto 

preenchimento de registros.

Casuística: estudo prospectivo que avalia levantamentos feitos para descrever a produção do Serviço de Anestesia (SA) 

em 3 grupos: G-I "CONTROLE" apresenta os dados sistematicamente coletados e digitados pelo mesmo médico anestesista 

desde 1999; G-II  "CONTRATADOS" integra os dados das anestesia realizadas por médicos docentes e contratados do 

serviço, digitados a partir de julho de 2002, diariamente, por um estagiário; G-III "RESIDÊNCIA" procede da digitação feita por 

cada residente  do  1º  ano (R1)  que,  obrigatoriamente,  desde  maio  de  2002,  deve manter  os  dados de seus  pacientes 

atualizados no banco. De um conjunto de 120 variáveis, foram selecionadas apenas 4 (quatro), de extrema relevância, para 

essa análise.  Uma vez que o sistema de banco de dados empregado tem a  capacidade de informar,  no  momento  da 

digitação, os dados porventura omitidos, foi avaliado, no grupo G-III, o efeito deste processo de retroalimentação na melhora 

da qualidade da informação obtida junto aos residentes. Para isso, comparou-se os resultados do 1° mês (maio) com os dos 

meses seguintes, empregando-se o teste de c2 com correção de Yates.

Resultados: 1- As fichas de anestesia dos grupos II e III são mal preenchidas, faltando dados relevantes da avaliação pré-

operatória e eventos clínicos ocorridos durante a cirurgia; 2 - é possível que uma intervenção educativa, para apontar as 

falhas  no  preenchimento  dos  registros  e  valorizar  dados  fidedignos  para  fins  assistenciais,  médico-legais  e  científicos 

determine, sobre o grupo G-II ( digitação feita por estagiário), um efeito equivalente ao obtido no grupo G-III, que apresentou 

melhora significativa na qualidade dos dados.

Conclusões: 1- As fichas de anestesia dos grupos II e III são mal preenchidas, faltando dados relevantes da avaliação pré-

operatória e eventos clínicos ocorridos durante a cirurgia; 2 - é possível que uma intervenção educativa, para apontar as 

falhas  no  preenchimento  dos  registros  e  valorizar  dados  fidedignos  para  fins  assistenciais,  médico-legais  e  científicos 

determine, sobre o grupo G-II ( digitação feita por estagiário), um efeito equivalente ao obtido no grupo G-III, que apresentou 

melhora significativa na qualidade dos dados.


