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Vou começar por me apresentar, para que o meu modelo possa fazer sentido, pois
existem muitas formas de administrar, gerir uma unidade de saúde, mas para
alguém com o meu perfil só consigo encontrar esta.

Este ano faço 50 anos, nasci em África, filha de pais jovens do norte de Portugal.
O meu pai esteve para ser padre e a minha mãe freira.

Fui educada na fé cristã, católica e lembro-me da minha existência até à idade de
dois anos e sempre foi constante em mim a presença de Jesus Cristo, presença
essa que me deu forças para realizar toda a minha vida sempre em função do que
em cada momento pensei ser a decisão certa.

Cresci com a máxima de amar os outros como a mim própria, de perdoar, de ver
Jesus no próximo, de nunca fazer a ninguém o que não gostaria que me fizessem
a mim.

Decidi ser médica para poder ajudar os outros na doença, fase em que se está
mais vulnerável e dependente. Sonhei ser cientista e descobrir grandes curas para
os males humanos.

Vivi sempre em função desta missão de ajudar o próximo que é a minha maior
felicidade.

Sou médica de mulheres pois percebi ser a mulher na sua função de suporte
familiar e transmissora da vida o ser mais frágil e necessitado de ajuda, num
mundo que ainda é apesar de tudo dominado pelo masculino.

Adoro estudar e aprender o máximo possível sobre o máximo de assuntos. Estar
informada e atenta ao que me rodeia. Sou perfeccionista, controladora, minuciosa,
persistente e corajosa, enfim aquilo a quem muitos chamam "uma chata".

A mesma "Força" que me dá toda a capacidade de trabalho, sacrifício e entrega
não me permite entrar em "jogos de poder", pequenos ou em grande escala.

Embora os observe e tenha inteligência suficiente para os compreender, mas essa
"Força" contida nos valores que tenho entranhados em mim não mo permite.
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Então fiz sempre o caminho mais difícil que foi o do estudo aprofundado e o
trabalho árduo, chamado de "sapa".

As pessoas que consideram os "jogos de poder" como coisas inevitáveis, as
intrigas, mentiras, calúnias, insinuações como meios justificados pelos fins, que
são chegar a cargos com poder. Interpretam este atingir o poder como sendo algo
que lhes permite seguir a sua vida à custa do esforço e do trabalho dos outros que
foram inferiores na luta.

Estes tipos de pessoas têm medo das que são como eu porque as consideram
inteligentes suficientes para serem seus pares, mais conhecedoras com mais
capacidade de trabalho, e vêem-nas como alvos primeiros a abater, porque não
sabem que a "Força" que as move também as impede de fazer mal seja a quem
for e que apenas seguem o seu caminho sem passar por cima de ninguém e
sempre ajudando quem precisa, colocando-se na posição de servir os outros.

Estando assim apresentada, entende-se que a unidade de saúde que eu seria
"chamada a dirigir" fosse constituída por capitais próprios e talvez de donativos.

Para que o projeto tivesse garantia de continuidade, não deveria estar dependente
de empréstimos bancários e cresceria por fases.
Liderar e decidir baseado na evidência requer uma mudança cultural, mais
informação científica mais rigor intelectual na forma de pensar e de se comportar.
A cultura clínica e a cultura de gestão baseiam-se na ciência e na aprendizagem
experiencial.

Primeiro, toda a fase de arquitetura deveria obedecer ao decreto-lei 163/2006 de
8 de agosto das acessibilidades. O espaço deveria ser amplo, arejado, luminoso,
acolhedor e fácil de manter limpo.

Se for considerado interessante e/ou oportuno, posso mostrar o último CD
entregue na câmara com as telas finais da Clínica Sabeanas, Case Study, o Livro
de Obra e todos os regulamentos das subespecialidades de arquitetura que devem
ser cumpridos, assim como todas as certificações das entidades certificadoras de
uma unidade de saúde.
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Depois de cumpridos todos estes requisitos e obtido o licenciamento do espaço
construído, por parte da câmara municipal, deveria ter a aprovação da entidade
reguladora de saúde.

Estando o espaço físico garantido e mobilado em obediência a regras ergonómicas
e inspirado em algumas ideias de Feng Chuí passaria à fase dos recursos
humanos.

A negociação é tanto arte como ciência. É importante conseguir expressar
verbalmente os princípios que levam à tomada de decisões estratégicas.

Os contratos são um mecanismo que permite implementar compromissos
vinculativos.

Para evitar enviesamento, o contrato não deve contemplar a possibilidade de ser
renegociado posteriormente. Embora extracontratualmente, a liderança flexível
conduz geralmente a melhores resultados, pois permite ir demonstrando
apreciação e valorização do trabalho desenvolvido pelos colaboradores.
Um contrato é completo quando as partes preveem todas as contingências
relevantes que podem ocorrer durante o contrato e para as quais podem querer
especificar contratualmente ações e pagamentos.

As partes devem ser capazes de determinar a ação associada a cada contingência
possível bem como os pagamentos respeitantes a essa ação.
Contratos incompletos e não vinculativos conduzem a problemas de
comportamento oportunista.

O trabalho à peça incentiva a quantidade em detrimento da qualidade. Exceto
quando a quantidade está diretamente relacionada com a qualidade, como é o
caso da oferta e da procura de cuidados de saúde em que o utente tem o exercício
da livre escolha do profissional e da instituição. Neste caso, para obter os melhores
resultados, é necessário encontrar o equilíbrio entre quantidade e qualidade, para
o qual é necessária uma boa inteligência emocional por parte dos prestadores dos
cuidados de saúde.

Quando a qualidade é uma variável difícil de controlar utilizam-se salários fixos.
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Quando o contratante não conhece a produtividade do contratado, o melhor é
oferecer um menu de contratos.

Se o agente for avesso ao risco e preferir colocá-lo do lado da entidade
empregadora, preferindo um salário fixo mais baixo do que um salário variável, em
média mais elevado, os seus incentivos para trabalhar diminuem.

O pessoal de enfermagem seria escolhido segundo as suas competências,
avaliadas num concurso público que incluiria duas fases.

A primeira, eliminatória e anónima, em que todos os candidatos seriam sujeitos a
uma prova escrita tipo teste americano, com perguntas consideradas básicas para
o exercício clínico por parte da respetiva ordem profissional e colégios de
especialidades.

A segunda fase seria a da entrevista onde se fariam testes psicotécnicos de
avaliação de personalidade e onde se faria uma auscultação das perspetivas e
expectativas dos futuros colaboradores.

O pessoal médico que quisesse optar por fazer um contrato com ordenado fixo,
seria escolhido de forma equivalente. Os que optassem por ter uma remuneração
variável, completamente dependente da sua prestação, ser-lhes-ia proposto deixar
entre 25% e 50% da sua faturação. Quanto maior fosse a faturação menor seria a
percentagem deixada, com números de atos médicos definidos previamente para
a passagem a outro nível de menor percentagem.

Depois de escolhidos os médicos e enfermeiros responsáveis pelos vários
serviços, urgência, enfermarias, bloco operatório, e por especialidades, tentaria
que o líder de cada grupo fosse eleito numa avaliação a 360º, caso não fosse
viável seriam escolhidos com base nos testes psicotécnicos, interinamente ou por
alternância conforme o entendessem os profissionais de cada grupo. Este líder
seria o interlocutor com a administração em representação dos seus pares.
Pediria a alguém de confiança que tomasse conta da gestão, contabilidade,
informática e receção.

Contrataria diretamente o pessoal de limpeza, seriam chamados de Higienistas e
faria eu própria a monitorização pois numa Unidade de Saúde com higiene
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insuficiente, há mais risco de infeções hospitalares e daria formação repetida e
continuada nesta área.

Contrataria o pessoal de cozinha e a comida seria confecionada na própria
unidade de saúde e seria a mesma para administradores, trabalhadores e doentes.

A alimentação feita a pensar nas pessoas que se conhece e que vai ser apreciada
por pessoas que sabem quem a fez, tem um cuidado especial e é imprescindível
para o restabelecimento dos doentes.

Usaria o método do Luminometer na monitorização diária aleatória da higiene dos
espaços e da comida. É urna prova de higiene fiável, consistente e rápida.
Os métodos tradicionais de cultura microbiana levam cerca de 18 a 24 horas para
microrganismos aeróbios e 48 a 72 horas para anaeróbios. O Luminometer 3M
"Clean-trace" NG dá a resposta em 30 segundos sem necessitar de laboratório.
Passa-se um cotonete pela superfície a monitorizar e faz-se a leitura imediata num
aparelho leve que cabe na palma da mão.

Ajuda a melhorar a qualidade da comida e a higiene de superfícies como as
maçanetas das portas, permitindo detetar a presença de contaminação biológica
por agentes microbianos. Este teste não varia segundo o observador e não tem
necessidade de treino para ser realizado.

Contrataria a uma empresa externa o trabalho de lavandaria que poderia até
funcionar num espaço pertencente ao hospital.

Contrataria igualmente a empresas externas, o laboratório de análises clínicas e
anatomia patológica, a farmácia e uma unidade de cuidados continuados numa
zona contigua ao hospital, para que em caso de urgência fosse fácil o acesso.
Faria parcerias com os cuidados primários de saúde.

Faria parcerias com hospitais tecnologicamente mais apetrechados para envio de
doentes que beneficiassem de intervenções com tecnologia mais avançada e
sempre sob a nossa vigilância.
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Seria elaborado por parte da gestão e da contabilidade, uma tabela de todos os
preços de todos os materiais fixos, reutilizáveis e descartáveis, que seriam
colocadas num local de consulta em cada serviço.

Seria alocada a cada serviço uma pessoa perita em informática e receção.

Para conseguir mais consultas por período de tempo, promoveria a existência de
consultas assistidas.

Os médicos de cada serviço reportariam ao seu líder assim como os enfermeiros
ao seu.

Promoveria ações de formação específicas para cada grupo que teria dentro dos
seus pares alguém nomeado para tomar conta da formação e atualização.

Haveria reuniões diárias para discussão de casos clínicos e distribuição de tarefas
e reuniões mensais incluindo um tema formativo e uma avaliação de desempenho.

Haveria incentivo à promoção e manutenção da saúde do pessoal, através do
investimento na medicina do trabalho. Existência de um local onde fosse possível
aos trabalhadores praticarem exercício físico antes ou no final do trabalho ou
mesmo na pausa do almoço.

A existência de uma creche para os filhos dos funcionários seria contemplada.
A estratégia desenvolvida por mim como líder seria a de estimular uma cultura de
grupo partilhada.

Em que todos tivessem consciência que o resultado final dependeria também das
decisões tomadas pelos outros intervenientes.

Há uma interdependência de todas as pessoas que trabalham e as ações de uns
afetam todos. É do interesse comum que os objetivos globais sejam atingidos e
que cada um dos intervenientes faça o melhor que pode e sabe.

Manteria um nível de satisfação dos trabalhadores baseado no sucesso perante o
público-alvo, suportado numa partilha de saberes médicos e de enfermagem das
várias especialidades e com o departamento de medicina chinesa, osteopatia,
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fisioterapia, psicologia e assistência social. Não teriam um espaço
compartimentado de atuação, mas serviriam por chamada interna de suporte aos
vários serviços.
Baseados no estudo, no conhecimento partilhado, com recurso a tecnologias não
exageradamente dispendiosas e que não ficam desatualizadas antes mesmo de
serem usadas.

Preferindo métodos de diagnóstico minimamente invasivos.

Promoveria o orgulho dos profissionais através do sucesso terapêutico e
satisfação dos pacientes.

Estimularia a existência de um clima de confiança e fraternidade, através da
partilha de valores comuns.

Faria com que a Capela e o Capelão do Hospital e as/os voluntários
desempenhassem um papel importante.

Em todos os Hospitais de Lisboa existia a imagem de Nossa Senhora para ajudar
a tomar conta dos enfermos e Jesus Cristo foi Médico que curou doentes e pode
continuar ajudando-nos em Espírito.

Espero que não levem a mal estas minhas convicções filosófico-espirituais e que
o facto de as fazer, em nada diminui o meu rigor intelectual na forma de pensar, na
necessidade de atualização científica, não feita através da indústria farmacêutica
como tem sido nas últimas duas décadas, mas sim através de fundos do próprio
hospital destinados à investigação e formação.

Este procedimento deve ser encarado como uma forma de poupança, pois não
deixa a prescrição refém de interesses comerciais.

Quanto mais os prescritores estiverem informados acerca da verdadeira essência
das patologias, melhor fazem o diagnóstico e o tratamento através de medidas
terapêuticas conservadores ou de fármacos mais simples, muitas vezes com a
mesma eficácia e mais testados em termos de efeitos colaterais.
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Esta Unidade de Saúde seria viável economicamente, pois todos seriam
responsáveis e responsabilizados contra uma cultura de desperdício, de
benevolência e aceitação do erro, da negligência, incompetência e falta de
honestidade intelectual e monetária.

Os erros ou falhas seriam registados pelo próprio num livro para consumo interno
do serviço, sem culpa e para que se pudesse fazer uma aprendizagem
experiencial e evolutiva.

Esta Unidade de Saúde seria considerada um Hospital muito diferenciado em
qualidade e quantidade de resultados de cuidados prestados e atingiria todos os
pontos da nova definição de Saúde da OMS "Bem-estar, físico, psíquico, espiritual
e social". Seria conhecido como o Hospital em que todos cuidam uns dos outros e
da comunidade que servem.

Para completar o serviço de excelência desta Unidade de Saúde, implementaria
uma avaliação trimestral de desempenho, efetuada pelo líder de cada
departamento, baseada por exemplo nos seguintes parâmetros de Benchmarking,
usados para comparar instituições similares no contexto internacional.

1. Acesso:
% de consultas realizadas em tempo adequado;
% de cirurgias realizadas em tempo adequado.

2. Qualidade:
Cirurgias realizadas em ambulatório;
Reinternamentos em 30 dias;
Internamentos superiores a 30 dias;
Partos por cesariana.

3. Produtividade:
Demora média;
Taxa anual de ocupação em internamento.

4. Económico
Doentes Padrão/ Médicos Equivalentes em tempo completo;
Doentes Padrão/ Enfermeiros Equivalentes em tempo completo.
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Os indicadores de desempenho clínico devem ser percetíveis pela população,
destacando-se medidas como a mortalidade ajustada pelo risco e a sobrevivência
de doenças crónicas.

Taxa de absentismo do pessoal.
Número de reclamações feitas pelos utentes.

Criação de espírito de equipa, tratando-se os profissionais entre si pelo nome
próprio e não estimular o recurso a profissionais esporádicos.

Na área da segurança, zero acidentes de trabalho.
Na área do ambiente: separação dos lixos, para diminuição dos
verdadeiros resíduos hospitalares e reciclagem dos outros.

Em conclusão, sou favorável ao princípio da especialização/diferenciação das
várias Unidades de Saúde de forma a economizar recursos e maximizar a eficácia
e isto obriga a uma cultura comportamental de estímulo à cooperação entre as
várias Unidades de Saúde existentes na mesma área geográfica.

A competição ficaria para a comparabilidade por patologia e outros indicadores
para atingimento dos melhores resultados, relativos as médias globais no mundo
ocidental (Europa e EUA).

Finalmente, faria a publicidade necessária para transformar a marca Clínica
Sabeanas, num ícone e numa convicção de que a melhor medicina é a que
considera a Saúde Global do paciente com uma Visão Holística.

Ana Lúcia Nogueira
Carcavelos, 23 de junho de 2013
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