
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 009/2014 

 

Seleção para a escolha de entidade de direito privado sem fins lucrativos,  

qualificada como Organização Social na área de atuação de Hospital Geral 

com perfil de alta complexidade, para celebrar contrato de gestão, operacio-

nalização e execução dos serviços de saúde no Instituto Estadual do Cére-

bro Paulo Niemeyer. 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE ABRIL 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE: SÉRGIO D’ABREU GAMA.  

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL E HOSPITALAR 

DIRETOR OPERACIONAL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: GABRIEL GIRALDI 

ENTIDADE GERENCIADA: INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO NIEME-

YER 

CNPJ: 24.232.886/0140-36 

ENDEREÇO: RUA DO RESENDE, 156 – RIO ABRIL/RJ 

DIRETOR HOSPITALAR: WESLLEY LOURENÇO GUIMARÃES 

DIRETOR TÉCNICO DA UNIDADE: MAURO VITOR COUTINHO BIZZO 
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INTRODUÇÃO 

 

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

sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demons-

trar o resultado de Julho de 2018, referente ao quarto termo aditivo ao contrato de ges-

tão nº 009/2014, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Abril, ten-

do como por objeto operacionalizar a gestão dos serviços do Instituto Estadual do Cé-

rebro Paulo Niemeyer. 
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ANÁLISE GLOBAL DO HOSPITAL 

 

METAS CONTRATUAIS QUANTITATIVAS 

 

 

 

Análise do Resultado (Saídas Clínicas): 

O quantitativo de saídas clínicas, em Julho, esteve acima da meta contratual em 66,67%, o 

que demonstra resultado favorável no Indicador, por ser considerado um indicador de 

produção assistencial. Apesar disso, o número elevado de saídos clínicos concorre 

diretamente com a produção de saídos cirúrgicos, o que representa o maior objetivo desta 

instituição. Ainda em relação aos saídos clínicos, observamos 7 saídos na unidade de 

Epilepsia que conta com 2 leitos exclusivos e atende pacientes de natureza clínica, além de 

18 saídos nas unidades de internação adulto e pediátrica. 

Total de 25 saídas clínicas no período. Indicador acima da meta estabelecida  
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Análise do Resultado (Saídas cirúrgicas) 

O número de Saídos Cirúrgicos, em Julho, esteve fora da meta contratual, 

representando aproximadamente 97,65% da produção esperada para o período. 

Apesar disso, o resultado se mostra favorável quando se considera a margem de 

tolerância de 10% prevista em contrato. 

Total de 83 saídas clínicas no período. Indicador dentro da meta 

estabelecida,considerando a variação contratual de 10%. 
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Análise do Resultado (Ressonância Magnética sem Sedação): 

Evidenciado que no mês de Julho/18 o indicador atingiu a meta estabelecida em con-

trato, tendo sido realizados 298 exames de ressonância magnética sem sedação, 

superando a meta pactuada em 41%. Esse valor é devido a grande carência da rede 

pública, onde além de serem realizados exames de pacientes ambulatoriais e inter-

nados no IEC, também atendemos outras solicitações de hospitais da Rede, que não 

possuem o aparelho de ressonância Magnética. No que tange o total realizado, iden-

tificamos: 16% exames de pacientes internados e 84% exames de pacientes eletivos. 

Sendo em sua maioria exames de Ressonância Magnética de Crânio, sela túrcica e 

colunas. 
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Análise do Resultado (Ressonância Magnética com Sedação): 

Evidenciado que o indicador atingiu a meta estabelecida de exames de ressonância 

magnética sob sedação, realizando 108 exames e superando a meta contratual em 

116%. Tal resultado se dá devido o IEC ser, neste momento, o único prestador de 

exames de Ressonância Magnética sob sedação no Estado do Rio de Janeiro que 

atende à rede. A Instituição além de realizar exames de pacientes internados e 

eletivos, oriundos da unidade, também atende algumas solicitações da rede pública e 

mandados judiciais para realização do exame. Desse total indentificamos: 25,9% 

exames de pacientes internados e 74,1% exames de pacientes eletivos, sendo em 

sua maioria exames de Ressonância Magnética de Crânio, seguidos do seguimento 

Neuroeixo (colunas). 

 

 

  



8 

 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado (Tomografia computadorizada): 

No mês de Julho/18 foram realizados 418 exames de Tomografia computadorizada, 

superando em 39,33% a meta pactuada.  

Continuamos atendendo a demanda de pacientes do Hospital Estadual Getúlio Var-

gas, onde seu tomógrafo encontra-se inoperante e também outros hospitais da rede 

pública que estão enfrentando a mesma situação. Referente ao valor total apresen-

tado, corresponde: 46% pacientes internados no Instituto, 18% pacientes oriundos do 

Hospital Estadual Getúlio Vargas; 11% pacientes ambulatórias do IEC; 25% pacien-

tes eletivos de outras unidades da rede. Do total de exames realizados, podemos 

considerar em sua maioria: tomografia de medicina interna (tórax, abdômen e pelve), 

posteriormente tomografia computadoriza de crânio. 
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Análise do Resultado (Hemodinâmica): 

Foram realizados 41 exames de diagnóstico de hemodinamica e 04 Tratamentos En-

dovascular, sendo 2 embolizações e 2 angioplastia. 
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Análise do Resultado (Hemodinâmica – Tratamento Endovascular Cerebral): 

Evidenciado que o indicador atingiu a meta estabelecida em contrato, realizando 4 

procedimentos, sendo 02 embolizações e 02 angioplastias, atingindo a meta pactua-

da com a SES. Desses 4 procedimentos, todos foram realizados em caráter de ur-

gência de pacientes internados do Instituto.  
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Análise do Resultado (Hemodinâmica – Diagnóstico): 

Evidenciado que o indicador não atingiu a meta estabelecida em contrato, sendo 

realizados 41 exames de arteriografia, chegando a 80% da meta pactuada com a 

SES. Considerando o total de 41 exames de arteriografia, identificamos 29 

atendimentos ambulatoriais e 12 internos, dos quais: 01 paciente da UTI 3º andar e 

11 pacientes da UTI 4º andar. O principal motivo no mês de Julho pelo não 

atingimento da meta foi o grande absenteísmo, totalizando 11 pacientes agendados 

eletivamente e que não compareceram. 
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Análise do Resultado (Gamma Knife): 

O equipamento ainda não está em funcionamento. Foi agendado pela empresa Elek-

ta a data de aplicação / treinamento para serem iniciados no dia 20/08/2018 até o dia 

24/08/2018. Posteriormente da semana de aplicação, será avaliado o aproveitamento 

do treinamento e decidido a data inicial dos pacientes regulados para o tratamento.  
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1.2 METAS CONTRATUAIS QUALITATIVAS 

 

 

 

Análise do Resultado (Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente 

sanguínea associada a um cateter venoso central (CVC) na UTI adulto): 

Não foram identificados casos de infecção de corrente sanguínea associada a cateter 

venoso central no mês de julho. A despeito do aumento da densidade de utilização 

de cateter venoso central no período, não foram identificados casos de  infecção de 

corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto devido: 

• Adesão aos itens do check list de inserção de acesso venoso profundo; 

• Adesão aos itens de manutenção de acesso venoso profundo; 

• Adesão as práticas de higienização das mãos.  
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Análise do Resultado (Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente 

sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI pediátrica): 

Não foram diagnosticados casos de infecções de corrente sanguínea associada a 

cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica. Tal resultado é atrubuído a: 

• Boa adesão a higienização das mãos; 

• Adesão aos itens de vigilância de inserção e manutenção de acesso venoso 

central. 
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Análise do Resultado (Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na 

UTI adulto): 

O uso deste dispositivo está relacionado a gravidade dos pacientes e cirurgias reali-

zadas. Apesar da vigilância diária quanto a necessidade do uso de dispositivos inva-

sivos, estes tornam-se necessários para a assistência aos pacientes. 
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Análise do Resultado (Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na 

UTI pediátrica): 

Houve aumento da Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Pediá-

trica, no entanto manteve-se dentro do limite desejado. Apesar do escore de gravida-

de dos pacientes ter diminuído no período (dados do EPIMED), a utilização do cate-

teres venosos profundos se justificam devido: 

• Necessidade de drogas vesicantes; 

• Pacientes com dificuldade de acesso venoso periférico; 

• Necessidade de terapia venosa por período superior a 14 dias. 
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Análise do Resultado (Taxa de mortalidade institucional): 

Em Julho, identificamos 9 óbitos Institucionais, dos quais 3 homens e 6 mulheres, 

predominando em idades entre 50 e 69 anos. Não verificamos óbitos em crianças.  

Em análise pormenorizada da Comissão de verificação de óbitos, 100% dos prontuá-

rios foram avaliados, onde identificou-se como causa mortis: 

• 01 Hipertensão Intracraniana; 

• 01 Neoplasia Intracraniana; 

• 01 Hemorragia Cerebral; 

• 01 Choque Séptico; 

• 01 Hemorragia Subaracnóidea; 

• 01 Neoplasia do Sistema Nervoso Central; 

• 01 Meningite; 

• 01 Neoplasia Maligna Cerebral Glioblastoma; 

• 01 Choque Séptico Pulmonar. 

Não observamos casos de Morte Encefálica com possíveis candidatos ao Programa 

de Transplantes. 
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Análise do Resultado (Taxa de mortalidade cirúrgica): 

Em julho, tivemos 2 casos de óbitos em até 7 dias após o ato cirúrgico. Em ambos os 

casos, a evolução clínica foi condizente com a gravidade dos mesmos.  

Apesar dos óbitos citados, permanecemos com resultados favoráveis em relação à 

meta, o que evidencia uma excelente qualidade assistencial aos pacientes cirúrgicos, 

com enfoque no protocolo de Cirurgia Segura e nos cuidados intensivos do pós ope-

ratório imediato. 
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Análise do Resultado (Taxa de ocupação operacional UTI adulto): 

Reflexo da complexidade do nosso paciente, gerando uma maior permanência do 

mesmo na unidade 

 

  



20 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado (Taxa de ocupação operacional UTI pediátrica): 

A Taxa de Ocupação na UTI Pediátrica encontra-se abaixo da meta nos últimos 5 

meses, o que vem se mostrando uma tendência para o IECPN. Dessa forma, ao 

analisar as causas, destacamos que o intervalo entre a desocupação e nova 

ocupação do leito é moroso, o que é atribuído à inexistência de um paciente elegível 

dentro da instituição. Vale ressaltar que não dispomos de enfermarias e não 

dispomos de emergência, o que nos faz depender do tempo de transferência dos 

pacientes dos hospitais de origem até o IECPN e, também, do tempo de chegada 

dos pacientes ambulatoriais, o que muitas vezes foge da nossa governabilidade.  

Sendo assim, considera-se uma meta de difícil alcance, o que nos leva à 

necessidade de repactuação. 
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Análise do Resultado (Média de permanência - UTI adulto): 

A média de permanência em torno de 10,4 dias está contaminada cronicamente pela 

presença de pacientes internados no IEC sem perspectiva de alta hospitalar. Esses 

pacientes contribuem todos os meses com 30 pacientes-dia cada um. Uma forma de 

acompanhar o tempo de permanência de forma mais eficaz e fidedigna seria utilizar a 

mediana de tempo. A mediana em Julho 2018 foi de 6 dias e vem se mantendo 

estável historicamente no IECPN. 

 

  



22 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado (Média de permanência - UTI pediátrica): 

A Média de Permanência na UTI Pediátrica encontra-se dentro da meta estabelecida 

e apresenta desempenho ótimo. Tal resultado se dá pela melhoria dos processos de 

trabalho, com discussões multidisciplinares diárias, plano terapêutico seguido 

irrestritamente e busca por desospitalização no menor tempo possível, a fim de dar 

segurança ao paciente e gerar maior giro de leitos. Além disso, um atendimento 

sistematizado em protocolos assistenciais, bem como o seguimento do protocolo de 

cirurgia segura garantem um atendimento de excelência com bons resultados finais. 
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Análise do Resultado (Alimentação SIH/SUS): 

Tudo que foi entregue ao faturamento até dia 05/08/2018 referente ao mês 07/18 foi 

cobrado, porém existem atendimentos que só são entregues ao setor após a data de 

fechamento sendo cobrados no mês seguinte. Alguns atendimentos não foram entre-

gues devido a ausência de laudos. 
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Análise do Resultado (Alimentação SIA/SUS): 

Durante o período de 01/07/18 até 31/07/2018 todas as contas foram faturadas. Ex-

ceto 3 internações não foram pois não atingiram o período de permanência na unida-

de. São essas: 

• 37481- HAPN- Internou em 31/07/2018 e saiu na mesma data.  

• 32801-JCLC- Internou em 06/07/2018 e saiu na mesma data. 

• 33615- TLSC- Internou em 09/07/2018 e saiu na mesma data. 

OBS.: Todas as contas não faturadas os pacientes ficaram horas na unidade sendo 

assim impossibilitando a cobrança. 
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Análise do Resultado (Monitoramento / Avaliação de queixas, reclamações e 

sugestões): 

O indicador de Resolubilidade (que envolve as demandas classificadas como: recla-

mação, denúncia e solicitação), neste mês, atingiu 100% das demandas resolvidas, 

ficando 10% acima da meta que é de 90%.  

Das 18 (dezoito) demandas recebidas no período de 15 de Maio a 14 de Junho, 11 

(onze) se classificam nos critérios de resolubilidade, sendo 4 (quatro) solicitações e 7 

(sete) reclamações. 
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2. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL 

 

 

Análise do Resultado (Taxa de infecção hospitalar): 

Este mês foram registrados 5 casos de infecação hospitalar. 

A unidade permanece com pacientes de longa permanência e recebendo pacientes 

de maior complexidade, com Julho propensão a infecção, no entanto, nos 

mantivemos na média dos casos de infecção. 

A SECIH juntamente com a enfermagem e Nucleo de Qualidade e Segurança do 

Paciente permanece reforçando as orientações, ações de segurança e lavagem de 

mãos para evitar novos casos. 
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Análise do Resultado (Taxa de satisfação do usuário): 

Taxa correspondente as medições do IECPN, onde os pesquisados avaliaram o 

atendimento e esturuta de forma satisfatória. A pesquisa é realizada mensalmente 

seguindo os critérios da SES/RJ. Este mês foram realizadas.255 pesquisas. 
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Análise do Resultado (Taxa de revisão de prontuário pela comissão de óbitos): 

Registrados 9 óbitos no mês, com análise de 09, indicador dentro da meta. A comissão 

se reune mensalmente. Todos os óbitos analisados, foram considerados pela comissão 

como não evitáveis, pacientes fora de possibilidade terapêutica 
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Análise do Resultado (Taxa de suspensão de cirurgias eletivas): 

Taxa correspondente as medições do IECPN, total de 99 procedimentos agendados, 

onde 3 procedimentos foram suspensos durante o período. 
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Análise do Resultado (Incidência de Úlcera por Pressão na UTI Adulto/Pediátrica): 

Úlcera por pressão (UPP) é o nome conferido a uma área de morte celular que se 

desenvolve quando a pele e/ou tecido mole são comprimidos, geralmente sobre uma 

proeminência óssea, como resultado de pressão ou de uma combinação entre esta 

com fricção e cisalhamento(1) . Registra-se nos últimos anos um aumento no número 

de pesquisas e nos investimentos com aquisição de novos produtos e/ou dispositivos 

para atuação na prevenção e tratamento das UPP. No Brasil, a incidência está entre 

3% a 66%. No contexto da terapia intensiva, a ocorrência de úlceras por pressão (UPP) 

pode apresentar-se com números ainda bem mais elevados, em decorrência da 

gravidade dos pacientes, de frequentes procedimentos terapêuticos, uso de drogas 

vasoativas, imobilidade no leito, conexão de dispositivos específicos e longos períodos 

de internação. A qualidade e a segurança nos serviços de saúde são atributos 

inexoráveis. Para atingir a excelência no serviço, adotamos políticas de qualidade, 

atreladas a um contínuo monitoramento, viabilizando produtos e serviços com maior 

uniformidade, redução de não conformidades, menores custos, ausência de 

desperdício e de retrabalho. No Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer 

trabalhamos o indicador de úlcera por Pressão na UTI Adulto/Pediátrica “atrelado” ao 

trabalho da Comissão de Lesão de Pele que hoje, atua em 100% dos pacientes que 

são classificados diariamente com o risco de desenvolver UPP e/ou piora de uma lesão 

oriunda de outra unidade, na Escala de Cubbin & Jackson. No mês de julho/2018 

tivemos 03 casos de úlcera por pressão, para 1036 paciente internados com o risco de 

desenvolver UPP. 



31 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado (Taxa de avaliação nutricional em pacientes internados): 

Segundo estudos, a avaliação nutricional em pacientes graves tem como objetivos 

estimar o risco de mortalidade e morbidade da desnutrição, identificando e 

individualizando as suas causas e consequências, com indicação e intervenção mais 

precisa daqueles pacientes com maior possibilidade de beneficiar-se do suporte 

nutricional. 

No mês de julho/2018 foram 105 internações com 100% dos pacientes internados no 

IEC no período maior que 24 horas (101 pacientes) avaliados. Ocorreram nesse 

período 4 exclusões, sendo: 

312 - Paciente internou no setor no dia 06 de julho para realizar procedimento rápido 

no Centro Cirúrgico, recebendo alta em menos de 24 horas após a realização do 

procedimento. 

414 - Paciente internou no setor no dia 06 de julho, porém, veio à óbito em menos de 

24 horas após sua internação. 

315 - Paciente veio a unidade para realizar exame de Ressonância Magnética, porém, 

evoluiu com complicações após a realização do exame, sendo encaminhada ao setor 

de Pediatria para monitorização. Paciente apresentou melhora e recebeu alta hospitalar 

em menos de 24 horas após sua internação. 

413 - Paciente internou no setor no dia 31 de julho, reinternação após a realização de 

procedimento cirúrgico com quadro de cefaléia e êmese, porém, apresentou melhora 
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evolutiva do quadro e recebeu alta hospitalar em menos de 24 horas após sua 

internação.  
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Análise do Resultado (Atendimento psicológico dos pacientes internados estendido 

aos familiares e/ou acompanhantes e colaboradores):  

Para que o leitor possa melhor acompanhar a rotina da psicologia, abordaremos os 

dois indicadores: avaliação e atendimento. E partir do indicador avaliação 

desenvolveremos a análise crítica do indicador atendimentos. 

Em 29 solicitações de avaliação e/ou atendimento sendo: 04 mapas cirúrgicos; 27 da 

equipe de saúde; 01 sol. da família; 01do ambulatório projeto Zika (grupo). E 36 por 

busca ativa, foram realizadas 44 avaliações (43 da neurocirurgia e 01 do projeto 

Zika). 

Ao todo realizamos 145 atendimentos psicológicos em Junho de 2018: 37 destinados 

aos pacientes; 91 aos familiares; 11 Interconsultas; 04 encaminhamentos; 02 

acolhimento multi Zika. 

Em 43 avaliações da neurocirurgia, com indicação de atendimento psicoterápico, 

com "visita ao leito" para receber o atendimento que e se fizer necessário no 

momento; 20 pacientes e/ou familiares receberam 33 atendimentos - individual 

familiar e/ou grupo de pais/responsáveis. Os outros 23 pacientes não tiveram 

continuidade no atendimento após avaliação por motivos diversos. 

Em 29 pacientes e ou familiares que se mantiveram internados do mês anterior, ou 

com solicitações específicas e com indicação de "visita ao leito" para receber o 

atendimento que e, se, fizer necessário no momento, receberam 52 atendimentos. 
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Análise do Resultado (Taxa de pacientes avaliados pelo fonoaudiologia que recebe-

ram alta com deglutição, fala e linguagem funcionais):   

No mês de Julho foram avaliados 87 Pacientes. Destes, 15 apresentaram disfagia, 2 

apresentaram disartria, 5 apresentaram paralisia facial e 2 apresentaram afasia. 

Dos 15 pacientes que apresentaram disfagia, 10 foram reabilitados fazendo com que o 

processo de alta não se prolongasse. 2 pacientes não completaram o processo de rea-

bilitação da deglutição porque foram transferidos antes de atingir via oral plena, 3 evo-

luíram com piora do quadro clinico e consequente óbito. 

Os 2 pacientes disártricos, foram encaminhados devido a gravidade da disartria e inter-

nação de curta permanência não havendo tempo hábil para reabilitação e foi encami-

nhados para continuar atendimento fonoaudiológico ambulatorial. 

Dos 5 pacientes com paralisia facial, 3 foram reabilitados apresentando melhora na 

funcionalidade de estruturas responsáveis pela mimica facial e 2 apresentaram interna-

ção de curta permanência não havendo tempo hábil para reabilitação e foram encami-

nhados para continuar atendimento fonoaudiológico ambulatorial. 

Dos 2 pacientes afásicos, 1 foi reabilitado apresentando melhora na efetividade da co-

municação e 1 apresentou internação de curta permanência não havendo tempo hábil 

para reabilitação e foi encaminhados para continuar atendimento fonoaudiológico am-

bulatorial. 
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Análise do Resultado (Atendimento social dos pacientes internados estendido aos 

familiares e/ou acompanhantes):  No mês de julho foram realizados 533 procedimentos 

pelo Serviço Social a 146 usuários, alcançando a meta de 450 atendimentos por mês. 

162 Orientação de direitos sociais 

119 Orientação rotina institucional 

33 Visitas de acompanhamento 

154 Interconsultas 

14 Trato de alta 

25 Atendimentos Diversos 

13 Avaliações internação 

2 Avaliação Projeto Zíka 

2 Acolhimento Projeto Zíka 

9 Atendimento não atribuição do serviço social 
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Análise do Resultado (Taxa de mobilização precoce - Ortostatismo):  

Em JULHO/18, houve 174 pacientes incluídos no programa de mobilização precoce, 

sendo 82 cirúrgicos. Deste total, 92 foram excluídos por não terem sido submetidos à 

cirurgia em JULHO/18 ou durante a internação ou por apresentarem critério de exclu-

são médica. 80 pacientes ficaram de pé. Os dois pacientes que não ficaram de pé esti-

veram hemodinamicamente instáveis durante um período prolongado no 4º andar. O 

opção de fazer a prancha ortostática para atingir ortostase foi liberada no final de se-

mana, e por segurança ao paciente a equipe optou por aguardar o fisioterapeuta-rotina 

na segunda-feira para iniciar a prancha e alcançar o nível máximo de mobilização. Os 

efeitos deletérios do repouso prolongado durante uma internação hospitalar já são bem 

estabelecidos na literatura. Em contrapartida, a mobilização precoce tem demonstrado 

a diminuição de complicações associadas à imobilidade na UTI como tromboembolis-

mo, infecções, quedas e delirium, além de diminuir o tempo de ventilação mecânica, o 

tempo de internação na UTI e os custos relacionados à internação hospitalar. O fato da 

taxa de pacientes que realizaram ortostase em um mês onde a taxa de pacientes gra-

ves era bastante elevada, alcançar 98% de verticalização do paciente neurocrítico de-

monstra o sucesso do programa de mobilização precoce instituído no IECPN. 
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Para melhor acompanhamento da rotina da psicologia, abordaremos os dois 

indicadores: avaliação e atendimento. E partir do indicador avaliação desenvolveremos 

a análise crítica do indicador atendimentos. 

Em 29 solicitações de avaliação e/ou atendimento sendo: 04 mapas cirúrgicos; 27 da 

equipe de saúde; 01 sol. da família; 01do ambulatório projeto Zika (grupo) e 36 por 

busca ativa, foram realizadas 44 avaliações (43 da neurocirurgia e 01 do projeto Zika). 

Ao todo realizamos 145 atendimentos psicológicos em Julho de 2018: 37 destinados 

aos pacientes; 91 aos familiares; 11 Interconsultas; 04 encaminhamentos; 02 

acolhimento multi Zika. Em 43 avaliações da neurocirurgia, com indicação de 

atendimento psicoterápico, com "visita ao leito" para receber o atendimento que e se 

fizer necessário no momento; 20 pacientes e/ou familiares receberam 33 atendimentos 

individual familiar e/ou grupo de pais/responsáveis. Os outros 23 pacientes não tiveram 

continuidade no atendimento após avaliação por motivos diversos. Em 29 pacientes e 

ou familiares que se mantiveram internados do mês anterior, ou com solicitações 

específicas e com indicação de "visita ao leito" para receber o atendimento que e, se, 

fizer necessário no momento, receberam 52 atendimentos. 

Conforme os dados acima, no mês de julho foram atendidos 94 pacientes e/ou 

familiares, do total de 171 pacientes internados, entre estes, os que apresentavam 

possibilidade de interagir. 
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No mês de julho foram realizados 533 procedimentos pelo Serviço Social a 146 

usuários, alcançando a meta de 450 atendimentos por mês.  

162 Orientação de direitos sociais 

119 Orientação rotina institucional 

33 Visitas de acompanhamento 

154 Interconsultas 

14 Trato de alta 

25 Atendimentos Diversos 

13 Avaliações internação 

2 Avaliação Projeto Zíka 

2 Acolhimento Projeto Zíka 

9 Atendimento não atribuição do serviço social 

 

O Serviço Social realizou atendimentos aos usuários da internação e ambulatório da 

neurocirurgia, epilepsia, exames, hemodinâmica e ambulatório de crianças notificadas 

com microcefalia, no que se refere às demandas competentes ao assistente social.  
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3. INDICADORES DE PRODUÇÃO 

 

3.1 –  Nº DE LEITOS POR ESPECIALIDADE CNES;  

        Nº DE LEITOS POR ESPECIALIDADE CONTRATO;  

        Nº DE LEITOS POR ESPECIALIDADE HOSPITAL  

 Fonte: CNES 

 

Comentário: 

A quantidade de leitos corresponde ao total disposto no edital e atualizados no CNES. 

Não houve bloqueio ou indisponibilidade de leitos no período. 

 

3.2 –  Nº. DE INTERNAÇÕES POR ESPECIALIDADE 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

Comentário: 

Não há meta contratual estabelecida para internação. Total de 105 internações. 

  

2.1. Nº de Leitos por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez MÉDIA

2.1.1 Neurocirurgia Adulto 38 38 38 38 38 38 38 38

2.1.2 Neurocirurgia Pediátrica 6 6 6 6 6 6 6 6

2.1.3 Epilepsia 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 46 46 46 46 46 46 46 0 0 0 0 0 46

2.2. Internações por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL MÉDIA

2.2.1 Neurocirurgia Adulto 87 68 81 68 91 81 80 556 79,43

2.2.2 Neurocirurgia Pediátrica 18 10 9 20 16 14 18 105 27,43

2.2.3 Epilepsia 14 8 14 11 11 11 7 76 19,71

Total 119 86 104 99 118 106 105 737 193,57
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3.3  – Nº. DE SAÍDOS POR ESPECIALIDADE 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

Comentário:   

O número de Saídos Cirúrgicos, em Julho, esteve fora da meta contratual, 

representando aproximadamente 97,65% da produção esperada para o período. 

Apesar disso, o resultado se mostra favorável quando se considera a margem de 

tolerância de 10% prevista em contrato. 

Total de 83 saídas clínicas no período. Indicador dentro da meta 

estabelecida,considerando a variação contratual de 10%. 

O quantitativo de saídas clínicas, em Julho, esteve acima da meta contratual em 

66,67%, o que demonstra resultado favorável no Indicador, por ser considerado um 

indicador de produção assistencial. Apesar disso, o número elevado de saídos 

clínicos concorre diretamente com a produção de saídos cirúrgicos, o que representa 

o maior objetivo desta instituição. Ainda em relação aos saídos clínicos, observamos 

7 saídos na unidade de Epilepsia que conta com 2 leitos exclusivos e atende 

pacientes de natureza clínica, além de 18 saídos nas unidades de internação adulto 

e pediátrica. 

Total de 25 saídas clínicas no período. Indicador acima da meta estabelecida  

 

 

3.4 – PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADE 

 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

Comentário:   

Taxa de ocupação de 75,11%. Estamos com todos os leitos ativos na unidade. 

  

2.3. Pacientes Saídos por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL MÉDIA

2.31 Neurocirurgia Adulto 84 68 87 76 82 74 83 554 79,14

2.3.2 Neurocirurgia Pediátrica 15 8 12 20 15 14 18 102 27,00

2.3.3 Epilepsia 11 9 13 11 11 11 7 73 19,29

Total 110 85 112 107 108 99 108 729 192,57

2.4. Porcentagem de Ocupação por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez MÉDIA MÉDIA

2.4.1 Neurocirurgia Adulto 67,29% 65,77% 74,91% 70,63% 69,31% 67,30% 75,24% 70,07% 10,01%

2.4.2 Neurocirurgia Pediátrica 83,87% 93,37% 88,02% 72,38% 78,80% 74,29% 79,26% 81,43% 81,08%

2.4.3 Epilepsia 77,42% 50,00% 66,13% 70,00% 67,74% 70,00% 58,06% 65,62% 63,94%

Total 70,32% 69,37% 76,56% 70,87% 70,69% 68,48% 75,11% 71,63% 71,81%
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3.5 –  MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

 

 

Comentário:  

Média de permanência Geral de 9,92 dias representa o cenário geral dos pacientes 

internados durante o período, refletindo a complexidade dos pacientes internados 

durante o período. 

 

3.6 –  VOLUME CIRURGICO 

 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

3.6.1 – Nº DE CIRURGIAS POR PORTE 

 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde  

2.5. Média de Permanência por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL MÉDIA

2.5.1 Neurocirurgia Adulto 8,94 9,75 9,61 10,32 9,70 10,09 10,40 9,83 1,40

2.5.2 Neurocirurgia Pediátrica 12,13 22,88 15,92 7,60 11,40 11,14 9,56 12,95 13,06

2.5.3 Epilepsia 4,36 3,11 3,15 3,82 3,82 3,82 5,14 3,89 3,82

Total 8,92 10,28 9,54 9,14 9,33 9,55 9,92 9,52 9,61

2.6. Volume Cirurgico Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL MÉDIA

2.6.1 Cirurgia de urgência 0,00 0,00

2.6.2 Cirurgia eletiva 93 91 97 94 106 92 99 672,00 178,71

Média Geral 28,26 7,08 7,33 8,73 11,10 7,13 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,64 44,15

2.6.1. Cirurgia por Porte Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL MÉDIA

2.6.1.1 Cirurgias Pequenas 3 2 2 1 2 1 1 12,00 1,71

2.6.1.2 Cirurgias Médias 45 67 47 35 74 43 58 369,00 52,71

2.6.1.3 Cirurgias Grandes 45 22 48 58 30 48 40 291,00 41,57

Total 93 91 97 94 106 92 99 672,00 96,00

Média Diária de Cirurgias 3 3 3 3 3 3 3 3,17 0,45
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3.6.2 – Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADE 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

 

 

 

 

2.8 –  AMBULATÓRIO 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

Análise do Resultado: 

No mês de Julho de 2018, foram realizadas 111 consultas via CER/SER e 1085 

consultas de retorno. 

 

 

  

2.6.2 Cirurgia por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL MÉDIA

2.6.2.1 Neurocirurgia Adulto 63 58 72 67 79 66 74 479,00 68,43

2.6.2.2 Neurocirurgia Pediátrica 22 29 22 20 20 21 19 153,00 21,86

2.6.2.3 Outros 8 4 3 7 7 5 6 40,00 5,71

Total 93 91 97 94 106 92 99 672,00 96,00

Total de Salas Cirúrgicas 4 4 4 4 4 4 4 4,00 0,57

Média de Cirurgias por Sala 23 23 24 24 27 23 25 0 0 0 0 0 24,00 3,43

2.8. Ambulatório Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL MÉDIA

2.8.1 Consultas 1.228 911 1.275 1.218 1.154 1.097 1.196 8.079 1.154

2.8.2 Consultas com Procedimentos - - - - - - - 0 0

2.8.3 Procedimentos 0 0

2.8.4 Procedimentos cirúrgicos 0 0

Total 1.228 911 1.275 1.218 1.154 1.097 1.196 0 0 0 0 0 8.079 1.154
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4. –  SERVIÇOS DE APOIO 

 

4.1 –  SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPA 

 

O serviço de processamento de roupas é uma área de apoio, responsável pelo forne-

cimento de enxoval hospitalar em condições ideais de higiene, quantidade, qualidade e 

conservação, devendo garantir o atendimento à demanda e a continuidade da assis-

tência, principalmente no que se refere à segurança e ao conforto do paciente. No 

IECPN, esta área está dividida em dois segmentos: 

Produção do serviço: 

 

O volume de enxoval utilizado está diretamente relacionado ao número de procedimen-

tos realizados, à taxa de ocupação e ao funcionamento das unidades. Além disso, o 

consumo também é afetado por fatores sazonais e alterações na rotina. 

No mês de julho verificamos elevação no volume de enxoval utilizado na unidade, em 

decorrência dos seguintes fatores: 

 Aumento do número de exames, cirurgias e taxa de ocupação das 

UTI's; 

 Ocorrência de baixas temperaturas ao longo do mês, o que aumenta a 

demanda por lençóis e cobertores; 
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Recebemos peças novas de enxoval, as quais tiveram que passar pela degoma (pro-

cesso de lavagem para retirada de goma), o que resultou em um acréscimo de 210,9 

Kg ao volume de enxoval processado. 

4.2 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

É o serviço responsável por preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a or-

dem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a dissemina-

ção de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saú-

de. 

No IECPN o serviço é próprio; os saneantes utilizados são padronizados e utilizados na 

concentração e tempo determinados no plano de validade e descarte; os equipamentos 

são modernos, visando preservar a integridade dos colaboradores e atender as neces-

sidades do serviço; as técnicas adotadas foram padronizadas, em conformidade com 

as práticas preconizadas pela ANVISA e devidamente validadas pelo Serviço de Epi-

demiologia e Controle de Infecção. 

Produção do serviço: 
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No mês de julho verificamos elevação no volume de resíduos gerados na unidade, em 

decorrência do aumento do número de exames, cirurgias e taxa de ocupação das 

UTI's. Também verificamos uma acentuada elevação no volume de resíduos gerados 

pelo refeitório, em especial no café da manhã. Conforme informações repassadas pela 

nutrição, foi possível perceber uma mudança de perfil nos colaboradores da unidade, 

que passaram a consumir refeições no hospital e houve aumento da população fixa 

após o serviço da CME passar a ser próprio.. 
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4.3 -  NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE  

 

 

 

Assim como os dois últimos meses, Julho apresentou um resultado acima da meta pre-

conizada de 2hs homem em treinamento, alcançando a média de 02hs e 24 minutos. 

Apesar do número de participações aos treinamentos ter sido menor, comparado ao 

último mês, onde tivemos a ação da festa Junina, o indicador permanece acima da mé-

dia. Como plano de ação para elevar o número de participações, o NEP demandou aos 

gestores das áreas: Administrativa e Apoio, o LNT (Levantamento de Necessidades de 

Treinamento) onde podemos avaliar e definir as prioridades de cada setor. 

O quantitativo de treinamentos realizados em Julho, foi um pouco menor que o mês 

anterior somando 47, sendo que 5 foram realizados em local externo. Com a parceria 

dos gestores e a elaboração dos LNTs, a expectativa é que esse número cresça. 
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5 –  RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

5.1- MOVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

 

5.2 –  FATURAMENTO 

 

 

 

Análise do Resultado:  

As 105 AIHs geradas das saídas ocorridas no mês de Julho foram apresentadas. 

Comentário: 

Durante o período continuamos com os processos de habilitação e credenciamento, es-

tes processos impactam diretamente no faturamento das AIH’s, gerando glosa de todas 

AIH’s apresentadas para o IECPN. 

- Processo: Solicitação de Credenciamento e Habilitação de Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Terapia Nutricional – Enteral/Parenteral. 

- Processo: Solicitação de Credenciamento e Habilitação de leitos de Neurocirurgia. 

- Processo: Solicitação de Credenciamento e Habilitação de 03 leitos de Hospital Dia – 

Procedimentos Cirúrgicos, Diagnósticos ou Terapêuticos. 

3.2- MOVIMENTO FINANCEIRO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Subtotal

3.1.1 Receita 6.000.000 7.200.000 7.673.579 7.343.877 7.353.662 7.335.573 42.906.691

3.1.2 Despesa 5.893.994 7.030.783 7.440.181 6.871.587 7.232.133 6.856.427 41.325.105

3.1.3 Disponível 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

3.1.4 Fluxo de Caixa 106.006 169.217 233.397 5.000 500 5.000 5.000

3.1.5 Creditos a Receber 96.755.658 96.755.658 96.282.080 94.852.080 94.752.080 94.452.080 573.849.635

3.2- MOVIMENTO FINANCEIRO Jul Ago Set Out Nov Dez Subtotal Total

3.1.1 Receita 7.354.040 7.354.040 50.260.731

3.1.2 Despesa 7.089.301 7.089.301 48.414.406

3.1.3 Disponível 5.000 5.000 5.000

3.1.4 Fluxo de Caixa 5.000 5.000 5.000

3.1.5 Creditos a Receber 93.752.080 93.752.080 667.601.715

3.2. Faturamento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Subtotal

3.1.1  - AIG (Quantitativo) 86 82 112 107 107 99 593

3.2.2 - Valores (em reais) 546.920        626.642            697.580        757.736        784.313        756.717        4.169.907        

3.2. Faturamento Jul Ago Set Out Nov Dez Subtotal Total

3.1.1  - AIG (Quantitativo) 105 698

3.2.2 - Valores (em reais) 666.033,83  4.835.941        
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6 – DOCUMENTOS QUE COMPÕEM ESTE RELATÓRIO 

 

 

  

CND Estadual

CND Trabalhista

CND Federal

CND FGTS (Sede)

CND FGTS (Unidade)

Ata do conselho sede

Demonstrativo de Aquisição de bens (com as respectivas notas fiscais)

Demonstrativo de aquisição Outros investimentos - Intangível (com as respectivas notas fiscais)

Relação dos serviços de terceiro contratados, com respectivo valores

Relação do RH contratado

RH contratado PJ médica e assistencial

Escalas médicas

Relatório de Despesa Realizada

Demonstrativo de pagamento de RPA

Demonstrativo de RPA emitidos por Competência

Conciliação Bradesco

Conciliação Santander

Demonstrativo contabil

Fluxo de caixa

Indicadores de desempenho

Rateio OSS

Folha de pagamento sintética

Balancete da unidade

Balancete da sede

Extrato c/c Bradesco

Extrato c/c Santander

Extrato c/p Bradesco

Extrato de cheques Bradesco
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7 – DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS (MÍDIA DIGI-

TAL): 

 

CND Estadual, Trabalhista, Federal, FGTS

Ata do conselho sede

Demonstrativo de Aquisição de bens (com as respectivas notas fiscais)

Demonstrativo de aquisição Outros investimentos - Intangível (com as respectivas notas fiscais)

Relação dos serviços de terceiro contratados, com respectivo valores

Demonstrativo dos pagamentos efetuados aos contratados PJ

Relação do RH contratado

RH contratado PJ médica e assistencial

Escalas médicas

Relatório de Despesa Realizada

Comprovantes de pagamento

Notas fiscais de adiantamento

Demonstrativo de pagamento de RPA

Demonstrativo de RPA emitidos por Competência

Conciliação Bradesco

Conciliação Santander

Demonstrativo contabil

Composição demonstrativo contábil

Fluxo de caixa

Indicadores de desempenho

Rateio OSS

Folha de pagamento sintética

Folha de pagamento analítica

Balancete da unidade

Balancete da sede

Extrato conta corrente Bradesco

Extrato conta corrente Santander

Extrato conta poupança Bradesco

Extrato de cheques Bradesco

Cheques emitidos

Produção assistencial (metas quantitativas)

Relatórios de ouvidoria

Relatório mapa consumo x compra

Razão contabil completo em excel e pdf

Documentação de todos os contratos ativos da unidade 

ATA das comissões 
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Durante o período mencionado foi garantido aos pacientes internados toda assistência, 

estrutura multidisciplinar,  diagnóstica, terapêutica e de qualidade no atendimento aos 

pacientes. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Weslley Lourenço Guimarães 

DIRETOR HOSPITALAR 

INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO NIEMEYER 


