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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Os protocolos atuam como importante ferramenta para o direcionamento na 
execução dos processos de trabalho, na elaboração e monitoramento dos 
indicadores, comunicação entre os profissionais, difusão do conhecimento e 
gerenciamento do cuidado.  
O produto descreve o conteúdo necessário para o desenvolvimento do software 
de monitoramento da ferramenta kanban. Constituído pelos seguintes tópicos: 
objetivo, levantamento dos requisitos para elaboração do conteúdo do software, 
módulos e banco de dados. 
Contém a descrição dos módulos do software, a forma de obtenção e inclusão 
dos dados dos pacientes, política de backup, obtenção do banco de dados e os 
indicadores. 
A finalidade do produto é demonstrar as atividades a serem realizadas no 
processo de trabalho aos profissionais envolvidos de forma simplificada e fácil, 
contribuindo para posterior desenvolvimento do software de monitoramento do 
kanban. 
	

PROTOCOLO DE MAPEAMENTO DO CONTEÚDO DO SOFTWARE 
KANBAN 

 
1 OBJETIVO 
Elaborar o mapeamento do conteúdo do software para gerenciamento da 
ferramenta kanban.  
 
2 LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DO 
CONTEÚDO DO SOFTWARE 
2.1 O software deverá ser operacionalizado no sistema operacional Windows; 
2.2 Os dados gerados devem ser armazenados em um banco de dados. 
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2.3 Obter automaticamente do sistema Aplicativo de Gestão para Hospitais 
Universitários (AGHU) os dados referentes ao paciente, incluindo número do 
prontuário, nome do paciente, idade, especialidade, data de internação no Setor 
de Urgência e Emergência (SUE), tempo de permanência no SUE, data da saída 
do SUE e motivo de saída do SUE. 
2.4 Quando o paciente for internado na unidade funcional “Pronto Socorro” no 
sistema AGHU, o paciente automaticamente será incluído no software. 
 
3 MÓDULOS 
 
3.1 TELA DE CADASTRO DOS PACIENTES  

• Após internação do paciente no sistema AGHU, o paciente irá aparecer 
na “tela de cadastro de pacientes”; 
• Outros dados serão incluídos manualmente: motivo da permanência, 
sistema de classificação de pacientes (SCP) de Fugulin, origem do paciente e 
observação. 
 
3.2.1 Motivo da permanência  
• Incluir como tópicos para seleção, passíveis de serem modificados e as 
alterações armazenadas para fins de relatório. 
• Permitir selecionar mais de um tópico. 
- Leito de enfermaria; 
- Leito de UTI; 
- Parecer de outra especialidade; 
- Hemodiálise; 
- Exames, incluir campo especificar; 
- Transferência externa; 
- Social; 
- Outros (ao acrescentar no sistema, terá que descrever o motivo, mas na tela 
principal irá aparecer “Outros”), incluir campo especificar. 
 
3.2.2 Sistema de classificação de pacientes de Fugulin (incluir como tópicos 
para seleção as categorias) 
- Cuidados mínimos; 
- Cuidados intermediários; 
- Cuidados de alta dependência; 
- Cuidados semi-intensivos; 
- Cuidados intensivos. 
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3.2.3 Origem do paciente 
- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)  
- Demanda espontânea 
 
3.2.4 Observação 
Campo aberto para descrever o que for necessário. 
 
3.3 TELA PRINCIPAL 
3.3.1 Mapeamento do módulo 
• Após a internação do paciente no AGHU e preenchimento da tela de 
cadastro do paciente, ele irá aparecer automaticamente na tela do software do 
kanban com os seguintes dados: nome, idade, especialidade, tempo de 
permanência (em horas, dias) e motivo da permanência; 
• A cor de identificação referente ao paciente irá modificar de acordo com o 
tempo de permanência e a codificação do kanban: 
- Verde: menor ou igual a 24 horas 
- Amarelo: maior que 24 horas a menor ou igual a 72 horas 
- Vermelho: maior que 72 horas 
• Ao realizar a transferência de unidade funcional/alta do paciente no 
sistema AGHU, ele deverá sair automaticamente do software kanban e o dado 
ser armazenado; 
• Ao dar alta no sistema AGHU, é informado o motivo da alta. O software 
deverá reconhecer o motivo para armazenar no banco de dados e o paciente 
sairá automaticamente do software kanban. 
 
 
3.4 TELA PARA ACESSO MAIS DETALHADO 
• Ao clicar no nome do paciente, deverá abrir uma tela com os dados mais 
detalhados, incluindo número do prontuário, nome do paciente, idade, 
especialidade, data de internação no SUE, tempo de permanência no SUE, 
motivo da permanência no SUE, sistema de classificação de pacientes de 
Fugulin, observação, com o histórico por data e hora das alterações realizadas 
no cadastro. 
 
4 BANCO DE DADOS 
• Os dados obtidos durante a utilização do software kanban deverão ser 
armazenados em um banco de dados; 
• Ter a opção de extraí-los quando necessário; 
• O backup deverá ocorrer em tempo real; 
• Os dados serão extraídos mensalmente, referente ao mês anterior para 
confecção dos relatórios, ou a qualquer momento, se necessário. 
 
4.1 RELATÓRIOS 
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• Os relatórios serão obtidos através do cruzamento dos dados, sendo 
possível selecionar as variáveis em tópicos e poder cruzá-las, para obter os 
resultados. Será apresentada em números e também em gráficos. 
• Essencial que o número de leitos operacionais possa ser alterado quando 
for obter os dados, uma vez que é comum o bloqueio e desbloqueio de leitos no 
setor de urgência e emergência (SUE). 
 
4.1.1 Conceitos para a confecção dos relatórios: 
• Número de pacientes-dia: é o número de medida que representa a 
assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. Será 
computado a partir da data de admissão do paciente independente do horário da 
admissão, desconsiderando o dia da saída (DUARTE, et al, 2009). 
• Número de pacientes-dia por especialidade: é o número de medida que 
representa a assistência prestada a um paciente por especialidade internado 
durante um dia hospitalar. Será computado a partir da data de admissão do 
paciente independente do horário da admissão, desconsiderando o dia da saída 
(DUARTE, et al, 2009). 
• Total de saídas: é o número total de saídas dos pacientes da unidade de 
internação por alta (curado, melhorado ou inalterado), evasão, transferência 
externa (para outra instituição), transferência interna (para outros setores do 
hospital) ou óbito (antes ou após 24 horas) (DUARTE, et al, 2009). O período 
determinado é de um mês. 
• Sistema de classificação de pacientes de Fugulin: classifica o paciente 
quanto ao grau de dependência em relação ao quantitativo de pessoal de 
enfermagem. Categorias: cuidados mínimos, intermediários, de alta 
dependência, semi-intensivos e intensivos. 
• Transferência interna: consiste na transferência do paciente entre os 
setores de internação do hospital. Inclui: clínica médica segundo andar, clínica 
médica quarto andar, urologia, nefrologia, unidade de terapia Intensiva, unidade 
de terapia intensiva neonatal, unidade de cuidados intermediários convencional, 
unidade de cuidados intermediários canguru, clínica cirúrgica feminina, clínica 
cirúrgica masculina, enfermaria 08, obstetrícia, ginecologia e pediatria. 
• Número de leitos operacionais: total de leitos utilizados e passíveis de 
serem utilizados no momento do censo, ainda que esteja desocupado. 
Observação: inclui o leito extra que estiver sendo utilizado (DUARTE, et al, 
2009). Atualmente, o pronto socorro possui 10 leitos, entretanto sete leitos 
operacionais e 03 leitos bloqueados. 
 

4.1.2 Indicadores 
 
1. Índice de rotatividade do leito: representa a utilização do leito hospitalar. 
Acompanham quantos pacientes ocuparam o mesmo leito em um período 
(mensal). 
 
Fórmula: ______ Total de saídas________ 
       Número de leitos operacionais 
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2. Média de permanência: representa o tempo médio de permanência (dias) 
que os pacientes ficaram internados no hospital. Corresponde à relação entre o 
número de pacientes-dia e o total de saídas do SUE em determinado período 
(considerar mensalmente). 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia   
                 Total de saídas do SUE 
 
3. Média de permanência por especialidade: Relação entre o número de 
pacientes-dia por especialidade e total de saídas por especialidade do SUE em 
determinado período (considerar mensalmente). 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por especialidade 
      Total de saídas do SUE 
 
4. Média de permanência por especialidade dos pacientes com codificação 
verde: Relação entre o número de pacientes-dia por especialidade dos pacientes 
com codificação verde e total de saídas por especialidade em um determinado 
período. 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por especialidade com codificação verde 
                    Total de saídas por especialidade do SUE 
 
5. Média de permanência por especialidade dos pacientes com codificação 
amarela: Relação entre o número de pacientes-dia por especialidade dos 
pacientes com codificação amarela e total de saídas por especialidade em um 
determinado período. 
 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por especialidade com codificação amarela 
                      Total de saídas por especialidade do SUE 
 
6. Média de permanência por especialidade dos pacientes com codificação 
vermelha: Relação entre o número de pacientes-dia por especialidade dos 
pacientes com codificação vermelha e total de saídas por especialidade em 
determinado período. 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por especialidade com codificação vermelha 
          Total de saídas por especialidade do SUE 
 
7. Média de permanência por categoria (cuidados mínimos) do SCP de 
Fugulin: Relação entre o número de pacientes-dia por categoria (cuidados 
mínimos) dos pacientes e total de saídas dos pacientes-dia do SUE em 
determinado período. 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por categoria (cuidados mínimos) 
                                  Total de saídas do SUE 
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8. Média de permanência por categoria (cuidados intermediários) do SCP de 
Fugulin: Relação entre o número de pacientes-dia por categoria (cuidados 
intermediários) dos pacientes e total de saídas dos pacientes-dia do SUE em 
determinado período. 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por categoria (cuidados intermediários) 
                           Total de saídas do SUE 
  
9. Média de permanência por categoria (cuidados de alta dependência) do 
SCP de Fugulin: Relação entre o número de pacientes-dia por categoria 
(cuidados de alta dependência) dos pacientes e total de saídas dos pacientes-
dia do SUE em determinado período. 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por categoria (cuidados de alta dependência) 
                                   Total de saídas do SUE 
 
10. Média de permanência por categoria (cuidados semi-intensivos) do SCP 
de Fugulin: Relação entre o número de pacientes-dia por grau de dependência 
(cuidados semi-intensivos) dos pacientes e total de saídas dos pacientes-dia do 
SUE em determinado período. 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por categoria  (cuidados semi-intensivos)                                
                   Total de saídas do SUE 
 
11. Média de permanência por categoria (cuidados intensivos) do SCP de 
Fugulin: Relação entre o número de pacientes-dia por categoria (cuidados 
intensivos) dos pacientes e total de saídas dos pacientes-dia do SUE em 
determinado período. 
 
Fórmula: Número de pacientes-dia por categoria (cuidados intensivos)                               
                      Total de saídas do SUE 
 
12. Média de permanência por codificação do kanban e sistema de 
classificação de pacientes de Fugulin: Relação entre o número de pacientes-dia 
codificados como verde por categoria (cuidados mínimos) e total de saídas dos 
pacientes-dia codificados como verde em um determinado período. 
 
Fórmula:  
   Codificação do Kanban (verde) por categoria (cuidados mínimos)_ 
 Total de saídas dos pacientes internados codificados como verde 
 
13. Média de permanência por especialidade e sistema de classificação de 
pacientes de Fugulin: Relação entre o número de pacientes-dia de cada 
especialidade por cada categoria (cuidados mínimos/intermediários/alta 
dependência/semi-intensivos/intensivos) e total de saídas dos pacientes-dia pela 
especialidade. 
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Fórmulas:  
Número de pacientes-dia por especialidade e categoria (cuidados mínimos) 
                          Total de saídas por especialidade 
 
 
Número de pacientes-dia por especialidade e categoria (cuidados 
intermediários) 
                                 Total de saídas por especialidade  
 
Número de pacientes-dia por especialidade e categoria (de alta dependência) 
                                  Total de saídas por especialidade  
 
Número de pacientes-dia por especialidade e categoria (semi-intensivos) 
                                   Total de saídas por especialidade  
 
Número de pacientes-dia por especialidade e categoria (intensivos) 
                                   Total de saídas por especialidade  
 
14. Média de permanência por codificação (verde, amarelo e vermelho): 
Relação entre o número de pacientes-dia de cada codificação (verde, amarelo e 
vermelho) e total de saídas dos pacientes-dia. 
 
Fórmulas:  Número de pacientes-dia por codificação (verde) 
                      Total de saídas dos pacientes codificados 
 
Número de pacientes-dia por codificação (amarelo)_ 
     Total de saídas dos pacientes codificados 
 
Número de pacientes-dia por codificação (vermelho) 
    Total de saídas dos pacientes codificados 
 
15. Percentual de pacientes com codificação verde transferidos 
externamente: Relação entre o número de pacientes codificados como verde e 
que foram submetidos a transferência externa e o total de pacientes codificados 
(incluindo verde, amarelo e vermelho), multiplicado por 100. 
 
Fórmula:   
   Número de pacientes codificados como verde transferidos externamente   x 
100 
     Total de pacientes codificados transferidos externamente  
 
16. Percentual de pacientes com codificação amarela transferidos 
externamente: Relação entre o número de pacientes codificados como amarelo 
e que foram submetidos a transferência externa e o total de pacientes 
codificados (incluindo verde, amarelo e vermelho), multiplicado por 100. 
 
Fórmula:   
Número de pacientes codificados como amarelo transferidos externamente   x 
100 
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           Total de pacientes codificados transferidos externamente 
 
17. Percentual de pacientes com codificação vermelho transferidos 
externamente: Relação entre o número de pacientes codificados como vermelho 
e que foram submetidos a transferência externa e o total de pacientes 
codificados (incluindo verde, amarelo e vermelho), multiplicado por 100. 
 
Fórmula:  
Número de pacientes codificados como vermelho transferidos externamente   x 
100         
                 Total de pacientes codificados transferidos externamente 
 
18. Percentual de pacientes com codificação verde de alta: Relação entre o 
número de pacientes codificados como verde e que receberam alta e o total de 
pacientes codificados (incluindo verde, amarelo e vermelho) que tiveram alta, 
multiplicado por 100. 
 
Fórmula: ______Número de pacientes codificados como verde de alta______   x 
100         
                Total de pacientes codificados (verde, amarelo e vermelho) de alta 
 
19. Percentual de pacientes com codificação amarela de alta: Relação entre 
o número de pacientes codificados como amarelo e que receberam alta e o total 
de pacientes codificados (incluindo verde, amarelo e vermelho) que tiveram alta, 
multiplicado por 100. 
 
Fórmula: ____Número de pacientes codificados como amarelo de alta_____    x 
100         
                Total de pacientes codificados (verde, amarelo e vermelho) de alta 
 
20. Percentual de pacientes com codificação vermelha de alta: Relação entre 
o número de pacientes codificados como vermelho e que receberam alta e o total 
de pacientes codificados (incluindo verde, amarelo e vermelho) que tiveram alta, 
multiplicado por 100. 
 
Fórmula:  
____Número de pacientes codificados como vermelho de alta_____    x 100         
  Total de pacientes codificados (verde, amarelo e vermelho) de alta 
 
21. Percentual dos motivos de permanência do paciente no SUE: consiste na 
relação entre cada motivo de permanência (leito de enfermaria, UTI, parecer de 
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outra especialidade, hemodiálise, exames, transferência externa, social, outros), 
com o total de motivos multiplicado por 100. 
 
Fórmulas:  
__Motivo de permanência (leito de enfermaria)__x 100 
           Total de motivos de permanência  
 
____Motivo de permanência (leito de UTI)__  x 100 
           Total de motivos de permanência  
 
____Motivo de permanência (parecer de outra especialidade)_ x 100 
                  Total de motivos de permanência  
 
____Motivo de permanência (hemodiálise)__x 100 
           Total de motivos de permanência  
 
____Motivo de permanência (exames)____x 100 
           Total de motivos de permanência  
 
____Motivo de permanência (transferência externa)__  x 100 
           Total de motivos de permanência  
 
 
____Motivo de permanência (social)____  x 100 
           Total de motivos de permanência  
 
____Motivo de permanência (outros)____ x 100 
           Total de motivos de permanência  
 
22. Intervalo de substituição de leitos: tempo médio em que um leito 
permanece desocupado entre a saída de um paciente e a admissão de outro. 
Apresenta como objetivo acompanhar dias de ociosidade de leito. 
 
Fórmula: (número de leitos-dia) – (número de pacientes-dia) 
                                          Total de saídas 
 
23. Motivo da saída do paciente do SUE: relação entre o motivo de saída do 
paciente com o total de pacientes internados no setor. É condizente com os 
tópicos de alta do AGHU (alta médica, evasão, desistência do tratamento, óbito 
e transferência para outro hospital) e também com o tópico de transferência para 
outro setor. (Verificar com o SGPTI do HUCAM se é possível obter esse dado 
diretamente do AGHU). 
 
Fórmulas:   Motivo de saída do paciente do SUE__   x 100 
                   Total de pacientes internados no SUE 
 
24. SAMU e Demanda espontânea: verificar o percentual de pacientes 
internados, provenientes da transferência via SAMU e de demanda espontânea. 
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Fórmulas:  ___Pacientes provenientes via SAMU ____   X 100 
                       Total de pacientes internados no SUE 
 
  ___Pacientes provenientes de demanda espontânea ____   X 100 
           Total de pacientes internados no SUE 
	

	

 
Referências:  
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Realização: 
  

 
 

Apoio: 
 
 
 

	

	

 
 
 

O protocolo foi encaminhado ao núcleo de gestão de qualidade do hospital para 
aprovação, publicação na intranet e uso pelos profissionais do serviço. 

	

Registro:  
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