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1-INTRODUÇÃO  

 

No mês de dezembro de 2.012, a da Pró-Saúde – ABASH foi anunciada vencedora do processo que 

culminou com o contrato firmado com a SES/RJ para a gestão dos serviços de Unidade de Terapia Intensiva Adulto. 

Iniciando a gestão em 04/02/2013 e na primeira semana de fevereiro foi aditivado o contrato agregando os 

serviços de Anestesiologia e Neurologia do Hospital Estadual. 

A PRÓ-SAÚDE busca o atendimento do objetivo de modernizar e qualificar a capacidade instalada de leitos 

de UTI no Hospital Getúlio Vargas, elevando a oferta de leitos, ofertando serviços de qualidade e assegurando 

aos usuários uma assistência em caráter contínuo e resolutivo. 

Com foco na RDC nº 7 de 24 de fevereiro de 2010, cujo objetivo é de estabelecer padrões mínimos para o 

funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva, visando à redução de riscos aos pacientes, visitantes, pro-

fissionais e meio ambiente, a PRÓ-SAÚDE vem atuando na valorização de seus profissionais, qualificando o 

atendimento aos usuários e assegurando o atendimento humanizado aos usuários e seus familiares. 

Este relatório vem demonstrar as atividades desenvolvidas no mês de fevereiro, no processo de estruturação, 

organização e gestão dos recursos necessários para o cumprimento dos objetivos propostos no Contrato de 

Gestão, de forma a prestar contas dos recursos utilizados com o gerenciamento e a assistência integral e 

interdisciplinar aos pacientes críticos adultos, buscando o aperfeiçoamento do uso dos recursos públicos.  

 
2-CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

Conforme previsto no contrato de gestão, a partir do dia 1º de fevereiro de 2.013 a Pró-Saúde - Associ-

ação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar assumiu a gestão dos serviços assistenciais da UTI Adulto do 

Hospital Estadual Getúlio Vargas no Estado do Rio de Janeiro. Unidade com 24 leitos, para internação de pacientes 

críticos (UTI Adulto II). 

 No dia 06 de fevereiro a Pró Saúde através do primeiro aditivo ao contrato de gestão no  011/2012 

inicou a gestão dos serviços de neuriocirurgia e de anestesiologia no Hospital Estadual Getúlio Vargas e no  dia 

07 de fevereiro, realizou a abertura de 13 leitos de UTI no serviço denominado UTI –Adulto I.  

 Apesar da transferência da gestão dos serviços terem sido realizadas no período que precedia o Carnaval, 

esta ocorreu com tranquilidade e sem nenhum tipo de prejuízo a assistência. Encontrou-se a dificuldade em relação 

a contratação das equipes médicas, principalmente decorrente de baixa oferta de profissionais médicos nas espe-

cialidade de neurocirurgia e anestesiologia. Mesmo no final do mês de fevereiro esta carência manteve-se já que 
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muitos profissionais ainda mantinham outros vínculos, dificultando a contratação dos mesmos pela Pró-Saúde, fato 

que ocasionou dificuldades para o fechamento das escalas deste serviço. 
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3-ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

No mês de dezembro de 2.012, a da Pró-Saúde – ABASH foi anunciada vencedora do processo que 

culminou com o contrato firmado com a SES/RJ para a gestão dos serviços de Unidade de Terapia Intensiva Adulto. 

A gestão foi assumida em 04/02/2013 e logo na primeira semana de fevereiro foi aditivado o contrato agregando 

os serviços de Anestesiologia e Neurologia do Hospital Estadual. 

Com base na grade de medicamentos e materiais padronizados pela SES, a Pró Saúde realizou a aquisição 

de medicamentos e materiais para a continuidade dos serviços assistenciais na Unidade de Terapia Intensiva. 

A área destinada para a instalação da estrutura administrativa e serviços de apoio é insuficiente para 

atender a necessidade de implantação de todo serviço. Para amenizar o problema, está sendo negociada com a 

SES e Direção do HEGV, uma área no térreo do hospital para a transferência do almoxarifado da Pró Saúde, área 

esta já definida, mas não dedicada à Pró Saúde até o momento. Este local sugerido apresenta como vantagens nos 

processos de abastecimento de materiais e medicamentos, pela sua localização estratégica e para diminuir a mo-

vimentação de cargas no interior do hospital. 

Outro problema enfrentado é a falta de acomodação adequada às equipes multiprofissionais, bem como 

espaço adequado para as entrevistas com os familiares. 

A equipe de nutrição da Pró Saúde, necessita atualmente dividir espaço do lactário para preparação de 

dietas, visto que não existe um espaço exclusivo na UTI. Diante deste quadro de dificuldade em relação às áreas 

disponíveis, vimos com grande dificuldade implantar na UTI um espaço exclusivo para preparação de dietas, que 

venha a atender os requisitos da RDC050.     
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4 - METAS QUANTITATIVAS 

 

Em 19 de setembro de 2.011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que dispôs sobre a 

qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscali-

zação dos contratos de gestão. 

 

De acordo com a lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-Saúde ABASH, 

foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de 

seu cumprimento, ou não, pela Organização Social e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a 

pontuação alcançada. 

 

Conforme Edital de Seleção Nº 004/2012, no item 6.1.1: no primeiro mês de atividade da Organização 

Social contratada, a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, por ser correspondente a fase de 

implantação do Contrato de Gestão. 

 

Visando o sucesso e a transparência da parceria firmada entre a Pró-Saúde e a SES-RJ na melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS, relatamos abaixo os resultados e nossas considerações sobre 

as metas quantitativas e qualitativas. 

 

 

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR LEITOS META SAÍ-

DOS/MES 

FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 13 27 26 

UTI ADULTO 2 24 50 59 

 

Considerar no número de saídos no mês de fevereiro na UTI Adulto I, que a efetiva abertura dos 13 leitos desta 

unidade, ocorreu no dia 07 de fevereiro. 

 

Desta forma, verifica-se o cumprimento na sua integralidade das metas quantitativas para o mês de fevereiro. 
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5 -METAS QUALITATIVAS 

TAXA DE MORTALIDADE META FEVEREIRO (%) 

UTI ADULTO 1 SMR< OU = 1,5 XXX 26.92 

UTI ADULTO 2 SMR< OU = 1,5 XXX 38,98 

 

A taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (Apache) na UTI Adulto, depende da avaliação 

prévia e sistemática pela equipe médica no momento da internação. Sem a implantação do sistema de apuração, 

foi possível apresentar a média percentual de óbitos, mas sem ainda, relacioná-la ao SMR. 

Indicadores de Qualidade das UTI 1 e UTI 2. 

 Fevereiro/2013. 

 UTI  1 = 13 LEITOS UTI  2 = 24 LEITOS 

Ocupação 84,23% 92,86% 

Tempo médio de per-
manência 

8,85 dias 10,71 dias 

Média de pacientes 
por dia. 

15,25 22,57 

Número de Interna-
ções. 

39 64 

Taxa de Óbitos 26,92% 38,98% 

Taxa de Óbitos +24 
hs 

26,92% 32,20% 

 

 UTI 1 = 13 LEITOS UTI  2 = 24 LEITOS 

Média Apache II 15 17,3 

 

 UTI 1 = 13 LEITOS UTI  2 = 24 LEITOS 

Pacientes 39 64 

Ventilação Mecânica 
nas primeiras 24 hs. 

61,5% 75% 

Diagnósticos Clínicos 46,2% 50% 

Cirurgias  Emergência 28,2% 34,4% 

Cirurgias Eletivas 
Grande porte ou com 
comorbidades 

25,6% 15,6% 

>70 anos 35,9% 37,5% 

< 50 anos 30,8% 28,1% 
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Total de Internações = 103 pacientes. 

Mostra do trabalho intenso de toda equipe multiprofissional no mês de Fevereiro.   Um mês mais 

curto, onde a UTI 1, só iniciou suas atividades no dia 07.  Devemos ressaltar o comprometimento, assidui-

dade, profissionalismo e empenho da Equipe. 

 Os pacientes admitidos na UTI neste período apresentavam como característica principal causas 

clínicas, com poucos pacientes cirúrgicos, muitos destes, transferidos após complicações como: encefalopa-

tia anóxica, ou choque com altas doses de vasopressores, condições que implicam habitualmente em ele-

vado grau de suporte às disfunções e/ou falências orgânicas, tais como, ventilação mecânica, diálise, 

dentre outras. Neste primeiro mês de implantação, foi realizado um diagnóstico dos principais processos 

e das necessidades de ajustes, além da formatação de atuação da equipe médica baseada na presença 

de médicos rotinas, especialistas em medicina intensiva, conjuntamente com os médicos plantonistas. Foram 

definidas as atribuições de cada um dos profissionais médicos, cabendo aos rotineiros a responsabilidade 

pelo segmento horizontal dos pacientes e assistência aos familiares. 

 

TEMPO DE PERMANÊNCIA META FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 < OU = 14 dd 10,71 

UTI ADULTO 2 < OU = 14 dd 8,85 

 

Meta cumprida no mês de fevereiro, onde os valores apresentados para o tempo de permanência foi inferior a 14 

dias. 

Fatores que interferem no tempo de permanência: 

_ Falta de leitos disponíveis nas unidades de internação; 

_ Recebimento de pacientes em situação classificada como muito críticos; 

_ Pacientes com índice de escore de gravidade altos. 

 

TEMPO DE REINTERNAÇÃO EM 24 HORAS META FEVEREIRO 

UTI ADULTO 2 < 20% 0 

UTI ADULTO 1 < 20% 0 

 

Meta de fevereiro cumprida, devido a não ocorrência de reinternações no período de até 24 horas da transferên-

cia. 
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DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMO-

NIA ASSOCIADA A VENTILIAÇÃO MECÂ-

NICA 

META FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 < 15% ND 

UTI ADULTO 2 < 15% ND 

 

DENSIDADE DE INC.DE INF. PRIMÁRIA DA 

CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA 

AO ACESSO VASCULAR CENTRAL 

META FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 < 2% ND 

UTI ADULTO 2 < 2% ND 

 

DENSIDADE DE INC.DE INF. DO TRATO 

URINÁRIO RELACION ADAA CATETER VE-

SICAL 

META FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 < 2% ND 

UTI ADULTO 2 < 2% ND 

 

 

5.1- OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS NÃO PREVISTOS 

COMO METAS CONTRATUAIS 

 

MÉDIA PACIENTE/DIA LEITOS FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 13 15,25 

UTI ADULTO 2 24 22,57 

 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO LEITOS FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 13 84,23% 

UTI ADULTO 2 24 92,86% 
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NÚMERO DE INTERNAÇÕES LEITOS FEVEREIRO 

UTI ADULTO 1 13 39 

UTI ADULTO 2 24 64 

 

5.2- RECURSOS HUMANOS 

Quadro demonstrativo dos recursos humanos contratados pela Pró Saúde. 

RECURSOS HUMANOS FEVEREIRO 

MÉDICOS 46 

ALMOXARIFE 1 

ASSISTENTE  DE DEPARTAMENTO  PESSOAL 1 

ASSISTENTE  FINANCEIRO 1 

ASSISTENTE  SOCIAL 2 

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 2 

AUXLIAR  DE  ALMOXARIFADO 2 

AUXILIAR  DE  DEPARTAMENTO PESSOAL 1 

AUXILIAR  DE  FARMÁCIA 8 

COORDENADOR DE  ENFERMAGEM 2 

COORDENADOR  DE  FARMÁCIA 1 

COORDENADOR  DE  FISIOTERAPIA 1 

COORDENADOR  MÉDICA 2 

COORDENADOR  DE  NUTRIÇÃO 1 

DIRETOR 1 

ENFERMEIRO 47 

FARMACÊUTICO 3 

FISIOTERAPEUTA 25 

NUTRICIONISTA 3 

PSICÓLOGO 2 

TÉCNICO  DE  ENFERMAGEM 154 

total 306 
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5.3- EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

5.3.1- ENFERMAGEM 

Resumo das atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem no mês de fevereiro: 

 Implantação  e estruturação de 13 leitos de UTI, adequando a equipe à RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 

2010, juntamente com a RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002. 

 Realizada seleção de colaboradores para comporem a equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos 

de enfermagem) para a UTI  Adulto 1, UTI  Adulto 2 e Centro Cirúrgico para comporem a equipe de 

Neurocirurgia. 

 Confeccionada escala mensal dos colaboradores de enfermagem. 

 Elaboração e revisão das instruções de trabalho da enfermagem. 

 Construção do Plano de Ação Gerencial de Enfermagem. 

 Elaboração e descrição de itens necessários para aquisição: instrumentais, equipamentos e mobiliários, 

com o objetivo de cumprir os padrões mínimos de segurança na assistência da UTI  Adulto 1, UTI  Adulto 2 

e Centro Cirúrgico/Neurocirurgia. 

 Realização da 1º Reunião da Gerência e Coordenação da Enfermagem com os enfermeiros das UTIs 

para divulgação, orientação e ambientação das normas e rotinas da Pró Saúde na área de enfermagem. 

 Treinamento e implantação do Livro de Relatório de Atividades Diárias dos Enfermeiros e Escala de Divi-

são de Pacientes, segundo grau de dependência, check list da unidade juntamente com a construção das 

instruções de trabalho. 

 Organização dos materiais e instrumentais da neurocirurgia. 

5.3.2- NUTRIÇÃO 

Resumo das atividades desenvolvidas pela equipe de nutrição no mês de fevereiro: 

 Implementação de rotinas da área de nutrição. 

 Elaboração de protocolo de avaliação nutricional. 

 Padronização das dietas enterais com o fornecedor Nestlé. 

 Elaboração de dietas para pacientes internados nas UTIs. 

5.3.3- FARMÁCIA 

Resumo das atividades desenvolvidas pela equipe de farmácia no mês de fevereiro: 

 Montagem do Setor de Farmácia. 

 Implementação de fracionamento de comprimidos. 

 Organização do estoque. 

 Implementação de saídas por leito. 

 Implementação de saídas por dia para as UTIs. 

5.3.4- PSICOLOGIA 
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Resumo das atividades desenvolvidas pela equipe de psicologia no mês de fevereiro: 

 Suporte e acolhimento ás famílias dos pacientes internados. 

 Suporte e acolhimento ao paciente consciente. 

 Atendimento psicológico e intervenções a medida que as condições do paciente permitam. 

 Encaminhamentos pós alta para a continuidade do tratamento psicológico. 

 

 

5.3.5- SERVIÇO SOCIAL 

Resumo das atividades desenvolvidas pela equipe de serviço social no mês de fevereiro: 

 Acolhimento aos familiares dos pacientes internados. 

 Orientações quanto a rotina das UTIs. 

 Orientações quanto aos direitos previdenciários e direitos sociais aos familiares dos pacientes inter-

nados e/ou paciente consciente. 

 Encaminhamentos para a rede de proteção social. 

 Identificação de pacientes internados sem cadastro, por falta de documentos de identificação. 

5.3.6- FISIOTERAPIA 

Resumo das atividades desenvolvidas pela equipe de fisioterapia no mês de fevereiro: 

 Auxílio na realização de intubações. 

 Auxílio na realização de traqueotomias. 

 Monitorização ventilatória. 

 Controle de gasometria. 

 Cinesioterapia respiratória e motora. 

 Posicionamento do paciente no leito. 

 Auxílio na aspiração traqueal. 

 Execução de protocolo de desmame de prótese ventilatória. 
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6 -CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Fevereiro foi um mês de intensa atividade no HEGV com a transferência dos serviços médicos, de 

enfermagem e das demais equipes multiprofissionais da UTI Adulto, Anestesiologia e Neurocirurgia para a gestão 

da Pró-Saúde.  

        A abertura da UTI Adulto 1 em exíguo tempo, demandou todo um esforço da equipe de enfermagem, 

assim como da equipe de logística, para que este processo fosse coroado de êxito, fato que veio a acontecer.  

 Neste mês também, iniciou-se as atividades da farmácia exclusiva para atendimento da UTI, acele-

rando o processo de acompanhamento e fornecimento de assistência ágil e adequada de materiais e medica-

mentos ao paciente da unidade. 

       O mês inicial das atividades sempre demanda grandes esforços de organização, de conhecimento da 

equipe, bem como desenvolvimento de fornecedores locais, que demonstrem agilidade e pontualidade em sua 

logística. 

      Mesmo diante das dificuldades e contratempos, o objetivo principal de prestar um serviço de qualidade e 

confiabilidade foi alcançado. 

 

 

 

  



PRESTAÇÃO DE CONTAS         FEVEREIRO 2013 

 

 

Página 14 

ANEXOS 
 
 
1. Notas fiscais das Aquisições e Serviços realizadas no mês; 

2. Folha de Pagamentos; 

3. Balancete; 

4. Extratos Bancários; 

5. Cópia dos contratos assinados com empresas prestadoras de Serviços assinados no 

mês. 

6. Produção Mensal  

 


