
ADESÃO E GESTÃO DO PLANO 
TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR NA 

SAÚDE MENTAL 

Hospital Municipal Moysés Deutsch Mboi Mirim 

Equipe Multiprofissional e Saúde Mental 

Modalidade: PDCA 



Fase 01 – Planejar  

O PTM consiste em um plano único e integrado da equipe multiprofissional que reflete o 

planejamento de cuidados e o monitoramento dos resultados das disciplinas envolvidas nas 

intervenções de tratamento de pacientes internados no HMMD. Proporciona uma abordagem 

ao paciente de maior eficácia e segurança na assistência, possui a finalidade de registrar os 

objetivos mensuráveis do paciente utilizando um impresso específico;  Contribui para a 

integração da equipe assistencial permitindo a rápida visualização do foco da intervenção de 

cada disciplina, evitando assim, a fragmentação do cuidado do paciente, auxiliando-os a se 

posicionarem para complementar adequadamente a atuação uns dos outros conforme 

andamento do caso;  Evita desperdícios de recursos humanos e materiais. Nas auditorias de 

agosto de 2016 e Fevereiro de 2017, observamos que a periodicidade do PTM não estava 

adequada  de acordo com protocolo institucional. 



Fase 01A – Planejar  
Plano de ação: 

  
O que Quem Quando Por que Onde Como 

Quanto 

Custa 

AÇÃO 

1 

Identificar a adesão ao 

PTM na saúde mental 

Ana Paula  

Karina 
ago/16 

Para avaliar a integração 

entre as equipes e 

segurança do paciente 

SM 
Auditória de 

prontuários 
R$ 60,00 

AÇÃO 

2 

Apresentar os 

dados  para o 

coordenador médico  

Ana Paula 

Karina 
jan/17 

Mostrar baixa adesão ao 

PTM 
SM Reunião R$ 150,00 

AÇÃO 

3 

Orientar as  equipes 

atuantes no setor sobre o 

PTM 

Carlos Flávio fev/17 
Sensibilizar  a equipe sobre 

a importância  do PTM 
SM Diálogo Assistencial R$ 240,00 

AÇÃO 

4 

Padronizar rotina para 

realização do PTM 
Carlos  Flávio fev/17 

Para facilitar a participação 

da equipe atuante no setor 
SM Diálogo Assistencial R$ 240,00 

AÇÃO 

5 

Gerenciar a execução do 

PTM quinzenalmente 

Carlos  Flávio 

Rose 

fev/17 até 

jun/17 

Identificar fatores ofensivos 

para a não realização 
SM 

Visita ao setor e 

auditória 
R$ 240,00 

AÇÃO 

6 

Auditoria periódica  da 

realização do PTM 

Ana Paula 

Karina 

mar/17            

Jun/17 e                   

Set/17  

Validação de adesão ao 

processo 
SM 

Auditória de 

prontuários 
R$ 60,00 

Indicador: Número de PTMs efetivamente realizados  x 100 

                  Número de PTMs à ser realizados  

  

Meta: Atingir a taxa de adesão igual ou superior a 80%. 



Fase 02 – Fazer  

Ações Responsável Status 

1 Auditória pré implantação  Ana Paula / Karina   Concluído 

2 
Reunião com as equipes envolvidas 

no cuidado 
Ana Paula / Karina   Concluído 

3 
Sensibilização dos profissionais 

sobre o PTM 

Ana Paula/Carlos 

Eduardo/Flavio 
Concluído 

4 Adequação da periodicidade do PTM Carlos Eduardo/Flavio Concluído 

5 
Acompanhamento da execução do 

PTM 
Flavio  Concluído 

6 Auditorias trimestrais Ana Paula / Karina  Concluído 



Fase 03 – Verificar  



Agir / Consolidar / Controlar 

Após as ações implantadas e envolvimento das equipes atingimos 100% de adesão 

ao plano terapêutico multidisciplinar na saúde mental.  Integrando a equipe para que 

todos tenham conhecimento para nortear o melhor tratamento de cada paciente  e 

assim garantir  as metas de qualidade e segurança. 

 

Próximos passos: 

•Realizar auditoria  qualitativa  trimestral. 

• Gerenciar e implantar novas melhorias. 

• Aperfeiçoamento da equipe assistencial e protocolos internos. 


