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PROGRAMA  DE  QUALIDADE  EM  CIRURGIA  DO  COLÉGIO  BRASILEIRO
DE CIRURGIÕES

SURGICAL QUALITY PROGRAM OF THE BRAZILIAN COLLEGE OF SURGEONS

José Reinan Ramos
Presidente do CBC

O Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de Ci-

rurgiões aprovou o projeto de criação do Programa de Qua-

lidade em Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (PQC–

CBC), uma iniciativa pioneira no Brasil. O PQC-CBC é um

programa do CBC para a melhoria da qualidade dos procedi-

mentos cirúrgicos que segue uma tendência mundial de bus-

car aumento da qualidade assistencial e da segurança aos

pacientes.

A preocupação do Colégio Brasileiro de

Cirurgiões com a qualidade assistencial começou em 1986  com

a criação de uma Comissão Especial Permanente de Qualifica-

ção de Hospitais.

Em 1994, o CBC, juntamente com a Academia Nacio-

nal de Medicina e o Instituto de Medicina Social da Universi-

dade do Estado do Rio de Janeiro – IMS/UERJ, criaram  o

Programa de Avaliação e Certificação de Qualidade em Saúde

– PACQS, e posteriormente o Consórcio Brasileiro de

Acreditação (CBA).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs que

a segurança aos pacientes fosse uma das metas prioritárias

para os anos de 2006 e 2007. Num primeiro momento aspectos

gerais ligados à segurança dos pacientes foram enfatizados

buscando essencialmente a redução de infecções nosocomiais

e outros eventos considerados iatrogênicos. Em janeiro de

2007, a OMS patrocinou uma conferência para discutir a se-

gurança de procedimentos cirúrgicos onde foi lançada a inici-

ativa “Second Global Patient Safety Challenge: Safe Surgery

Saves Lives”. Em alinhamento com as metas da OMS, a Joint

Comission International estabeleceu como uma das metas

nacionais para o ano de 2007, a melhoria da segurança e

prevenção do erro em procedimentos cirúrgicos. Outras

ações semelhantes vêm sendo implementadas nos EUA des-

de a década de 90 com grande sucesso. Uma destas ações é

executada pelo NSIQP (National Surgical Quality

Improvement Program) e capitaneado pelo Colégio Ameri-

cano de Cirurgiões.

O PQC-CBC será gerenciado por um comitê coorde-

nador constituído por membros titulares do CBC, com a as-

sessoria de uma equipe de especialistas em pesquisa clínica.

O programa foi concebido nos moldes do “PDCA” (Plan, Do,

Check, Action), que prevê uma atuação em prol da gestão da

qualidade a partir de um ciclo de ações que são iniciadas com

o planejamento e estabelecimento de metas e métodos para

alcançá-las. Segue-se a execução do trabalho, um processo

de verificação dos efeitos do trabalho executado e por fim a

atuação em função dos resultados obtidos.

Através do PQC-CBC, o Colégio Brasileiro de Ci-

rurgiões com o apoio dos órgãos governamentais da área

da saúde pretende identificar os principais aspectos liga-

dos à morbidade e à mortalidade relacionados aos procedi-

mentos cirúrgicos no Brasil. A partir deste conjunto de in-

formações, elaborará um plano de estratégias e ações com

vistas à melhoria da qualidade pré e pós-operatória com

conseqüente redução destes eventos adversos. Tudo isto

com o objetivo final de proporcionar uma prática cirúrgica

mais segura.


