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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, apresentar o resultado de Abril de 2013, referente 

ao contrato de gestão nº 12/2012 celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo  

por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde nas Unidades de 

Terapia Intensiva a serem prestados no Hospital Estadual Carlos Chagas CNES 2142295, em tempo integral, 

que assegure assistência universal e gratuita à população. 

 

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

Adulto e Pediátrico no Hospital Estadual Carlos Chagas, elevando a oferta de leitos, ofertando serviços de 

qualidade e assegurando aos usuários uma assistência em caráter contínuo e resolutivo. 

 

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

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

profissionais e ao meio ambiente, a PRÓ-SAÚDE vem atuando na valorização de seus profissionais, 

qualificando o atendimento humanizado aos usuários e seus familiares. 

 

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

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

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

interdisciplinar aos pacientes críticos adultos e pediátricos, buscando o aperfeiçoamento do uso dos recursos 

públicos. 
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2|CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

No mês de abril/2013 a Pró Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar deu continuidade 

no processo de adaptação e implantação da gestão dos serviços assistenciais das Unidades de Terapia Intensiva 

do Hospital Estadual Carlos Chagas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Como mencionado no mês anterior, na Proposta Econômica Inicial enviada a SES/RJ, no Quadro de RH não 

contemplava alguns profissionais, porém para uma melhor assistência e também para nos adequarmos às 

exigências das normas e legislações vigentes (como RDC n° 07 e RDC n° 50) no mês de abril, realizamos as 

contratações dos profissionais das seguintes especialidades: Serviço Social, Fonoaudiologia, Psicologia e 

Cirurgia Pediátrica. Além destes profissionais e para apoio a estas áreas assistenciais contratamos também 

uma Enfermeira para Educação Continuada e um Auxiliar de Tecnologia da Informação. 

 

O mês de abril foi caracterizado pela avaliação dos profissionais de todas as áreas, uma vez que completa-

vam 45 dias de experiência. 

 

 

 

 

3-ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

No mês de abril, após negociação com a Direção do Hospital, conseguimos a utilização do espaço destinado ao 

projeto do HEMORIO, por período indeterminado, sendo que anteriormente utilizaríamos em período provisório.  

 

Sendo assim, neste novo espaço, será possível montar a Farmácia que momentaneamente estava instalada dentro 

da UTI Pediátrica, e alocar os setores Contábil, Financeiro e Departamento de Pessoal, que estavam sem local 

definido para atuação. Consequentemente o espaço anterior destinado à Farmácia passa a ser a Sala da Direção; 

e as salas de guarda de equipamentos e sala multiprofissional, ambas dentro da UTI Pediátrica, voltam a atender 

sua formatação inicial, e desta forma pudemos atender às normas e legislações vigentes RDC nº 07 e RDC nº50.  

 

A empresa terceirizada SALOG BRASIL LOGISTICA LTDA, realizou análise e proposta para layout das áreas, para 

posterior início das reformas. A falta de espaço físico que foi uma grande dificuldade encontrada nos meses 
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anteriores, deixa de ser um problema para realizarmos uma melhor prestação de serviço e assistência aos nossos 

usuários. 

 

Para um melhor andamento do atendimento e assistência ao paciente, além de buscar o cumprimento das metas 

contratuais, neste mês realizamos as contratações da Equipe Multiprofissional (01 Assistente Social, 02 Psicólogas, 

e 02 Fonoaudiólogas), sendo que estas contratações estavam sendo retardadas, devido à falta de espaço para os 

mesmos atuarem e também por questões orçamentárias. Ainda neste mês, realizamos a contratação da Enfermeira 

para Educação Continuada devido à necessidade de capacitarmos os nossos profissionais de enfermagem para 

uma melhor assistência, e redução do turn-over destes profissionais. 

 

Em referência aos treinamentos realizados no mês, destacam-se o da equipe financeiro-contábil, (Sistema Visimax, 

Planisa e Consultoria Contábil-Financeira SEDE/SP), e os da enfermagem da UTI Pediátrica. Neste mês, foi adquirido 

o relógio ponto, que permitirá o cadastramento do quadro funcional e o controle biométrico de presença dos 

colaboradores. 

 

Neste mês foi contratualizada com a empresa EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA,  a licença 

de uso do software EPIMED MONITOR destinado à gestão de informações clínico-epidemiológicas de 

pacientes de alta complexidade, que terá como início das atividades e treinamentos dos envolvidos no início 

do mês maio de 2013. 

 

O Hospital Estadual Carlos Chagas, não possui a prestação de serviços na especialidade de Cirurgia Geral 

Pediátrica; quando necessário o serviço estava sendo prestado pela Cirurgia Geral Adulto, o que nem sempre 

conseguia atender a demanda, pois quando há a necessidade de atender crianças com menor faixa etária, havia 

a recusa da equipe, por não serem atos de sua especialidade. Sendo assim, foi contratada uma equipe em regime 

de Pessoa Jurídica, que iniciou as suas atividades no dia 20. 

 

Com intuito de credenciarmos e habilitarmos as Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Carlos Chagas, 

entregamos à Dra. Rosane Goldwasser (Coordenadora das Unidades de Tratamento Intensivo SUP/SUBUP/SES-

RJ), e ao setor de Faturamento do HECC, os títulos de especialização em Terapia Intensiva, de ambas UTI’s (Adulto 

e Pediátrica) dos profissionais de Coordenação Médica, Médico Rotina, Coordenação de Enfermagem e 

Coordenação de Fisioterapia. 

 

No dia 24 participamos da Reunião da Câmara Técnica das UTI’s, promovida pela Coordenação das Unidades de 

Tratamento Intensivo da Superintendência de Unidades Próprias SES-RJ, na Central Estadual de Transplantes. A 

reunião teve como foco evidenciar a estrutura do PET (Programa Estadual de Transplante) e importância dos 

hospitais em orientar e captar possíveis doadores. A reunião foi muito produtiva, pois estreitou o relacionamento 

entre a Central Estadual de Transplantes e a gestão das UTIs do Hospital Estadual Carlos Chagas. 
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Também no dia 24 foi realizada reunião para discussão, junto à regulação, sobre a UTI Pediátrica do HECC, e o 

protocolo a ser seguido para internação de pacientes internos e externos. A reunião aconteceu na SES, com a 

participação da Dra. Ana Lucia Eiras das Neves (Subsecretária de Unidades Próprias), Dra. Ana Valéria de Souza 

Moll (Superintendência de Unidades Próprias), Dra. Rosane Goldwasser (Coordenadora das Unidades de 

Tratamento Intensivo SUP/SUBUP/SES-RJ), Sra. Olivia Machado, Sra. Teresinha Junqueira e Equipe (Regulação de 

Vagas) representando a Secretária Estadual de Saúde; e Dr. Cesar Bortoluzo (Diretor Médico Rio de Janeiro), Dr. 

Ederlon Rezende (Diretor Médico das UTI’s Rio de Janeiro), Julio Mendes (Diretor Administrativo HECC), Dra. Rachel 

Zeitel (Coordenadora Médica da UTI Pediátrica do HECC) e Sirlei Casanova (Coordenadora de Enfermagem da 

UTI Pediátrica do HECC). 
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4 -METAS QUANTITATIVAS 
 

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

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

apresenta-se a seguir um descritivo qualitativo e quantitativo das atividades desempenhadas no Hospital Estadual 

Carlos Chagas pela Pró-Saúde. 

 

 

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 

HOSPITALAR 

LEITOS META 

SAÍDOS/MES 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  10 21 13 24 24 

UTI PEDIÁTRICA 08 17 04 12 15 

 

Verifica-se que para o mês de abril: 

1. UTI Adulto: Meta quantitativa cumprida. 

2. UTI Pediátrica: Meta não atingida em sua integralidade, porém é válido considerar que: 

 Ainda encontramos dificuldades referentes à UTI Pediátrica ser um serviço novo para o Hospital, e pelo 

fato da instituição não estar preparada (estrutura física e quadro de pessoal) para receber nas enfermarias 

pacientes de alta complexidade, provindos da UTI; 

 Devido ao fato citado acima, houveram altas reprimidas para enfermarias (média de 03 dias de 

permanência); altas de pacientes diretamente para sua residência; retorno de pacientes da enfermaria 

para a UTI; e menor rotatividade dos leitos; 

 Dificuldade na realização de exames de imagem (Ultrassonografia e Ecocardiograma) à beira leito, nos 

casos de pacientes instáveis, pois para realização destes exames o paciente deve se deslocar até o local; 

 Paciente L. O. C., neuropata crônica, internada no HECC desde 21/12/2011 com o quadro de insuficiência 

respiratória, a princípio internada na UTI Adulto dependente de prótese ventilatória, transferida para UTI 

Pediátrica em 14/02/2013. Após diversas tentativas sem sucesso de alta da UTI para Enfermaria 

Pediátrica do HECC, a Equipe Médica decidiu por tentar a alta diretamente para residência. E desde 

o dia 17/04/2013 a paciente encontra-se de alta, porém aguardando autorização do Ministério 

Público para ser inserida no Programa Home Care, e também aguardando avaliação com a CAP e 

para ser cadastrada no Programa de PSF - Clínica da Família. 

  



PRESTAÇÃO DE CONTAS        ABRIL 2013 

 

 

Página 8 

5 -METAS QUALITATIVAS 

 

TAXA DE MORTALIDADE META ABRIL 

UTI ADULTO  < OU = 1,5  

UTI PEDIÁTRICA < OU = 1,5  

 

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

avaliação prévia e sistemática pela equipe médica no momento da internação. 

 

A taxa de mortalidade será apresentada com maior eficácia e precisão quando da implantação do sistema Epimed, 

que ocorrerá no mês de maio, porém é válido mencionar: 

 

N° DE ÓBITOS FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  07 09 05 

UTI PEDIÁTRICA 00 00 02 

 

TEMPO DE PERMANÊNCIA META FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO < OU = 14 dd 23 16 13 

UTI PEDIÁTRICA < OU = 14 dd 13 13 14 

 

Meta cumprida no mês de abril, para ambas as Unidades de Terapia Intensiva (Adulta e Pediátrica). 

 

 

TEMPO DE REINTERNAÇÃO EM 24h META FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  < 20% 0 0 0 

UTI PEDIÁTRICA < 20% 0 0 0 

 

Meta de abril cumprida, devido a não ocorrência de reinternações no período de até 24 horas da transferência. 

 

Os indicadores abaixo foram pontuados mediante ao Relatório Mensal apresentado pela SCIH do Hospital Estadual 

Carlos Chagas, para o próximo mês conseguiremos apresentar estes dados baseados nos indicadores do Sistema 

Epimed. 
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DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE 

PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO 

MECÂNICA 

META MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  < 15% 12% 28% 

UTI PEDIÁTRICA < 15% 0% 26% 

 

 

DENSIDADE DE INC. DE INF. PRIMÁRIA DA 

CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA 

AO ACESSO VASCULAR CENTRAL 

META MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  < 2% 1,9% 1,7% 

UTI PEDIÁTRICA < 2% 2,7% 2,0% 

 

DENSIDADE DE INC. DE INF. DO TRATO 

URINÁRIO RELACIONADA A CATETER 

VESICAL 

META MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  < 2% 0% 10% 

UTI PEDIÁTRICA < 2% 0% 12% 

 

 

5.1- OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS NÃO PREVISTOS 

COMO METAS CONTRATUAIS 

 

MÉDIA PACIENTE/DIA LEITOS FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  10 292 294 292 

UTI PEDIÁTRICA 08 47 117 232 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO LEITOS FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

UTI ADULTO  10 100% 94% 97% 

UTI PEDIÁTRICA 08 29% 49% 93% 

 

NÚMERO DE INTERNAÇÕES LEITOS FEVEREIRO MARÇO ABRIL 
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UTI ADULTO  10 15 20 21 

UTI PEDIÁTRICA 08 05 15 14 

 

 

5.2- RECURSOS HUMANOS 

Quadro demonstrativo dos recursos humanos contratados pela Pró Saúde. 

 

RECURSOS HUMANOS FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

MÉDICOS 05 08 09 

ALMOXARIFE 01 01 01 

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 00 00 00 

ASSISTENTE FINANCEIRO 01 01 01 

ASSISTENTE SOCIAL 00 00 01 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02 02 02 

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 00 01 01 

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 01 01 01 

AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 00 00 01 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 05 07 07 

COORDENADOR DE ENFERMAGEM 02 02 02 

COORDENADOR CONTÁBIL 00 01 01 

COORDENADOR DE FARMÁCIA 00 01 01 

COORDENADOR DE FISIOTERAPIA 01 01 01 

COORDENADOR MÉDICA 01 01 01 

COORDENADOR DE NUTRIÇÃO 00 00 01 

DIRETOR 01 01 01 

ENFERMEIRO 11 14 16 

FARMACÊUTICO 01 07 07 

FISIOTERAPEUTA 18 16 16 

NUTRICIONISTA 00 03 03 
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PSICÓLOGO 00 00 02 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 63 65 66 

Total 112 133 142 

 

No mês de abril ocorreram 13 admissões e 06 rescisões, sendo:  

1. Admissões: 

Assistente Social = 01; 

Auxiliar de Tecnologia da Informação = 01; 

Enfermeiro = 01; 

Enfermeiro Educação Continuada = 01; 

Fisioterapeuta = 01; 

Fonoaudiólogo = 02; 

Médico = 01; 

Nutricionista = 01; e 

Técnico de Enfermagem = 04. 

 

2. Rescisões: 

Fisioterapeuta = 02; e 

Técnico de Enfermagem = 04. 

 

5.3- EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
 

5.3.1- ENFERMAGEM 
 

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

 

1. UTI Adulta: 

 Treinamento da Equipe para prevenção de PAV; 

 Setor mantendo queda do tempo de permanência do paciente na UTI (Março:16,33 dias/ Abril: 

13,9 dias); 

 Diminuição da infecção primária de corrente sanguínea. 

 Implementação dos Protocolos de Sedação e Analgesia, Prevenção de PAV e Prevenção de 

Infecção de Corrente Sanguínea por CVC. 

 

2. UTI Pediátrica: 

 Implantação de protocolos assistenciais de enfermagem; 

 Acessibilidade à enfermaria pediátrica para rodízio de leitos; 

 Baixa incidência de IRAS; 

 Melhora rápida dos pacientes; 
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 Elaborado programa de treinamento em módulos para capacitação da Equipe de Enfermagem e 

Equipe Multidisciplinar; 

 A Enfermeira da Educação Continuada iniciou o programa de treinamento em módulos para todos 

os profissionais envolvidos na UTI Pediátrica. 

 

5.3.2- FISIOTERAPIA 
 

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

1. UTI ADULTO: 

 Número Total de Atendimentos: 1597, sendo Fisioterapia Motora = 547, e Fisioterapia 

Respiratória = 1050; 

 Ventilação Não Invasiva = 15 procedimentos para 07 pacientes; 

 Ventilação Não Invasiva / Sem Sucesso = 14,28%; 

 Extubação = 10 procedimentos; com sucesso; 

 Extubação / Sem Sucesso = 02 procedimentos; 

 Extubação acidental = 02 procedimentos; 

 Decanulação = 01 procedimento; 

 Desmame do Ventilador Mecânico = 01 com sucesso, porém protocolo desmame difícil; 

 Desmame do Ventilador Mecânico / Sem Sucesso = 05 procedimentos, sendo 02 episódios de 

EAP hipertensivo; 

 01 extubação evoluiu com edema laríngeo não revertido; e 

 01 extubação evoluiu com IRPA por broncoaspiração de secreção. 

 Desenvolvimento de Protocolos de Procedimentos e Rotinas. 

 

2. UTI PEDIÁTRICA 

 Número Total de Atendimentos: 1031, sendo Fisioterapia Motora = 523, e Fisioterapia 

Respiratória = 508; 

 Ventilação Não Invasiva = 02 procedimentos; 

 Nº total de Tubo OroTraqueal = 07; 

 Nº total de óbito no Tubo OroTraqueal = 02; 

 Nº total de Extubação OroTraqueal com sucesso = 01; 

 Nº total de Extubação OroTraqueal sem sucesso = 02; 

 Nº total de Extubação OroTraqueal acidental = 01; 

 Nº total que permaneceram no Tubo OroTraqueal = 02; 

 Nº total de Traqueostomia = 0; 

 Nº total de Traqueostomia prévia = 0; 

 Desenvolvimento de Protocolos de Procedimentos e Rotinas. 

 

5.3.3- NUTRIÇÃO 
 

As atividades da Nutrição começam a mostrar seus resultados; a assistência se torna visível através da estabilidade 

de assistência nutricional em sua plenitude, acarretando a melhora do quadro clínico e de altas obtidas a partir 

desta assistência, em conjunto com toda a equipe multiprofissional. 
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O procedimento de higienização e desinfecção de Dietas Enterais de sistema fechado se tornou rotina, sendo 

aplicado diariamente. 

  

É valido pontuar que o lactário com utilização de fórmulas enterais de sistema aberto, acaba por prejudicar o 

andamento da rotina da UTI Pediátrica, por ausência de pessoal (lactaristas), em número suficiente, assim ocorrendo 

deficiência na aplicabilidade de rotinas inerentes à prática de lactário, consequentemente acarretando em aumento 

no custo, uma vez que todas as fórmulas infantis, de administração por técnicas de gavagem ou sondas precisam 

ser manipuladas por lactário especializado e terceirizado, fora do hospital, aumentando o tempo de espera para 

se obter a dieta solicitada. 

 

A Equipe da Nutrição apresentou no mês de abril, o seguinte cenário: 

 

Pontos Fortes: 

 Melhora da aplicabilidade de documentos para controles de números de refeições ofertadas 

aos pacientes, acompanhantes e colaboradores;  

 Rotina de higienização, desinfecção e distribuição de dietas enterais, satisfatório; 

 Metas e indicadores do CTI Pediátrico, com boa funcionalidade; 

 Elaboração de documentação de rotina, CTI pediátrico; 

 

Pontos de Melhoria: 

 Revisão de normas e rotinas do Serviço de Nutrição do setor de lactário de Fórmulas Lácteas;  

 Definições das responsabilidades inerentes a processos de operacionalidade (setores e 

contratos); 

 Controle de Insumos, e utensílios; 

 Elaboração de protocolos específicos para patologias, e/ou intercorrências gastrointestinais. 

 

Indicadores Implantados: 

1. Quantitativos / Estatísticos: 

 Nutrição Via Oral = 180 prescrições; 

 Nutrição Enteral = 303 prescrições (Adulta = 195 e Pediátrica = 108); 

 Nutrição Parenteral = 02 prescrições (Adulta = 02 e pediátrica = 00). 

 

2. Qualitativos: 

 Atingir 80% do Gasto Energético Total em 72h de Terapia Nutricional: Resultado mês = 81%; 

 Aporte Calórico Diário ≥ a 90% do Valor Prescrito:  

Resultado mês = 80%; 

 Glicemia mantida entre 80 a 200mg/dl:  

Resultado mês = não aplicado; 

 Ocorrência de Complicações Gastrointestinais (vômitos, diarreia, distensão abdominal):  

Resultado mês = 14%. 
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5.3.4- FONOAUDIOLOGIA 
 

A Fonoaudiologia começou a atuar nos setores (UTI Adulta e UTI Pediátrica) no dia 17. A princípio a Equipe 

da Fonoaudiologia conta com uma profissional, em regime de 6h diárias de segunda a sexta-feira, porém, 

para o próximo mês, programamos a contratação de mais uma profissional visando adequar à demanda, além 

da participação integral nas rotinas dos setores citados. 

 

A Equipe da Fonoaudiologia apresentou no mês de abril, o seguinte cenário: 

 

Pontos Fortes: 

 Receptividade da equipe multidisciplinar com a entrada da fonoaudiologia; 

 Atuação conjunta da equipe de fisioterapia com a fonoaudiologia durante as intervenções e 

nas discussões de caso; 

 Parceria com a equipe de nutrição, o que facilita as avaliações e a adequação de consistência 

visando minimizar riscos; 

 Processo de transição alimentar com sucesso em diversos pacientes, sendo possível a substituição 

de alimentação enteral para oral. 

 

Pontos de Melhoria: 

 

 Desenvolver protocolos próprios de avaliação conhecendo o perfil do serviço, visando assim 

um melhor atendimento e acompanhamento; 

 Inserir a especialidade na rotina do setor, como liberação de dieta, indicação de GTT, 

progressão de consistência, indicação para troca de cânula, entre outros; 

 Na UTI Pediátrica, adquirir bicos artificiais. 

 

1. Quantitativos / Estatísticos: 

 UTI Adulta = 20 intervenções; 

Observou-se resultados satisfatórios, com retirada de alimentação enteral de forma segura, 

progressão de consistência, orientação a familiares quanto aos cuidados na oferta de dieta 

oral. 

 UTI Pediátrica =12 intervenções; 

Observou-se resultados satisfatórios, com retirada de alimentação enteral de forma segura, 

progressão de consistência e aplicação do “Blue Dye Test” para indicação de troca de cânula. 

 

 

5.3.5- PSICOLOGIA 
 

A Psicologia começou a atuar nos setores (UTI Adulta e UTI Pediátrica) em 10/04/13, com ambos os setores 

já em funcionamento, e desenvolveu as seguintes atividades: 

 Suporte e acolhimento às famílias dos pacientes internados; 

 Suporte e acolhimento ao paciente consciente; 

 Atendimento psicológico e intervenções à medida que as condições do paciente permitam; 

 Encaminhamentos pós-alta para a continuidade do tratamento psicológico. 
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1. Quantitativos / Estatísticos: 

 

DIAS 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 Atendimentos 

UTI  
ADULTA 

5 6 7 4 5 5 3 5 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 75 

UTI  
PEDIÁTRICA 

8 6 4 3 6 7 3 6 3 3 7 4 6 4 6 3 6 5 90 

TOTAL 13 12 11 7 11 12 6 11 6 6 11 9 10 7 9 6 9 9 165 

 

 

 

5.3.6- SERVIÇO SOCIAL 

O Serviço Social deu início às suas atividades no dia 10, apresentando como resumo das atividades desen-

volvidas no mês de abril: 

 Acolhimento aos familiares dos pacientes internados; 

 Orientações quanto à rotina das UTI’s (Adulta e Pediátrica); 

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

nados e/ou paciente consciente; 

 Encaminhamentos para a rede de proteção social; 

 Identificação de pacientes internados sem cadastro, por falta de documentos. 
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6 -CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O mês de abril apresenta um cenário onde os profissionais se mostram mais entrosados e com maior 

entendimento referente à nova sistemática de trabalho de gestão e operacionalização dos serviços pela OSS.  

 

Considerando os indicadores de desempenho referente às metas contratuais quantitativas apresentadas no 

mês de abril, verifica-se que a UTI Adulta apresenta uma evolução significativa e superou a meta nos dois 

últimos meses; já a UTI Pediátrica apesar de apresentar evolução, ainda é um serviço novo para o Hospital 

Estadual Carlos Chagas, apresentando dificuldades em Equipe e Estrutura nas dependências das Enfermarias, 

fator este que impacta diretamente no cumprimento da meta, devido ao menor giro de pacientes. 

 

Considerando os indicadores de desempenho referentes às metas contratuais qualitativas apresentadas no mês 

de abril, verifica-se o cumprimento integral das mesmas nos quesitos Tempo de Permanência, Tempo de 

Reinternação e Incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea, porém nos quesitos Incidência de 

Pneumonia associada à Ventilação Mecânica e Incidência de Infecção do Trato Urinário, a meta não foi 

atingida. 

É válido ressaltar que as equipes multiprofissionais vêm sendo treinadas constantemente e monitoradas pela 

Direção Médica das Unidades de Terapia Intensiva.  

Com a implantação do software da Epimed, já no próximo mês, será possível apresentar uma série histórica 

melhor evidenciada, além de evidenciar o cálculo devido para o quesito Taxa de Mortalidade. 

 

Conclui-se que no mês de abril foi evidenciado um esforço dos profissionais e das equipes em busca da melhoria 

continua, demonstrada pela evolução significativa das metas quantitativas e metas qualitativas, que 

corresponde ao objeto deste contrato nº12/2012 (“Operacionalização da gestão e a execução de ações e 

serviços de saúde nas unidades de Terapia Intensiva Hospital Estadual Carlos Chagas, em tempo integral, que 

assegure assistência universal e gratuita à população”), e ao nosso objetivo de ampliar, modernizar e qualificar 

a capacidade instalada de leitos de UTI Adulto e Pediátrico no Hospital Estadual Carlos Chagas. 
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ANEXOS 
 
 
1. Notas fiscais das Aquisições e Serviços realizadas no mês; 

2. Folha de Pagamentos; 

3. Balancete; 

4. Extratos Bancários; 

 

 


