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Transform Acute Myocardial Infarction Care

A Global Heart Attack Treatment Initiative 
(GHATI) se dedica à colaboração, coleta e 
ao compartilhamento de dados e uso de 
ferramentas para melhorias na atenção 
ao IAM para seus pacientes com IM. 
Este programa internacional de QI 
recebe instituições com pacientes 
que apresentam e são tratados para 
IM, com foco em instituições de países 
com baixa e média renda. Sua participação 
é crucial para a composição de um conjunto 
de dados inestimável que avançará o 
desenvolvimento e a aplicação de padrões de 
atenção ao IM agudo no mundo todo.
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A Global Heart Attack Treatment Initiative (GHATI) convida todos os 
membros da equipe de atendimento para participar das atividades de 
coleta de dados e melhoria contínua da qualidade. A iniciativa proporciona 
à instituição a oportunidade de utilizar dados em âmbito internacional 
para orientar e melhorar a prática clínica em consonância com melhor 
atendimento e melhores resultados. Aqui explicamos como:

• Processo de coleta de dados flexível e padronizado.
• A coleta de dados é facilitada por meio do nosso formulário seguro, 

baseado na web. As instalações participantes reportam apenas 
numerador(es) e denominador(es) para métricas disponíveis, e não 
informações no nível dos pacientes, identificadores ou outras informações 
confidenciais de saúde (protected health information, PHI). 

• Colete dados de métrica da qualidade pertinentes ao manejo de 
pacientes com IAM.  

• Acompanhe métricas com ênfase em uma série de tópicos clínicos 
relacionados à atenção ao IAM.

• Teste novas métricas de qualidade, conforme adicionadas, com base 
na necessidade da comunidade com IAM e em evidências emergentes.

Visite ACC.org/GHATI ou envie um e-mail para international@acc.org 
para saber como participar.

As instalações participantes 
usufruirão de:

• Sessão de treinamento/integração 
sobre como utilizar os materiais.

• Líderes clínicos e administrativos 
presenciais.

• Acesso à rede de membros 
da equipe CV internacional 
para informações/troca de 
conhecimentos referentes a 
melhores práticas.

• Assistência na identificação de 
áreas para melhoria. 

• Conjuntos de ferramentas de QI para 
ajudar a implementar mudanças. 

• Relatórios trimestrais de fácil 
interpretação. Relatórios trimestrais 
permitem que você estabeleça 
benchmarks, avalie variação no 
desempenho e identifique lacunas 
no atendimento. Os dados e 
relatórios da sua instalação têm 
a finalidade exclusiva de uso para 
programas de melhoria interna da 
qualidade, e não para outros fins 
(ou seja, bônus por desempenho, 
relatórios públicos ou classificação 
de médicos). 

Desenvolvida por colegas com especialidade CV, a Global 
Heart Attack Treatment Initiative oferece:

• Coleta de dados por meio de uma ferramenta padronizada de 
coleta de dados — rastreando uma série de métricas de qualidade e 
pontos de dados de pacientes internados. 

• Relatórios trimestrais fornecendo um panorama do desempenho 
de suas instituições em relação à coorte de centros participantes. 
Observação: Todas as informações específicas aos centros são 
fornecidas em caráter cego, mantendo a anonimidade deles.

• Atualizações contínuas de especificações de métricas e coleta de 
dados à medida que novas métricas de qualidade são adicionadas 
ou modificadas.

• Compartilhamento contínuo de conhecimentos e networking por 
meio de webinars, listserv e sessões de aprendizagem.

• Suporte na identificação de áreas que necessitam de melhoria no 
atendimento ou na qualidade com base nos dados coletados.

• Assistência e orientações fornecidas pelos principais líderes 
cardiologistas do ACC referentes ao tratamento do IAM. 

Instituições que concluírem 
a contratação em 2019 
receberão benefícios 
adicionais e economizarão 
pela participação no 
programa de 12 meses.


