
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 Cérebro 

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 Agosto de 2018, referente ao quarto termo aditivo ao contrato de 

gestão nº 009/2014, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Abril, 

tendo como por objeto operacionalizar a gestão dos serviços do Instituto Estadual do 

Cérebro Paulo Niemeyer. 
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ANÁLISE GLOBAL DO HOSPITAL 

 

METAS CONTRATUAIS QUANTITATIVAS 

 

 

 

Análise do Resultado (Saídas Clínicas): 

O quantitativo de saídas clínicas, em Agosto, esteve acima da meta contratual, o que 

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

assistencial. 
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Análise do Resultado (Saídas cirúrgicas) 

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

representando 100% da produção esperada para o período. Total de 85 saídas 

cirúrgicas no período. Indicador dentro da meta estabelecida. 
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Análise do Resultado (Ressonância Magnética sem Sedação): 

Foram realizados 297 exames de ressonância magnética sem sedação, sendo a meta 

estabelecida de 210 exames, ultrapassando a meta pactuada em 41%. Esse valor é 

devido a grande carência da rede pública, onde além de serem realizados exames de 

pacientes ambulatórias e internados no IEC, também atendemos outros solicitações 

de hospitais da Rede, que não possuem o aparelho de ressonância Magnética. Refe-

rente ao total realizado, corresponde: 15% exames de pacientes internados e 85% 

exames de pacientes eletivos. Sendo em sua maioria exames de Ressonância Mag-

nética de Crânio, sela túrcica e colunas. 
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Análise do Resultado (Ressonância Magnética sob Sedação): 

No mês de Agosto/18 a meta foi superada: foram realizados 95 exames de ressonância 

magnética com pacientes sob sedação, ultrapassando a meta pactuada que são de 50 

exames. O valor total de exames, mostra que foi realizado uma quantidade superior 

em comparação com a pactuada com a SES, devido ao IEC ser neste momento, o 

único prestador de serviço de Ressonância Magnética com sedação no Estado do Rio 

de Janeiro. 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. Referente ao total realizado, 

corresponde: 25% exames de pacientes internados e 75% exames de pacientes 

eletivos. Sendo em sua maioria exames de Ressonância Magnética de Crânio, 

seguidos do seguimento Neuroeixo (Crânio com colunas). 
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Análise do Resultado (Tomografia computadorizada): 

No mês de Agosto/18 a meta foi atingida. Foram realizados 337 exames de Tomografia 

computadorizada, sendo a meta estabelecida de 300 exames, superando a meta pac-

tuada. Continuamos atendendo a demanda de pacientes do Hospital Estadual Getúlio 

Vargas, onde seu tomógrafo encontrasse inoperante e também outros hospitais da 

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

tado, corresponde: 45% pacientes internados no Instituto, 24% pacientes oriundos do 

Hospital Estadual Getúlio Vargas; 22% pacientes ambulatórias do IEC; 9% pacientes 

eletivos de outras unidades da rede. Do total de exames, foram realizados em sua 

maioria: tomografia computadorizada de crânio; posteriormente de medicina interna 

(tórax, abdômen e pelve). 
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Análise do Resultado (Hemodinâmica): 

Foram realizados 48 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. No mês de 

Agosto/18 o Instituto atingiu a meta pactuada com a SES que são de 4 tratamentos, 

foram realizados 4 procedimentos, todos de embolização, atingindo a meta pactuada 

com a SES. 

Desses 4 procedimentos foram 02 em atendimento emergencial e 02 em atendimento 

eletivo.  
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Análise do Resultado (Hemodinâmica – Diagnóstico): 

Evidenciado que o indicador não atingiu a meta estabelecida em contrato. 

No mês de Agosto/18 o Instituto não atingiu a meta pactuada com a SES que são 51 

exames de diagnóstico-tico na hemodinâmica. Foram realizados 48 exames de 

arteriografia, chegando a 94% da meta pactuada com a SES. 

Considerando o total de 48 exames de arteriografia, podemos separar por centro de 

custo: 41 atendimentos ambulatoriais e 07 internos, sendo: 02 paciente da UPO; 01 

paciente da UTI 3º andar e 04 pacientes da UTI 4º andar. 

O número de absenteísmo em Agosto totalizou 05 pacientes, sendo o fator principal 

pelo não atingimento da meta pactuada. 
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Análise do Resultado (Gamma Knife): 

No dia 20/08/2018 iniciou-se o start clinico pelos membros da Elekta: Acompanhado 

pelo Dr Dheerendra Prasad, Neurocirurgião consultor de Roswell Park Cancer Insti-

tute, Buffalo, NY e Mr Jinyue Xue, Físico Médico consultor de Cooper University Hos-

pital, MD Anderson Cancer Center at Cooper Camden, NJ, USA. 

Foi realizada a calibração de dose absoluta junto com o Físico Médico consultor, Mr 

Jinyue Xue, que habilitou a máquina para início de tratamento clínico e no Sistema de 

Planejamento inseriu a nova taxa de dose (2,82 Gy/min). 

Todos os tratamentos, da primeira semana, foram realizados com sucesso (3 menin-

giomas, 3 neurinomas acústico, 1 múltipla metástase e 1 MAV). Durante o mês de 

Agosto foram tratados 13 pacientes. Classificando o grupo de Diagnóstico, podemos 

destacar: 05 MENINGEOMAS; 05 SCHAWANNOMAS; 02 MAV e 01 METÁSTASE 

MÚLTIPLAS. 

Apesar da meta não ter sido atingida, podemos considerar que em apenas 10 dias de 

tratamentos, o setor de Radiocirurgia já havia tratado mais da metade pactuada com 

a SES, que são de 22 tratamentos.  
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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 infecções de corrente sanguínea associadas a 

acesso venoso profundo laboratorialmente confirmados e, nos últimos 3 meses, o re-

sultado está dentro da meta.  Houve diminuição da utilização destes dispositivos o que 

foi favorável aos pacientes e consequentemente, ao hospital.  

As causas para que não ocorresse infecção de corrente sanguínea associada a cateter 

venoso central (CVC) na UTI Adulto Laboratorial no mês de agosto foram:* Queda na 

utilização deste dispositivo, 

Utilização de check list de inserção de acesso venoso profundo; 

Utilização de check list de manutenção de acesso venoso profundo; 

Adesão a higienização das mãos acima de 70%. 
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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 ca-

teter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica. Tal resultado é atribuído a: 

• Utilização de check list de inserção e manutenção de acesso vascular pro-

fundo; 

• Adesão a higienização das mãos superior a 70%. 
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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 realiza-

das. Apesar da vigilância diária quanto a necessidade do uso de dispositivos invasivos, 

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 gravidade 

dos pacientes ter diminuído no período (dados do EPIMED), a utilização do cateteres 

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 Agosto, identificamos 8 óbitos Institucionais, dos quais 3 homens e 5 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: 

1 Neoplasia Maligna do Encéfalo; 

1 Hemorragia Subaracnoidea; 

1 Choque Cardiogênico; 

1 Tumor Cerebral; 

1 Meningite; 

2 Hipertensão Intracraniana; 

1 Insuficiência Renal Crônica Agudizada. 

Não observamos casos de Morte Encefálica com possíveis candidatos ao Programa 

de Transplantes. Não Identificamos casos de óbitos evitáveis. Não identificamos óbitos 

em mulheres em idade fértil. 

Não houve mudanças na causa mortis em nenhum caso, após a avaliação da comis-

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

Em julho, tivemos 1 caso de óbito em até 7 dias após o ato cirúrgico. Nesse caso, a 

evolução clínica foi condizente com a gravidade dos paciente, que por sua vez foi ope-

rado em condições de urgência. 

Apesar do óbito citado, 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 operatório 

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

A Taxa de Ocupação na UTI Pediátrica encontra-se abaixo da meta nos últimos 4 

meses, pelo perfil cirúrgico do hospital e ausência de enfermaria, não conseguimos 

atingir 90% de ocupação. 
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Análise do Resultado (Taxa de ocupação operacional UTI pediátrica): 

A Taxa de Ocupação na UTI Pediátrica encontra-se abaixo da meta nos últimos 4 

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

A média de permanência em torno de 10 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 Agosto 2018 foi de 6 dias e vem se mantendo 

estável historicamente no IECPN. Indicador dentro da meta. 
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Análise do Resultado (Média de permanência - UTI pediátrica): 

A Média de Permanência na UTI Pediátrica encontra-se abaixo 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): 

Indicador abaixo da meta estabelecida. 
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Análise do Resultado (Alimentação SIA/SUS): 

Indicador acima da meta estabelecida. 
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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 13 (treze) demandas recebidas no período de 15 de Junho a 14 de Julho, 10 (dez) 

se classificam nos critérios de resolubilidade, sendo 3 (três) solicitações e 7 (sete) re-

clamações.  

 

  



26 

 

 

 

 

2. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL 

 

 

Análise do Resultado (Taxa de infecção hospitalar): 

Este mês foram registrados 4 casos de infecação hospitalar, num universo de 96 

pacientes internados. 

A unidade permanece com pacientes de longa permanência e recebendo pacientes de 

maior complexidade, com Agosto 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.278 pesquisas. 
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Análise do Resultado (Taxa de revisão de prontuário pela comissão de óbitos): 

Registrados 8 óbitos no mês, com análise de 08, 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 92 procedimentos agendados, 

onde 7 procedimentos foram suspensos durante o período. 
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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 agosto de 2018 foram avaliados 100% dos pacientes internados no IEC no 

período maior que 24 horas (95 pacientes). 

No mês de agosto tivemos 96 internações. 

Tivemos nesse período 1 exclusão de paciente que internou no dia 16 de agosto para 

realizar procedimento cirúrgico porém estava com um processo infeccioso em 

tratamento, o que impossibilitava a realização do procedimento naquele presente 

momento e recebeu alta em menos de 24 horas após a 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 18 solicitações de avaliação e/ou atendimento sendo: 14 da equipe de saúde; 04 

solicitações da família e 29 por busca ativa, foram realizadas 36 avaliações (35 da 

neurocirurgia e 01do projeto Zika). 

Ao todo realizamos 137 atendimentos psicológicos em agosto de 2018: 40 destinados 

aos pacientes; 74 aos familiares; 09 Interconsultas; 02 encaminhamento; 01 

atendimento ao colaborador; 11 acolhimento multi zika. 

Em 35 avaliações da neurocirurgia, com indicação de atendimento psicoterápico, com 

"visita ao leito" para receber o atendimento que e se fizer necessário no momento; 11 

pacientes e/ou familiares receberam 13 atendimentos - individual familiar e/ou grupo 

de pais/responsáveis. Os outros 24 pacientes não tiveram continuidade no 

atendimento após avaliação por motivos diversos. 

Em 27 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 70 atendimentos. 
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Análise do Resultado (Taxa de pacientes avaliados pelo fonoaudiologia que receberam 

alta com deglutição, fala e linguagem funcionais):   

Dos 17 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, 1 evoluiu 

com piora do quadro clinico, 2 foram a óbito, 1 permanece internado e em atendimento 

e 1 não foi reabilitado havendo necessidade de realização de gastrostomia e foi encami-

nhado para continuar atendimento após alta hospitalar. 

O paciente disártrico, devido a gravidade da disartria e internação de curta permanência 

não houve tempo hábil para reabilitação e foi encaminhados para continuar atendimento 

fonoaudiológico ambulatorial. 

Dos 3 pacientes com paralisia facial, 2 foram reabilitados apresentando melhora na fun-

cionalidade de estruturas responsáveis pela mimica facial e 1 foi encaminhado para con-

tinuar atendimento fonoaudiológico ambulatorial. 

Dos 8 pacientes afásicos, 3 foram reabilitados apresentando melhora na efetividade da 

comunicação e 5 apresentaram afasia com alto grau de comprometimento e internações 

de curta permanência não havendo tempo hábil para reabilitação sendo encaminhados 

para continuar atendimento fonoaudiológico ambulatorial. 

Tendência 
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Análise do Resultado (Atendimento social dos pacientes internados estendido aos fa-

miliares e/ou acompanhantes):  No mês de agosto foram realizados 791 procedimentos 

pelo Serviço Social a 183 usuários, alcançando a meta de 450 atendimentos por mês. 

 

255 Orientação de direitos sociais 

189 Orientação rotina institucional 

36 Visitas de acompanhamento 

187 Interconsultas 

15 Trato de alta 

53 Atendimentos Diversos 

14 Avaliações internação 

17 Avaliação Projeto Zíka 

18 Acolhimento Projeto Zíka 

7 Atendimento não atribuição do serviço social 

 

  



34 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado (Taxa de mobilização precoce - Ortostatismo):  

Em AGOSTO/18, houve 144 pacientes incluídos no programa de mobilização precoce, 

sendo 78 cirúrgicos. Destes, 66 foram excluídos por não terem sido submetidos à cirurgia 

em AGOSTO/18 ou durante a internação ou por apresentarem critério de exclusão mé-

dica. Todos os pacientes ficaram de pé. 

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

bem estabelecidos na literatura. Em contrapartida, a mobilização precoce tem demons-

trado a diminuição de complicações associadas à imobilidade na UTI como tromboem-

bolismo, 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. Os efei-

tos 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 tromboembolismo, 

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 graves era 

bastante elevada, alcançar 100% de verticalização do paciente neurocrítico demonstra 

o sucesso do programa de mobilização precoce instituído no IECPN. 

  



35 

 

 

 

 

 

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 18 solicitações de avaliação e/ou atendimento sendo: 14 da equipe de saúde; 04 sol. 

da família. E 29 por busca ativa, foram realizadas 36 avaliações (35 da neurocirurgia e 

01do projeto Zika). Ao todo realizamos 137 atendimentos psicológicos em agosto de 

2018: 40 destinados aos pacientes; 74 aos familiares; 09 Interconsultas; 02 

encaminhamento; 01 atendimento ao colaborador; 11 acolhimento multi zika. Em 35 

avaliações da neurocirurgia, com indicação de atendimento psicoterápico, com "visita ao 

leito" para receber o atendimento que e se fizer necessário no momento; 11 pacientes 

e/ou familiares receberam 13 atendimentos - individual familiar e/ou grupo de 

pais/responsáveis. Os outros 24 pacientes não tiveram continuidade no atendimento 

após avaliação por motivos diversos. Em 27 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 

70 atendimentos. Conforme os dados acima, no mês de agosto foram atendidos 88 

pacientes e/ou familiares, do total de 92 pacientes internados, entre estes, os que 

apresentavam possibilidade de interagir. 
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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 96 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 38

2.1.2 Neurocirurgia Pediátrica 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2.1.3 Epilepsia 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 46 46 46 46 46 46 46 46 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 78 634 79,25

2.2.2 Neurocirurgia Pediátrica 18 10 9 20 16 14 18 14 119 14,88

2.2.3 Epilepsia 14 8 14 11 11 11 7 4 80 10,00

Total 119 86 104 99 118 106 105 96 833 104,13
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3.3  – Nº. DE SAÍDOS POR ESPECIALIDADE 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

Comentário:   

O quantitativo de saídas clínicas, em Agosto, esteve acima da meta contratual, o que 

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

produção assistencial. 

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

representando 100% da produção esperada para o período. Total de 85 saídas 

cirúrgicas no período. Indicador dentro da meta estabelecida.  

 

3.4 – PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADE 

 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

Comentário:   

Taxa de ocupação de 72,30%. Estamos com todos os leitos ativos na unidade. 

 

3.5 –  MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

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 85 639 79,88

2.3.2 Neurocirurgia Pediátrica 15 8 12 20 15 14 18 15 117 14,63

2.3.3 Epilepsia 11 9 13 11 11 11 7 3 76 9,50

Total 110 85 112 107 108 99 108 103 832 104,00

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

2.4.1 Neurocirurgia Adulto 67,29% 65,77% 74,91% 70,63% 69,31% 67,30% 75,24% 74,63% 70,64%

2.4.2 Neurocirurgia Pediátrica 83,87% 93,37% 88,02% 72,38% 78,80% 74,29% 79,26% 69,12% 79,89%

2.4.3 Epilepsia 77,42% 50,00% 66,13% 70,00% 67,74% 70,00% 58,06% 40,32% 62,46%

Total 70,32% 69,37% 76,56% 70,87% 70,69% 68,48% 75,11% 72,30% 71,71%

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

2.5.1 Neurocirurgia Adulto 8,94 9,75 9,61 10,32 9,70 10,09 10,40 10,07 9,86             

2.5.2 Neurocirurgia Pediátrica 12,13 22,88 15,92 7,60 11,40 11,14 9,56 10,00 12,58           

2.5.3 Epilepsia 4,36 3,11 3,15 3,82 3,82 3,82 5,14 8,33 4,44             

Total 8,92 10,28 9,54 9,14 9,33 9,55 9,92 10,01 9,59             
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Comentário:  

Média de permanência Geral de 10,01 dias representa o cenário geral dos pacientes 

internados durante o período, refletindo a complexidade dos pacientes internados 

durante o período. 

 

3.6 –  VOLUME CIRURGICO 

3.6.1 – Nº DE CIRURGIAS POR PORTE 

 

 

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

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 Agosto de 2018, foram realizadas 123 consultas via CER/SER e 1274 

consultas de retorno. 

 

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 0 12,00 1,50

2.6.1.2 Cirurgias Médias 45 67 47 35 74 43 58 52 421,00 52,63

2.6.1.3 Cirurgias Grandes 45 22 48 58 30 48 40 40 331,00 41,38

Total 93 91 97 94 106 92 99 92 764,00 95,50

Média Diária de Cirurgias 3 3 3 3 3 3 3 3 25,16 3,14

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 66 545,00 68,13

2.6.2.2 Neurocirurgia Pediátrica 22 29 22 20 20 21 19 20 173,00 21,63

2.6.2.3 Outros 8 4 3 7 7 5 6 7 47,00 5,88

Total 93 91 97 94 106 92 99 93 765,00 95,63

Total de Salas Cirúrgicas 4 4 4 4 4 4 4 4 32,00 4,00

Média de Cirurgias por Sala 23 23 24 24 27 23 25 23 0 0 0 0 191,00 23,88

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 1.397 9.476 1.185

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 1.397 0 0 0 0 9.476 1.185
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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 forneci-

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

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

cia, 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 agosto verificamos uma discreta redução no volume de enxoval utilizado, 

refletindo o fato de não termos recebido enxoval para degoma no período e a diminuição 

no volume de internações, cirurgias e taxa de ocupação da unidade. 
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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 sa-

úde. 

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 Epidemio-

logia e Controle de Infecção. 

Produção do serviço: 
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No mês de agosto verificamos redução no volume de resíduo infectante gerado, refle-

tindo a diminuição no volume de internações, cirurgias e taxa de ocupação. Em contra-

partida, verificamos uma significativa elevação no resíduo extraordinário, ocasionada 

pelo aumento da população fixa e circulante na unidade, decorrente da ocorrência de 

obras e eventos no centro de estudos. Também iniciamos no dia 20 de agosto o atendi-

mento no setor de Radiocirurgia, Gamma Knife. 

Neste período houve também uma coleta de químico, a qual vem ocorrendo com maior 

frequência, visto que diminuímos a periodicidade, de forma a diluir os custos ao longo do 

ano e reduzir o tempo de armazenamento. 
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4.3 -  NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE  

 

 

 

Agosto é o quarto mês consecutivo que apresenta um resultado acima da meta preconi-

zada de 2hs homem em treinamento, alcançando a média de 02hs e 36 minutos.  O 

número de participações em treinamentos deu um salto de 289, referente ao mês ante-

rior, totalizando 655 adesões. Ou seja, 366 colaboradores a mais treinados. Esse resul-

tado positivo, foi consequência do plano de ação aplicado pelo NEP em parceria com os 

gestores. 

O quantitativo de treinamentos em Agosto é onde se observa o melhor resultado do plano 

de ação aplicado no mês anterior. Atingimos 74 treinamentos realizados, o maior número 

do ano,  sendo que 5 foram fora do hospital. Como já era previsto em resposta ao plano 

de ação, alcançamos um bom resultado. O NEP vai permanecer com a parceria junto 

aos gestores, objetivando a continuidade do trabalho 
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5 –  RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

5.1- MOVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

5.2 –  FATURAMENTO 

 

 

 

Comentário: 

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

estes 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 7.340.778 14.694.818 57.601.509

3.1.2 Despesa 7.089.301 6.886.574 13.975.876 55.300.981

3.1.3 Disponível 5.000 5.000 5.000 5.000

3.1.4 Fluxo de Caixa 5.000 5.000 5.000 5.000

3.1.5 Creditos a Receber 93.752.080 93.952.080 187.704.159 761.553.794

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 54 593 752

3.2.2 - Valores (em reais) 666.034       654.229           4.169.907        5.490.169        
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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 DIGITAL): 

 

 

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 


