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1- INTRODUÇÃO 
 

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, 

denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado do ano de 2013, 

referente ao contrato de gestão nº 12/2012 celebrado junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro, tendo como por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde 

nas Unidades de Terapia Intensiva a serem prestados no Hospital Estadual Carlos Chagas, CNES 2142295, 

em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população. 

 

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

de leitos de UTI Adulto e Pediátrico no Hospital Estadual Carlos Chagas, 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, 

profissionais e ao 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 ano de 2013, 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 e pediátricos, buscando o aperfeiçoamento do uso dos 

recursos públicos. 
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2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

Considerando o término do ano 2013 e fazendo uma avaliação como um todo e que conforme previsto na 

Cláusula 6.2 – Indicadores de Desempenho do Anexo I – Termo de Referência do Edital 004/2012, a partir 

do 7º mês de produção, os indicadores de desempenho referente às metas contratuais qualitativas, 

sofreriam alterações referente ao parâmetro das metas, observamos que o resultado do primeiro mês do 

2º Semestre foi produtivo uma vez que alcançamos em 95% as metas estabelecidas (com exceção da Meta 

Qualitativa de Taxa de Mortalidade e Tempo de Permanência somente para UTI Adulto), porém evidencia-

se uma tendência evolutiva do resultado, fato este que comprova todo esforço dos profissionais e das 

equipes em busca da melhoria continua, apesar de toda dificuldade financeira orçamentária e de falta de 

espaço físico para uma melhor gestão e execução dos serviços.  
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3-ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Iniciamos o processo e concluímos para certificação das Responsabilidades Técnicas dos seguintes serviços: 

Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Coordenações de Enfermagem de ambas as UTIS, Coordenação Médica da 

UTI Adulto; 

 

Visando a necessidade de controle e ações epidemiológicas foram contratadas uma empresa terceirizada 

cujo objeto refere-se à licença de uso do software EPIMED MONITOR destinado à gestão de informações 

clínico-epidemiológicas de pacientes de alta complexidade, que teve início das atividades e treinamentos 

dos envolvidos no início do mês maio de 2013; 

  

Houve necessidade da contratação de empresas terceirizadas de exames para diagnósticos à beira leito 

(Eletroencefalograma, Ecocardiograma e Broncoscopia) não realizados pelo Hospital Estadual Carlos 

Chagas; 

  

Os colaboradores de ambas as UTIS participaram de encontros promovidos pela SES e Pró Saúde, 

Coordenação das Unidades de Tratamento Intensivo da Superintendência de Unidades Próprias SES-RJ, na 

Central Estadual de Transplantes com foco de evidenciar a estrutura do PET (Programa Estadual de 

Transplante) e a importância dos hospitais em orientar e captar possíveis doadores; 

 

Iniciamos o processo de construção do RAG (Requisitos de Apoio a Gestão). O mesmo é uma ferramenta de 

gestão e tem como intuito a organização e padronização dos processos de todos os setores;   

 

 

 

Tivemos algumas ações sociais no decorrer do ano de 2013, o foco foi promover para crianças internadas 

momento de descontração, alegria e os resultados obtidos foi uma inestimável gratificação, poder 

promover momentos de felicidade para as crianças e profissionais envolvidos na ação. 
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Todos os colaboradores envolveram-se em promover momentos de alegria para todos os pacientes 

internados nas UTIS administrado pela Pró Saúde, Enfermarias e pediatria do Hospital. 

 “Foi um lindo natal” essa foi à frase em que mais se ouviu nos corredores do Hospital Estadual Carlos 

Chagas, pois a equipe Pró Saúde (Direção, Coordenações, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 

Fisioterapeutas, Nutricionistas, Médicos, Assistente Social, Psicólogas, Fonoaudiólogas, Compras) todos 

fizeram doações de presentes, brinquedos, roupas. Um colaborador da Pró Saúde vestiu de Papai Noel e 

juntamente com a equipe Multiprofissional passaram em todos os leitos, priorizamos os pacientes das 

nossas UTIS e posteriormente fomos para Emergência, Enfermaria Infantil e demais áreas do Hospital. 
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4 -METAS QUANTITATIVAS 
 

Em conformidade com a Lei 6.043 de 19 de setembro de 2.011 que dispôs sobre a qualificação das Organizações 

Sociais, definiu entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. 

Apresenta-se a seguir um descritivo qualitativo e quantitativo das atividades desempenhadas no Hospital Esta-

dual Carlos Chagas pela Pró-Saúde. 

 

E 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. 

 

SAÍDOS / MÊS 
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As atividades da Pró-Saúde foram iniciadas no dia 04 de fevereiro com a UTI Adulta já aberta e com 10 pa-

cientes internados, onde a grande maioria possuía um longo tempo de permanência na unidade. No pri-

meiro mês a UTI Adulto não atingiu sua meta de saída, visto que ainda era necessário a consolidação das 

rotinas implementadas e a mudança de cultura da equipe multiprofissional. Durante o ano de 2013 muito 

foi discutido sobre os critérios de admissão e alta da UTI Adulta, assim como definições sobre cuidados 

paliativos e terminalidades, fazendo com que no fechamento geral de 2013 atingíssemos uma média de 21 

saídos conforme meta contratual.  

A UTI Pediátrica foi inaugura no dia 08 de fevereiro com a apenas 4 leitos, conforme consentimento da SES 

(Secretaria de Estado de Saúde), até que Organização Social de Saúde (O.S.S.) adiquirisse o restante  dos 

equipamentos, materiais, medicamentos e Recursos Humanos suficientes para atender os pacientes.  

Os meses subsequentes foram de ajustes e adaptações para o novo serviço, haja visto que o HECC não ti-

nha histórico de atendimento a pacientes pediátricos em Unidade de Terapia Intensiva, e finalizamos o ano 

de 2013 com a média de pacientes saídos dentro do parâmetro contratual.   
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5 -METAS QUALITATIVAS 
 

A) TAXA DE MORTALIDADE 

 

 

 

 

Na UTI Pediátrica conseguimos ajustar a taxa de mortalidade baseada na probabilidade de óbito esperada 

na unidade. O mês de junho foi atípico, tivemos 06 óbitos, desses 03 foram a óbito nas primeiras 24 horas, 

o que demostra a gravidade desses pacientes. 

O perfil do paciente que internou na UTI Adulto em 2013 foi tipicamente clínico, com alto número de co-

morbidades, contribuindo para um escore elevado de gravidade, principalmente nas internações proveni-

entes da Central de Regulação do Estado (pacientes oriundos das UPAS). Mesmo assim, durante todo o ano 

a taxa de mortalidade observada na unidade estava dentro do esperado, o que demonstra que o serviço de 

saúde prestado na unidade atendia ao necessário para a clientela assistida.  

 

 

TAXA DE MORTALIDADE mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 1,33 1,42 1,34 1,02 1,25 1,21 0,80 0,98 1,17

UTI PEDIÁTRICA 0,00 2,25 0,38 1,11 0,90 1,13 0,83 0,41 0,88

Meta (máximo) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00
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B) TEMPO DE PERMANÊNCIA 

 

 

 

 

Mesmo diante de todas as dificuldades no ano de 2013 a UTI Pediátrica conseguiu atingir a meta de tempo 

de permanência.  

Na UTI Adulto encontramos pacientes gravemente enfermos, com diversas comorbidades, o que conse-

quentemente dificultou o encurtamento do seu tempo de permanência na unidade. Também podemos 

destacar que durante boa parte do período de 2013, o gerenciamento dos leitos da UTI Adulto  comparti-

lhado entre o hospital e a central de regulação do Estado, fez com que internassem muitos pacientes que 

não apresentavam mais condições clínicas para cuidados de terapia intensiva. Levando em consideração 

que a cultura de terminalidade e cuidados paliativos na equipe ainda não era bem explorada, tais pacientes 

cujo tempo ideal para tratamento já havia excedido, permaneciam um bom tempo em nossos leitos sem 

um bom prognóstico. Além disso, encontramos certa dificuldade em sair com os nossos pacientes de alta 

da unidade e encaminhá-los aos leitos de internação, por não existir vagas disponíveis nas enfermarias do 

hospital.  Dessa forma, os fatores acima citados contribuíram para um tempo de permanência acima do 

esperado em alguns meses do ano de 2013.  

TEMPO DE PERMANÊNCIA fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 23,0 16 13 11 14,0 14,0 19,0 20,0 14,0 11,0 13,0 15

UTI PEDIÁTRICA 13,0 13 14 13 12,0 14,0 10,0 7,0 8,0 12,0 7,0 11

Meta 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12
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C) TEMPO DE REINTERNAÇÃO EM 24h 

 

 

 

 

Não houve durante o ano de 2013 reinternação de pacientes em nossas UTIs com 24 horas após sua alta, o 

que demonstra uma consolidação nos critérios de alta da unidade. 

 

D) PAV: (DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA) 

 

 

TAXA DE REINTERNAÇÃO EM 24 HORAS fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00%

UTI PEDIÁTRICA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00%

Meta 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 15,45%

PAV fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 0% 12% 28% 0% 11% 4% 0% 9% 12% 0% 0% 7%

UTI PEDIÁTRICA 0% 0% 26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Meta 15% 15% 15% 15% 15% 15% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
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De maneira geral, a taxa de PAV encontrada nas duas UTIs em 2013 ficou abaixo do esperado, mesmo en-

contrando números elevados, como no mês de abril. Tal fato justifica-se pelo perfil da clientela assistido, 

onde a maioria dos pacientes internados necessita de ventilação mecânica e possuem muitos fatores de 

risco para desenvolverem este tipo de infecção, mesmo com todos os cuidados necessários sendo imple-

mentados na rotina do serviço. 

 

E) IPCS (Densidade de Incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea relacionada ao Acesso 

Vascular Central) 

 

 

 

 

DENSIDADE DE INC.DE INF. PRIMÁRIA DA 

CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA 

AO ACESSO VASCULAR CENTRAL

mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 2% 2% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

UTI PEDIÁTRICA 3% 2% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Meta 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Nas nossas UTIs encontramos uma taxa de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) dentro do ideal. 

A única discrepância encontrada neste período foi no mês de Junho, onde tal dado foi identificado e traba-

lhado pela Educação Continuada, juntamente com a CCIH (Comissão e Controle de Infecção Hospitalar), 

visto que ambas promoveram um treinamento em Julho voltado para o tema de prevenção e controle de 

infecções hospitalares. 

 

 

F) ITU: (Densidade de Incidência de Infecção do Trato Urinário relacionada ao Cateter Vesical) 

 

 

 

 

DENSIDADE DE INC.DE INF. DO 

TRATO URINÁRIO RELACIONADA 

A CATETER VESICAL

mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

UTI PEDIÁTRICA 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Meta 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2%
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Em ambas as UTIs as taxas de Infecção Primária do Trato Urinário encontraram-se abaixo do esperado du-

rante todo o período de 2013, uma vez que existe uma forte cultura de redução do uso de dispositivos in-

vasivos em nossos pacientes, facilitando assim a prevenção e controle de infecções hospitalares como as 

ITUs (Infecção do Trato Urinário).  
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5.1- OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS NÃO 
PREVISTOS COMO METAS CONTRATUAIS 

 

A) NÚMERO DE PACIENTE/DIA 

 

 

 

Durante todo o ano de 2013 a UTI Adulto esteve com mais de 90% dos leitos ocupados, a exceção apenas 

do mês de março onde foi encontrado um valor de 84%. Sendo assim, o número de pacientes- dia sempre 

foi significativo. 

Na UTI Pediátrica este número foi aumentando de acordo com a disponibilidade gradual dos leitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE/DIA fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 292 294 292 290 289 300 299 288 301 285 296 293

UTI PEDIÁTRICA 47 117 232 151 183 221 210 177 188 224 177 175
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B) TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR 

 

 

 

A demanda por leitos de terapia intensiva para pacientes clínicos e adultos na rede do Estado sempre foi 

muito grande. Sendo assim, é muito comum e compreensível que a ocupação da UTI Adulto esteja em tor-

no de 100%. No entanto, à medida que a rotatividade dos leitos foi melhorando, conseguimos diminuir a 

cultura de uma UTI 100% ocupada. Com isso, a disponibilidade dos nossos leitos foi aumentando, favore-

cendo assim nossos pacientes assistidos na rede. 

Apesar da demanda de leitos de terapia intensiva pediátrica ser menor, estamos em média com 84% de 

leitos ocupados. Atendendo quase que por completo todas as solicitações de internação na unidade, e to-

das devidamente reguladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO LEITOS fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 10 100% 84% 97% 94% 96% 97% 97% 96% 97% 95% 95% 95%

UTI PEDIÁTRICA 8 49% 93% 90% 76% 89% 89% 85% 74% 76% 93% 71% 80%
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C) NÚMERO DE INTERNAÇÔES NO PERÍODO 

 

 
 

 

O número de internações variou em cada mês no ano de 2013 e estava diretamente relacionado com o 

grau de rotatividade dos leitos e tempo médio de permanência na unidade. Os meses com menos interna-

ção são os meses onde não conseguimos dar alta aos pacientes devido a sua gravidade, ou por falta de lei-

tos vagos nas enfermarias do hospital, cenário este encontrado em diversos momentos no ano de 2013. À 

medida que as saídas na UTI Adulto foram aumentando, foi possível internar mais pacientes com indicação 

para cuidados de terapia intensiva. 

Já na UTI Pediátrica o número de internações foi aumentando de forma ascendente, conforme estrutura-

ção do serviço, e disponibilizando 100% do leitos na unidade.  

 

 

 

NÚMERO DE INTERNAÇÕES LEITOS fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 MÉDIA

UTI ADULTO 10 15 20 21 31 31 31 26 15 22 25 23 24

UTI PEDIÁTRICA 8 5 15 14 16 22 21 29 22 25 21 20 19
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5.2- RECURSOS HUMANOS 
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5.3- EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

5.3.1- ENFERMAGEM 

Ao longo de 2013 conseguimos adquirir todos os equipamentos que a RDC 07 preconiza, bem como mate-

riais e medicamentos específicos de uso da unidade de terapia intensiva. 

O Sistema Epimed foi implantado em Maio/2013 e desde então ele é alimentado diariamente. Através da 

Epimed conseguimos obter os indicadores contratuais e também os de qualidade. 

Obtemos êxito nos indicadores quantitativos e qualitativos, comprovando que o trabalho que estamos rea-

lizando está sendo satisfatório e que consequentemente estamos prestando uma assistência de qualidade 

ao paciente, que é nosso objetivo maior. 

- Implantamos Educação Continuada em enfermagem; 

- Realizamos capacitações mensais para toda equipe de enfermagem; 

- Nossos Enfermeiros estão realizando Pós Graduação em Cuidados Intensivos, oferecido pela Pró Saúde; 

- Toda a equipe Multiprofissional (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assis-

tente social e fisioterapeutas) realizaram cursos mensalmente em parceria com a AMIB e Pró Saúde; 

- Realizamos treinamentos com nossos colaboradores na unidade de trabalho e em parceria com o Centro 

de Estudos do HECC; 

- Implantamos Rotinas de Enfermagem, Protocolo Operacional padrão, Formulários, Bundle, Check list, 

para padronizar a assistência ao paciente. 
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5.3.2- FISIOTERAPIA 

Podemos citar itens de extrema importância no serviço de fisioterapia dos CTI Adulto e Pediátrico na ges-

tão da Pró-Saúde no ano de 2013, como  por exemplo, a presença de um fisioterapeuta rotina em cada 

setor dando andamento nas propostas de atendimento ao paciente crítico. Como principais ações estabe-

lecidas, podemos citar as implantações de protocolos; aquisição de materiais fisioterapêuticos e melhor 

ênfase em sua aplicabilidade (interfaces para VNI como a total face, prongas nasais, cufômetro, geradores 

de fluxo, máscara pediátrica para traqueostomia); treinamentos técnicos periódicos; melhor acompanha-

mento do serviço através dos dados estatísticos e emissões de relatórios mensais; e rounds diários com a 

presença da equipe multiprofissional, oferecendo melhor abordagem dos casos clínicos, e assim promo-

vendo melhores resultados. 

 

 
 

Pediátrico 

 

Adulto 

 

8142 atendimentos/ano  

 

14396 atendimentos/ano 

 

média mensal = 744 

 

Média mensal = 1199 
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Pediátrico 

 

Adulto 

 

40 desmames /ano  

 

117 desmames /ano 

 

Média mensal = 3.63 

 

Média mensal = 9.75 
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5.3.3- NUTRIÇÃO 

O ano de 2013 foi de expectativas e de desenvolvimento de diversas rotinas e processos para o Serviço de 

Nutrição e Dietética da Pró Saúde / Hospital Estadual Carlos Chagas. Neste mesmo ano inauguramos o CTI 

pediátrico e aperfeiçoamos os serviços já desenvolvidos no CTI adulto.  

O gráfico abaixo demonstra o número médio de prescrições no ano de 2013 dos pacientes atendidos pelo 

Serviço de Nutrição da Pró Saúde/HECC, obtido pela média de atendimento mensais. 

 

 

 

Nossos objetivos em 2013 foram:  

 Implantação e revisão de rotinas e protocolos em ambos os CTI´S; evolução nutricional diária 

em prontuário; 

 Implantação de rotina de pedido e administração de enterais do (CTI pediátrico); 

 Implantação da avaliação de risco Nutricional CTI adulto; 

 Elaboração Instrução de Trabalho do Serviço de suporte nutricional ao paciente; 

 Documentação de procedimentos de avaliação nutricional dos pacientes; 

  Implantação de indicadores de controle de qualidade e assistência, que medem o aporte ener-

gético diário total, e meta de aporte calórico em 72h; 
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 Implantação de metas para diminuição do tempo de jejum para pacientes; 

 Treinamentos frequentes para colaboradores e prestadores de serviços;  

 Implantação protocolo de entrega de dietas enterais; 

 Implantação de rotina de refeições para o colaborador; 

 

Pontos positivos:  

 Suporte técnico da equipe multiprofissional no atendimento médico; 

 Rounds diários de ambos os CTI’s, com participação do corpo técnico, médicos e equipe multi-

disciplinar de ambos os CTI’s, aumentando o estimulo ao trabalho em conjunto e a satisfação fi-

nal com o serviço prestado, somado aos números melhorados à recuperação do pacientes. 

 Controle através de documentação comprobatório, de controle higiênico sanitário, manutenção 

de equipamentos etc. 

 Formalização de contrato com empresa Fornecedora de refeições. 
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5.3.4- FONOAUDIOLOGIA 

 

O serviço em uma unidade de terapia intensiva visa reduzir o tempo de internação do paciente, pois viabili-

za que o paciente crítico após restabelecimento do quadro inicie via oral segura, minimizando os riscos de 

uma broncoaspiração uma vez que o fonoaudiólogo realiza avaliação através de observação clínica e funci-

onal para o retorno de dieta oral, adaptando consistência, utensílios e orientando a equipe quanto à postu-

ra e ritmo adequado a oferta de dieta oral, o que consiste em menor utilização de antibióticos e menores 

risco de mortalidade.  

A redução do tempo de alimentação enteral reduz custos à unidade hospitalar. Uma vez que dieta enteral 

apresenta custo superior à dieta oral. O uso prolongado de sondas/cateter enterais propicia aumento do 

risco de infecção.  

Sendo assim a fonoaudiologia pode contribuir para redução do tempo de utilização de sonda/cateter ente-

ral, redução do número de infecções, acelerando o tempo de internação com alta mais precoce e gerando 

assim redução de custos. 

No ano de 2013 houve grande contribuição quanto ao retorno de via oral em segurança minimizando os 

riscos de aspiração. Foi observada uma maior inserção e valorização do profissional na rotina do setor, jun-

to à equipe médica e enfermagem em relação ao papel da fonoaudiologia na unidade intensiva, no qual foi 

possível realizar intervenção de forma mais precoce por meio de terapia indireta e treino para transição 
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alimentar a pedido da equipe médica. A participação ativa nos rounds propiciou a discussão multidisciplinar 

esclarecendo a atuação do profissional na unidade e com isso foi observado maior interesse na parceria a 

fim de proporcionar o restabelecimento e evolução alimentar de forma segura.  

A atuação da Fonoaudiologia na pediatria é predominante, uma vez que os pacientes do CTI adulto, na 

maioria das vezes, não apresenta clínica favorável para avaliação funcional de deglutição, sendo encami-

nhados para as enfermarias com dieta enteral através de CNE. O mesmo não ocorre na pediatria, onde a 

grande maioria das crianças tem alta em via oral exclusiva, salvo indicações de via alternativa de alimenta-

ção (GTT) e outros casos específicos.  

Após incentivo ao aleitamento exclusivo e orientação adequada de técnicas de massagem e ordenha pela 

fonoaudiologia notou-se uma maior valorização do aleitamento materno pela equipe o que gerou aumento 

da incidência de aleitamento materno dentro da unidade. 
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5.3.5- PSICOLOGIA 

Em 2013 o serviço do Psicologia da Pró Saúde nos CTI Aduto e CTI Pediátrico do HECC, foram 

realizadas os seguintes trabalhos: 

1. Acolhimento na perspectiva da humanização; 

2. Escuta ativa; 

3. Coleta de informações sobre o paciente e dinâmica familiar; 

4. Avaliado conhecimento e entendimento da família acerca do quadro clínico do paciente; 

5. Orientações sobre a rotina da unidade e outras questões pertinentes; 

6. Avaliação da demanda de acompanhamento psicológico sistemático do paciente;  

7. Evoluções psicológicas no prontuário dos pacientes;  

8. Atendimento e acolhimento humanizado a família durante o comunicado do óbito realizado 

pelo médico; 

9. Avaliou-se quadro psíquico e foi trabalhado questões relativas à tentativa de suicídio. 

10. Dinâmicas terapêuticas com acompanhantes e com a Equipe Multiprofissional. 

11. Palestrante na semana de Terapia Intensiva. 
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6 -CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Estes foram os fatos e ocorrências de maior relevância no de 2013. Os indicadores e demais informações 

referentes à produção do hospital, econômico-financeiro e pessoal podem ser acompanhados nos 

relatórios em anexos. 
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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.  

 


