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I - Implemente pelo menos dois Indicadores de Qualidade

Um indicador é unidade de medida de atividade específica ou uma medida quantitativa
que pode ser usada como guia para monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados
providos ao paciente, bem como as atividades dos serviços. Neste sentido, a campanha sugere
que pelo menos dois indicadores sejam aplicados rotineiramente. Um indicador que faça o
monitoramento da terapia nutricional, haja vista a discrepância entre necessidades nutricionais
e o que é realmente de fato ofertado e, outro indicador que controle as intercorrências
relacionadas à TN, tais como hiperglicemia, diarreia, constipação, infecção de cateter venoso
central, entre outas. Como sugestão, propõe-se:
1.) Frequência de pacientes que recebem menos de 70% das necessidades nutricionais
prescritas;
2.) Frequência de pacientes com intercorrências relacionadas à terapia nutricional.
Exemplos de ficha técnica do indicador de qualidade:
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Tabela 15 - Frequência de diarreia em pacientes com nutrição enteral (NE)
Objetivo estratégico

Controle dos episódios de diarreia em pacientes com NE

Nome do indicador

Frequência de episódios de diarreia em pacientes com NE

Descrição

Mensurar a taxa de ocorrência de diarreia (3 ou mais evacuações
líquidas/dia) em pacientes com nutrição enteral

Propósito/justificativa

Conhecer a incidência de diarreia em pacientes que fazem uso de
nutrição enteral e tomar medidas preventivas e terapêuticas para
diminuir esta complicação

Fórmula

A.) N° de pacientes em NE que apresentam diarreia X100
N° de pacientes em NE
B.) Por paciente
N° de dias com diarreia em NEX100
N° de dias de NE

Unidade de medida

Porcentagem

Fonte de dados

Prontuário médico, ficha de seguimento da TN

Frequência

Mensal

Meta

<10%

Responsável pela

Nutricionista, EMTN, equipe de enfermagem, equipe médica

informação
Responsável pela tomada da

Chefe da EMTN

decisão
Data de implementação do
indicador
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Tabela 16 - Frequência de pacientes que recebem menos de 70% das necessidades prescritas
Objetivo estratégico

Controle dos pacientes que recebem menos de 70% das necessidades
prescritas

Nome do indicador

Frequência de pacientes que recebem menos de 70% das necessidades
prescritas

Descrição

Mensurar a taxa de ocorrência de pacientes que recebem menos de
70% das necessidades prescritas

Propósito/justificativa

Conhecer a incidência e a razão dos pacientes não receberem suas
necessidades prescritas

Fórmula

N° de pacientes em TN que recebem menos de 70% das
necessidades prescritas X100
N° de pacientes em TN

Unidade de medida

Porcentagem

Fonte de dados

Prontuário médico, ficha de seguimento da TN

Frequência

Mensal

Meta

<20%

Responsável pela

Nutricionista, EMTN, equipe de enfermagem, equipe médica

informação
Responsável pela tomada da

Chefe da EMTN

decisão
Data de implementação do
indicador
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