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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 de OUTUBRO de 2013, referente ao contrato de gestão nº 

30/2012 celebrado junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como por objeto operacionalizar a gestão 

dos serviços de obstetrícia, neonatologia, odontologia especial, ortopedia e traumatologia, endoscopia digestiva e anestesio-

logia do Hospital Estadual Rocha Faria.  

 

Este documento vem a demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE nas atividades desenvolvidas de gerenciamento na Unidade 

referida, onde o foco foi dado para implantação de modernos métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, 

voltados à gestão hospitalar, baseado no desenvolvimento de atividades administrativas, técnico assistencial e financeiras que 

otimizem o gerenciamento e promovam a captação de recursos.  

 

Desta forma a PRÓ-SAUDE acredita que atingiu a expectativa de viabilização e fortalecimento da relação entre o ente público 

e a sociedade, possibilitando o avanço e o desenvolvimento da Unidade e aprimorando a qualidade da prestação de serviços 

e na humanização do atendimento. 

 

Atuando desta forma a PRÓ-SAÚDE, têm cumprido um papel fundamental para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, 

cultura e desenvolvimento institucional voltados para área da saúde, valorizando o capital humano de seus profissionais, e 

investindo no atendimento diferenciado aos pacientes, demonstrando assim que a saúde pública pode ser bem administrada, 

e gerida por uma Organização Social. 

2|METAS ESTRATÉGICAS  
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 fiscalização dos contratos de 

gestão. 

 

De acordo com tal 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. 

 

Entendemos que o objetivo do contrato de gestão seja o de firmar uma parceria vencedora visando à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos usuários e que a aplicação à Organização Social de multas ou descontos pelo não 

cumprimento de quaisquer metas nada mais seja senão a triste constatação de um fracasso de ambas as partes num processo 

onde o maior penalizado tenham sido os próprios usuários do SUS. 
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Assim, visando o sucesso 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 qualita-

tivas. 

 

Considerando que a gestão dos serviços de Endoscopia Digestiva e Traumatologia-Ortopedia, por decisão ad SES/RJ, 

ainda não foram transferidos à Pró-Saúde, retiramos as metas vinculadas a eles do relatório 

 

INDICADORES QUANTITATIVOS 
 

 Sorriso Especial 

 

ATIVIDADES HOPITALARES METAS JUL AGO SET OUT 
MÉDIA  2º 

SEM 

CIRURGIA DO SORRISO ESPECIAL 30 35 33 37 35 35 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SORRISO ESPECIAL 200 233 230 220 255 234 

 

Cumpridas as metas do Sorriso Especial previstas no contrato. 

 

 Maternidade 

 

ATIVIDADES HOPITALARES META JUL AGO SET OUT 
MÉDIA  2º 

SEM 

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 602 471 490 472 422 464 

 

Reiterando o citado nos meses anteriores, a meta de saídas obstétricas precisa ser revista, pois nas condições atuais 

não há espaço para atender devidamente uma demanda “a ser criada e regulada” sem comprometer a ampliação da Unidade 

Intermediária, montagem do serviço de “Mãe Canguru” (obrigação Contratual) e manutenção das mães ocupando leitos desti-

nados às parturientes no terceiro andar. 
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INDICADORES DE QUALIDADE 
 

Conforme previsto no item 7 do edital 8, foram definidos indicadores qualitativos de desempenho a serem cumpridos, 

avaliados de forma dicotômica e pontuados conforme quadro abaixo: 

Média de Pontos Semestral Conceito Semestral 

0-69 
C 

70-89 
B 

90-100 
A 

 

Como a avaliação das metas é feita semestralmente e janeiro não consta para efeito de cálculo, no quadros consoli-

dados de avaliação dos indicadores de qualidade a seguir as médias foram calculadas a partir do mês de fevereiro. 

 Maternidade – Média de Permanência de Puérperas 

ATIVIDADES HOPITALARES 
INDICADOR JUL AGO SET OUT 

MÉDIA       

2º SEM 

PACIENTES-DIA PUÉRPERAS - 1209 1299 1204 1106 1204 

PUÉRPERAS SAÍDAS - 343 363 350 302 339 

MÉDIA DE PERMANÊNCIA DE PUÉRPERAS < = 4,0 dias 3,5 3,6 3,4 3,6 3,5 

PONTUAÇÃO NO PERÍODO 10 10 10 10 10 10 

 

Cumprida a meta, ficando abaixo dos 4 (quatro) dias de permanência previstos no contrato. 

 

 Maternidade – Taxa de Infecção Puerperal Relacionada a Partos Cesáreos 

 

ATIVIDADES HOPITALARES 
METAS JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  

2º SEM 

CASOS DE INFECÇÃO - 1 0 1 
6 2 

TOTAL DE PARTOS CESÁREOS - 145 120 134 
125 131 



PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2013 

 

 

Página 6 

TAXA DE INFECÇÃO PUERPERAL RELACIO-

NADA A PARTOS CESÁRIOS < 8 1% 0% 1,0% 6% 2% 

PONTUAÇÃO NO PERÍODO 10 10 10 10 10 10 

 

Cumprida a meta, ficando dentro da taxa de 8% previstos no contrato. 

 

Maternidade – Percentual de Cesarianas 

ATIVIDADES HOPITALARES 
META JUL AGO SET OUT 

MÉDIA 2º SEM 

TOTAL DE PARTOS - 366 395 378 339 369 

TOTAL DE CESÁREAS - 145 120 134 125 131 

TAXA DE CESÁREA < = 35% 40% 30% 35% 37% 35% 

PONTUAÇÃO 10 0 10 10 0 10 

 

Cumprida a meta, ficando dentro da taxa de 35% previstos no contrato. 
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 UTI-Neonatal – Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade 

 

ATIVIDADES HOPITALARES 
METAS JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  

2º SEM 

TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ES-

CORE DE GRAVIDADE NA UTI NEONATAL 
1 -x- 0,94 0% 0% 0,23 

PONTUAÇÃO NO PERÍODO 15 15 15 15 15 15 

 

Cumprida a meta, ficando dentro da taxa de inferior ou igual a 1 previstos no contrato. 

 

 UTI-Neonatal – Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce dos Nascidos na Unidade 

 

ATIVIDADES HOPITALARES 
METAS JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  2º 

SEM 

TOTAL DE ÓBITOS PRECOCES NA UNIDADE - 1 1 1 3 1,5 

TOTAL DE NASCIDOS NA UNIDADE - 362 388 374 337 365,2 

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRE-

COCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE 
< 10 2,8% 2,6% 

2,7% 
9% 4,2 

PONTUAÇÃO NO PERÍODO 10 10 10 
10 

10 10 

 

Cumprida a meta, ficando dentro da taxa de <10 prevista no contrato.  
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 UTI-Neonatal – Tempo Médio de Permanência na UTI-Neonatal 

 

ATIVIDADES HOPITALARES 
META JUL AGO SET OUT MÉDIA 2º SEM 

PACIENTES-DIA UTI-NEONATAL - 551 456 565 
596 

542 

RN SAÍDOS DA UTI-NEONATAL - 37 31 34 
43 

36,2 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA 

UTI-NEO 
< 15 dias 14,89% 14,71% 17% 14% 15% 

PONTUAÇÃO NO PERÍODO 10 10 10 0 
10 7 

 

Cumprida a meta, ficando dentro da taxa prevista no contrato de <15 dias.  

 

 Sorriso Especial – Taxa Infecção Pós-Cirúrgica Odontológica 

 

ATIVIDADES HOPITALARES 
METAS JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  2º 

SEM 

TOTAL DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS - 35 33 37 35 35 

TOTAL DE INFECÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS - 0 0 0 0 0 

TAXA DE INFECÇÃO PÓS CIRURGICA ODONTOLÓGICA < 2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PONTUAÇÃO 10 10 10 10 10 10 

 

Cumprida a meta, ficando dentro da taxa de 2% prevista no contrato.  
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 Centro Cirúrgico - Taxa de Suspensão de Cirurgias Eletivas 

 

 

Cumprida a meta, ficando dentro da taxa prevista no contrato de <10%. 

Não houveram Cirurgias Canceladas  

 

 

  

ATIVIDADES HOPITALARES 
META JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  

2º SEM 

CIRURGIAS AGENDADAS DO SORRISO ESPECIAL - 37 40 37 35 37 

CIRURGIAS CANCELADAS DO SORRISO ESPECIAL - 2 6 0 0 2 

CESÁREAS - 145 120 134 125 131 

CESÁREAS CANCELADAS - 0 0 0 0 0 

TOTAL CIRURGIAS AGENDADAS (SORRISO+OBST) - 182 159 170 160 168 

TOTAL CIRURGIAS CANCELADAS (SORRISO+OBST) - 2 6 0 0 2 

TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIA ELETIVA < 10% 1% 4% 0 0 1% 

PONTUAÇÃO NO PERÍODO 10 10 10 10 10 10 
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 Taxa de Satisfação dos Usuários 

 

ATIVIDADES HOPITALARES 
META JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  2º 

SEM 

Taxa de Satisfação dos Usuários >90% 98% 98% 93% 94% 96% 

PONTUAÇÃO NO PERÍODO 10 15 15 15 15 15 

 

Conforme citado anteriormente, a partir de março implantamos um modelo de pesquisa que prejudicava bastante a pon-

tuação no quesito “cumprimento da meta de satisfação dos usuários”, uma vez que utilizava um formulário único questionando a 

satisfação dos usuários (pacientes/parturientes) no momento em que estavam fazendo as reclamações, ou seja, no momento em 

que estavam evidentemente insatisfeitos, em vez do momento da alta, quando já teriam uma visão do conjunto do atendimento 

prestado e com suas reclamações já atendidas. 

Utilizamos esta estratégia durante 3 meses (março, abril e maio), em junho adotamos a pesquisa no momento da alta, 

separando-a do serviço de ouvidoria. A grande diferença no resultado das pesquisas do trimestre março-maio (85% em média) 

para o mês de junho (97%), evidencia o óbvio de que a metodologia adotada anteriormente prejudicava o indicador de 

qualidade “satisfação do Usuário”. 

OBS. Por serem muitas páginas, optamos por não incluir as cópias das pesquisas, com as 

reclamações dos usuários, neste relatório, mas elas estão à disposição da SES/RJ no 

HERF para análise, a qualquer momento. 

Seguem abaixo os dados tabulados por grupo. O percentual de satisfação foi apurado somando as respostas “bom, ótimo 

e excelente” e dividindo pelo total de respostas, com exceção das não respondidas. 

 

Grupo 1 – Estrutura/ Ambiente 

"QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA:" CONCEITO ATRIBUIDO 

0 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 N/R 

Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

1. Limpeza e conforto da recepção, banheiro, corredores, 
salas de espera? 

5 9 29 18 19 0 

2. Você teve informações e esclarecimentos sobre seu es-
tado de saúde? 

2 1 25 26 25 1 

3. O estabelecimento é bem sinalizado para você encon-
trar o local onde precisa ir? ( placas e cartazes) 

1 4 30 21 23 1 

 

Grupo 2 – Ambulatório/ Acolhimento /Emergência 
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"QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA:" 
O tempo que demorou para ser atendido 

CONCEITO ATRIBUIDO 

0 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 N/R 

Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

4.1. Pelos médicos 2 1 23 26 28 0 

4.2. Pelos enfermeiros 0 2 20 24 34 0 

4.3. Pelos Outros Profissionais 0 2 21 26 31 0 

 

Grupo 3 – Atendimento/ Boa vontade 

"QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA:" 
A boa vontade e disposição das pessoas em ajudar a 

resolver seus problemas 

CONCEITO ATRIBUIDO 

0 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 N/R 

Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

5.1. Pelos médicos 2 3 20 25 29 1 

5.2. Pelos enfermeiros 0 2 22 24 32 0 

5.3. Pelos Outros Profissionais 0 5 21 26 28 0 

6. Sua sensação de confiança em relação aos atendimen-
tos oferecidos por este ambulatório 

0 5 25 19 30 1 

 

Grupo 4 – Educação / Respeito 

"QUE NOTA VOCÊ DÁ PARA:" 
 A educação e o respeito com que você foi tratado: 

CONCEITO ATRIBUIDO 

0 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 N/R 

Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

7.1. Pelos médicos 
3 2 20 24 30 1 

7.2. Pelos enfermeiros 0 0 19 22 39 0 

7.3. Pelos Outros Profissionais 0 0 25 19 36 0 

8. O interesse do médico em ouvir as queixas do paciente 
e o exame físico que foi realizado? 

1 6 17 23 33 0 

9. As explicações do médico sobre a doença do paciente e 
o tratamento que foi realizado? 

1 4 20 21 34 0 

10. O silêncio no ambiente do ambulatório? 3 10 18 21 28 0 

11. O local para reclamações / sugestões é de fácil 
acesso? 

2 2 22 23 31 0 
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 Pontuação (Resumo dos Resultados Obtidos no Cumprimento das Metas).  

 

METAS QUANTITATIVAS 

ATIVIDADES HOPITALARES 
METAS JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  

2º SEM 
% 

CIRURGIAS DO SORRISO ESPECIAL 30 35 33 37 35 35 113% 

ATEND. AMBULATORIAIS SORRISO ESPECIAL 200 233 230 220 255 234 116% 

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 602 471 490 472 422 478 80% 
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METAS QUALITATIVAS 

ATIVIDADES HOPITALARES 
METAS PTOS JUL AGO SET OUT 

MÉDIA  

2º SEM 

MÉDIA 

PONTOS 

MÉDIA DE PERMANÊNCIA DE PUÉRPERAS < = 4 dias 10 3,52 3,58 3,4 3,66 3,5 10 

TAXA MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE 

GRAVIDADE NA UTI NEONATAL 
<1 15 -x- 0,94 0% 0% 0,2 15 

TEMPO MÉDIO DE PERM. NA UTI NEONATAL < 15 dias 10 14,89 14,71 16,62 13,86 15,02 7 

TAXA DE CESÁREAS <35% 10 40% 30% 33% 37% 35% 7 

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE 

DOS NASCIDOS NA UNIDADE 
< 10 10 2,8 2,6 3,0 9 4,3 10 

TAXA DE INFECÇÃO PUERPERAL RELACIONADA 

A PARTOS CESÁRIOS 
< 8% 10 1% 0% 0,0% 5% 1,5% 10 

TAXA INFECÇÃO PÓS CIRURGICA ODONTOLÓ-

GICA 
< 2% 10 0% 0% 0,0% 0 0% 10 

TAXA DE SUSPENÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA < 10% 10 1% 4% 0,0% 0% 2,5% 10 

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS >90% 15 98% 98% 93% 94% 96% 10 

TOTAL DE PONTOS - x - 100 75 100 - X - 70 - x - 89 

 

Média de Pontos Semestral Conceito Semestral 

70-89 B 

 

OBS. Os dados da Taxa de Mortalidade Ajustada Por Escore de Gravidade na UTI Neonatal do mês de Julho/2103 ainda estão 

sendo apurados retroativamente e devem ser apresentados no relatório de setembro. Por enquanto, a média parcial é de 87,5 

pontos (conceito “B”), mas, caso tenhamos obtido o indicador, nossa média irá para 95 pontos, atingindo o conceito “A”. 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVAS PELAS METAS NÃO ATINGIDAS 

METAS QUALITATIVAS 

ATIVIDADES HOPITALARES JUSTIFICATIVA 

SAÍDAS OBSTÉTRICAS Necessidade de redefinir a meta em conjunto com o futuro da UTI-Neo e UI. 
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METAS QUALITATIVAS 

ATIVIDADES HOPITALARES JUSTIFICATIVA 

TAXA MORTALIDADE AJUSTADA POR 

ESCORE DE GRAVIDADE NA UTI NEO-

NATAL 

Implantado com sucesso, o EPIMED emitiu seu primeiro relatório em 

agosto. Os dados de julho estão sendo lançados no sistema utilizando 

as informações constantes nos prontuários dos pacientes. Provavel-

mente, a partir do próximo relatório os dados de julho já estejam to-

dos lançados no sistema e seja possível apurar a taxa de mortalidade 

ajustada do período. 

 

ANÁLISE DA META DE SAÍDOS 
 

No relatório de fevereiro foram apresentadas algumas considerações sobre a meta de saídos da obstetrícia do HERF 

e reforçadas nos relatórios de março, abril e maio/13. Considerando a importância do assunto, repetimos abaixo os principais 

pontos abordados: 

 Entre 50 e 60 leitos efetivos (descontando os destinados às mães dos RNs internados na UTI-Neo e UI – (Unidade 

Intermediária) é insuficiente para cumprir à meta sem comprometer severamente o conforto e segurança das parturi-

entes; 

 Necessidade de ampliar a UI para permitir a saída dos RNs internados na UTI-Neo; 

 Necessidade de implantar o serviço de Mãe Canguru; 

 Para que seja possível ampliar a UI e implantar o Mãe Canguru será necessário ocupar uma enfermaria do Alojamento 

Conjunto e reduzir ainda mais o número de leitos destinados à Obstetrícia;  

 100% da demanda espontânea de parturientes é atendida no HERF, sem necessidade de transferência para outros 

locais; 

 A UTI-Neonatal é estrutura mais cara e complexa dos três serviços; 

 A UTI-Neonatal permanece com RNs e bebês internados além do necessário; 

 Os leitos da UTI-Neonatal eventualmente ocupados com RNs ou bebês de alta, impossibilitam a internação de RNs 

graves que necessitam do serviço; 

 A UI precisa ser ampliada para dar vazão aos RNs de alta na UTI-Neo; 

 A UI não tem espaço para ampliação no local atual; As mães alojadas na unidade não estão ali devido a nenhuma 

patologia; 

 As mães dos RNs da UTI-Neonatal estão ocupando uma área destinada às parturientes; 

 As mães dos RNs necessitam de um local seguro e confortável para dormirem, não necessariamente um leito hospitalar. 

Lembramos que este assunto já vem sendo tratado informalmente com a SES/RJ, mas entendemos que deva ser tratado 

formalmente, pois necessitamos de direcionamento dos serviços, pois estamos reduzindo a área da Obstetrícia, prejudicando 

ainda mais o cumprimento da sua meta de saídos, em benefício da reorganização da Unidade Intermediária e implantação 

da enfermaria da “Mãe Canguru”. 
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Caso a SES/RJ entenda que não seja este o caminho a seguirmos, precisamos ser notificados.  
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M E T A S  D E  Q U A L I F I C A Ç Ã O  P R O F I S S I O N A L  

Segundo o contrato, as cláusulas 4.4.10 e 8.15 preveem capacitação e treinamento aos profissionais do HERF, con-

forme descrito abaixo. 

 4.4.10 Manter os colaboradores permanentemente capacitados e atualizados, oferecendo cursos de educação per-

manente. Os programas e escalas de capacitação da equipe devem ser informados à SES/RJ sempre que solicitados. 

A SES/RJ poderá, a qualquer momento, solicitar a capacitação específica em alguma área. 

 Item 8.15 – Todos os profissionais deverão passar por cursos de reciclagem a cada 6 meses com comprovação de 

frequência e/ou certificado. 

Considerando o contrato, se dividirmos o número de empregados por 6, teremos o número de treinamentos mensais 

devidos. Como este dado é acumulativo, ao longo de 6 meses teríamos o número de treinamentos igual à soma dos colabora-

dores.  

Usando esta linha de raciocínio, o gráfico abaixo demonstra que o quantitativo acumulado de treinamentos realizados 

supera, em muito a meta estabelecida de um treinamento por colaborador a cada 6 meses. 

 

 

 

 

 

 
3|NOVOS SERVIÇOS  
 

3.1: PROJETO: ALTA NUNCA  
(Programa de Suporte e Manutenção de Saúde Bucal do Sorriso Especial de-
senvolvido pelo Dr. Cláudio Jorge) 
 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, paciente com necessidades especiais é todo paciente que apresente uma 

ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que 

o impeça de ser submetido a uma intervenção odontológica convencional (RESENDE, 1998; BRASIL, 2006). 
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Embora, os discretos avanços conseguidos pelos raros programas de prevenção e fluoretação tenham reduzido as 

incidências de odontopatias na população em geral, praticamente todos os pacientes com necessidades especiais precisam da 

odontologia profilática, terapêutica ou de ambas. 

 

Os pacientes com necessidades especiais, de uma forma geral, podem ser considerados de alto risco para patologias 

da cavidade bucal, principalmente cárie e doença periodontal. 

 

Esta condição está diretamente relacionada, principalmente, em decorrência da precariedade da higiene bucal, pre-

sente em quase todos os pacientes, a dificuldade de acesso a serviços odontológicos especializados e ausência de programas 

de prevenção e manutenção de saúde bucal. 

 

O programa de suporte e manutenção de saúde bucal para pacientes com necessidades especiais, é um programa 

que tem como objetivo oferecer condições para que todos os pacientes atendidos na Enfermaria Sorriso especial tenham acesso 

a uma Saúde Bucal de qualidade.  

 

O trabalho tem como metodologia a capacitação de pacientes, pais e cuidadores, oferecendo técnicas alternativas 

de manutenção da saúde bucal, respeitando as limitações e a individualidade de cada paciente. 

 

METODOLOGIA 
 

Todos os pacientes atendidos no projeto Sorriso Especial, após passarem pela consulta inicial e anamnese, são agendados 

para o primeiro atendimento no programa de manutenção de saúde bucal. Neste primeiro contato, os profissionais envolvidos 

avaliam: 

 

 As condições gerais de higiene do paciente 

 As condições de higiene da cavidade bucal 

 As características de comportamentais do paciente, dos pais e cuidadores. 

 A receptividade ao programa pelo paciente, pelos pais e cuidadores. 

 Existência de fatores complicadores tais como dor, infecção, comportamento agressivo, dificuldade de comunicação 

com o paciente, com os pais ou cuidadores devido a baixo nível cultural, deficiência mental, falta de interesse ou 

dificuldades econômicas. 

 Necessidade de estabelecer ordem de prioridades. 

 

O início do atendimento ao paciente no programa de manutenção pode ficar condicio-

nado à resolução prévia de alguma das questões acima expostas. 
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Após avaliação feita pela equipe do programa de manutenção, um plano de tratamento personalizado é proposto de 

acordo com as necessidades e características apresentadas pelo paciente, seus pais ou cuidadores. 

 

O plano de tratamento proposto terá sempre caráter educativo, com objetivo de sedimentar entre os envolvidos (paciente, 

responsáveis e cuidadores) a importância da manutenção da saúde bucal. 

 

O condicionamento do paciente deverá ser efetuado sempre de forma lúdica, com a utilização de dispositivos motivacionais 

e construtivistas. 

 

PROGRAMA DE ATENDIMENTO 
 

 

Após avaliação de todos os fatores relacionados ao paciente e ao plano de tratamento estabelecido, o início do trata-

mento será voltado ao estabelecimento de laços de confiança entre o paciente, seus familiares e ou cuidadores com a equipe 

envolvida no acolhimento. 

 

Um período de condicionamento do paciente é iniciado com a participação de todos os envolvidos. Nesta fase a percepção 

e a compreensão pelos profissionais, de sinais relacionados ao comportamento do paciente, são de suma importância para que 

o perfil do tratamento e seu grau de cooperação sejam estabelecidos. 

 

Várias sessões de condicionamento são oferecidas até que se estabeleça uma condição mínima de higiene e a periodici-

dade necessária para a manutenção da condição alcançada. 
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3.2: PROJETO: NOVO AMBULATÓRIO DO SOR-
RISO ESPECIAL  
(Projeto de Reforma do Sorriso Especial) 
 

Seguem abaixo as propostas de planta baixa e layout para a transferência do atual ambulatório do Sorriso Especial 
para o “Rochinha”, com reforma da área para permitir a instalação dos novos equipamentos adquiridos. A previsão é que a 
reforma e instalação dos novos equipamentos esteja concluída até novembro/13. 

 
 

 

 
 
 
 

Planta Baixa e 
Layout do 

Escovódromo
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3.3: PROJETO: PÓS SERVIÇO  
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Layout do 
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(Algoritmo de acompanhamento dos serviços) 
 
 

O Pós-serviço do Sorriso Especial, diferentemente das pesquisas de satisfação que vem sendo realizadas por telefone 
com os pacientes oriundos do HERF, tem por objetivo acompanhar o pós-alta dos pacientes e diagnosticar após 24 a 48h 
eventuais intercorrências decorrentes do processo pós-operatório. 

 
Por tratar-se de implantação de projeto piloto, iniciaremos com 5 perguntas básicas realizadas pela equipe de auxi-

liares de saúde bucal a serem feitas por telefone entre 24 e 48h após a alta dos pacientes, que deverão ser alteradas ao 
longo do aprendizado adquirido com os erros e acertos do serviço. 

 
Segue abaixo algoritmo de perguntas a ser iniciado em setembro/13. 
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3.4: PROJETO: CASA DE BONECA  
(Para atendimento às mães adolescentes, conforme proposta apresentada pelo 
Dr. Juciney Pacheco, coordenador da Obstetrícia) 
 

Há muito tempo é conhecida a importância da correta abordagem da gravidez na adolescência como fator de risco 

gestacional. O mesmo conceito é adotado pelo Ministério da Saúde, que caracteriza a gravidez nesta fase como quadro de 

gravidade e risco, o que a define como situação de alto risco, em vista da natureza clínica, biológica e comportamental do 

evento, e as possíveis repercussões sobre a mãe e o concepto. Existem relatos de que complicações obstétricas ocorrem em 

maior proporção nas adolescentes, principalmente nas de faixa etária mais baixa.  

Devido à imaturidade emocional e psíquica deste público alvo, o parto destas gestantes pode representar experiência 

assustadora e traumatizante, ceifando definitivamente qualquer planejamento familiar futuro. O desconhecimento, as incerte-

zas, a não implantação das boas práticas de assistência humanizada ao parto, a grande labilidade emocional, a imaturidade 

orgânica e psicológica, enfim, são alguns fatores que podem influenciar nos resultados perinatais esperados. 

A proposta de humanização da assistência no puerpério e nascimento, busca transformar os espaços destinados a este 

grupo de usuárias, tornando-os mais acolhedores, incluindo a participação da família e permitindo que a mulher tenha autono-

mia sobre o seu corpo no momento do parto. 

A atenção humanizada à mulher no momento do parto é um direito fundamental de todas, inclusive das adolescentes, 

e representa um fator indispensável para garantir que ela possa exercer a maternidade com segurança e bem estar. 

A humanização na assistência às adolescentes gestantes está diretamente relacionada à oferta de atendimento de 

qualidade, incorporando atitudes voltadas para a subjetividade, baseada nas necessidades individuais da gestante adoles-

cente. 

O Hospital Estadual Rocha Faria, vem propor através de ações concretas instituídas na sua maternidade, uma mudança 

pioneira na forma de abordagem às gestantes com idade entre 12 e 18 anos, admitidas em trabalho de parto. Para tal, cria-

se um espaço ímpar nas suas dependências, denominado: “Casa de Boneca” 

Trata-se de um ambiente (uma enfermaria a ser transformada) criado exclusivamente para a internação destas paci-

entes em trabalho de parto. Nele, a ambientação será feita visando atender a este tipo de clientela: “espaço teen”. Este será 

decorado, climatizado, com cor, sonorização, TV; e haverá todas as condições de acolhimento para estas pacientes. Ali ficarão 

internadas com seus familiares de livre escolha, receberá atenção de equipe multiprofissioinal: médicos, psicólogos, fisiotera-

peutas, nutricionistas, assistentes sociais, etc, A equipe profissional será exclusiva deste setor, escolhida e capacitada para tal 

finalidade. 

Desde a sua internação, saberá o médico que irá acompanhá-la e este ficará o tempo todo focado nesta paciente, 

juntamente com a enfermeira e técnica de enfermagem obstétrica. Seu parto será realizado neste espaço, através dos leitos 

P.P.P.. Ali, enquanto internada, receberá orientações sobre como será seu parto, tirará suas dúvidas, receberá orientações 

sobre planejamento familiar, e posteriormente será encaminhada para serviço de referência, para tentarmos reduzir as chances 

de nova gestação precoce. 

Após o parto, será conduzida ao alojamento conjunto, juntando-se às demais parturientes da unidade, e permitindo 

com isso a troca de experiências das diversas situações envolvidas no processo gestacional. 

Acreditamos ser possível mudarmos o conceito da assistência perinatal praticada no Estado do Rio de Janeiro. Acre-

ditamos que ao dispensarmos uma atenção diferenciada a este grupo de parturientes, adolescentes, com os riscos que estas 

pacientes por si só já representam; estejamos contribuindo para uma mudança nos paradigmas da assistência até então pres-

tada, com diminuição das taxas de cesáreas neste grupo e melhora do futuro reprodutivo das mesmas. 

 

  



PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2013 

 

 

Página 25 

3.5: PROJETO: ENFERMARIA MÃE CANGURU E 
UI NEONATAL 
 

Consta do edital de seleção 008/2012, em seu capítulo 3.2.1, do escopo dos serviços, letra i – “O Serviço de Obste-

trícia e Neonatologia oferecerá: Enfermaria Canguru: visa o atendimento humanizado estabelecendo o vínculo precoce entre mãe 

e filho através do contato pele a pele, que poderá se estender aos pais destes bebês prematuros. Deverá ser implantado até o 

terceiro mês depois do início das atividades assistenciais”. 

Conforme previsto no edital, o “método” Canguru foi implantado no prazo previsto, contudo, não a enfermaria. Para 

que isto ocorresse, seria necessária a adaptação das áreas. 

Nos relatórios de prestação de contas temos relatado a falta de leitos da Unidade Intermediária da Neonatologia, 

fora dos padrões da Vigilância Sanitária e com espaço inadequado entre os leitos. 

 

No intuito de implantarmos a enfermaria Canguru e melhorarmos a qualidade dos serviços da Unidade Intermediária, 

elaboramos projeto arquitetônico, que contou, inclusive, com sugestões e opiniões de profissionais da SES/RJ para melhorarmos 

as condições do Serviço dentro das nossas disponibilidades de área. 

Em resumo propomos: 

 Mudança de local da unidade Intermediária, que deverá ocupar uma enfermaria do alojamento conjunto; 

 implantação da enfermaria Mãe Canguru onde atualmente está localizada a Unidade Intermediária 

 

Em setembro foi enviado ofício à SES com a proposta de planta baixa para avaliação e autorização das obras de 

adaptação das áreas. Segue Abaixo a planta baixa proposta. 

 

 
 

3.5: PROJETO: SOS MULHER E ACOLHIMENTO 

Projeto de 
Reforma e 

Implantação da 
Enfermaria 
Canguru e 
Unidade 

Intermediária
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Constam do edital de seleção 008/2012, em seu capítulos 3.5.3, “dos Serviços Especiais, Serviço SOS Mulher deverá 

ser implantado quando do início das atividades assistenciais” e 4.1.3 “Obrigações da Contratada no que Tange à Assistência 

Multiprofissional, realizar acolhimento, classificação de risco e atendimento médico para os usuários que buscarem os serviços da 

Maternidade, quer gerem, ou não, internação”. 

Conforme previsto tanto o serviço SOS Mulher como o acolhimento com classificação de risco foram implantados. 

Contudo, a área e layout atual não permitem a realização dos serviços conforme previsto em portarias. 

Também por falta de espaço, o atendimento do SOS Mulher que deveria ser reservado, ocorre sem a devida priva-

cidade, junto às demais pacientes / parturientes que acorrem ao Hospital. 

No intuito de melhorarmos a qualidade dos serviços de SOS Mulher e acolhimento com classificação de risco, elabo-

ramos projeto arquitetônico, que contou, inclusive, com sugestões e opiniões de profissionais da SES/RJ, para melhorarmos as 

condições do serviço dentro das nossas disponibilidades de área.  

Em setembro foi enviado ofício à SES com a proposta de planta baixa para avaliação e autorização das obras de 

adaptação das áreas. 

 
 

4|CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Estamos trabalhando em ritmo acelerado para podermos encerrar o ano apresentando à população da região de 

Campo Grande serviços de qualidade superior a percebida em janeiro/13. Se possível, coroando o ano, em dezembro, com 

a certificação de Hospital Amigo da Criança. 


