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PROTOCOLO

______________________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

______________________________________________________________
NAÍRIO AUGUSTO PEREIRA SANTOS – DIRETOR OPERACIONAL – PRÓ-SAÚDE/RJ

______________________________________________________________
GABRIEL GIRALDI – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE –

COMPLEXO ESTADUAL DO CÉREBRO

______________________________________________________________
EDIVAL MATOS – DIRETOR ADMINISTRATIVO – PRÓ-SAÚDE –

COMPLEXO ESTADUAL DO CÉREBRO

______________________________________________________________
REGINA AVELAR RUA – DIRETORA APOIO – PRÓ-SAÚDE –

COMPLEXO ESTADUAL DO CÉREBRO
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1-INTRODUÇÃO
A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos,
denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de junho de 2013, referente
ao contrato de gestão nº 0001/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
tendo como por objeto operacionalizar a gestão dos serviços do Complexo Estadual Cérebro: Instituto Estadual
do Cérebro Paulo Niemeyer e Hospital Estadual Anchieta.
Conforme mencionado no relatório anterior foi efetivado a administração em 18 de abril de 2013 e
publicado em 18 de maio de 2013 no diário oficial.

2-CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Iniciamos as atividades no ambulatório dia 24 do mês vigente, com a abertura de 9 consultórios, atuando inicialmente as especialidades Epilepsia Adulto, Epilepsia Infantil, Neuroendocrinologia, Movimentos Involuntários/Parkinson. Durante o período realizamos abertura de 55 agendas para Central Estadual de Regulação (CER), onde 49 pacientes foram agendados pelos profissionais do Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer (IECPN).

3-ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Os executivos do IECPN, alinhados às diretrizes da SEDE da Pró-Saúde, elaboraram organograma da
instituição, bem como estruturaram o ambulatório de neuroendócrino, neurocirurgia e centro de epilepsia.

4 -METAS QUANTITATIVAS
Conforme contrato de gestão nº 0001/2013, item 6.1.1, nos primeiros três meses de atividade da
Organização Social contratada, a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, por serem
correspondentes à fase de implantação do Contrato de Gestão, bem como, o item 6.2. A avaliação das Unidades Hospitalares quanto ao alcance das metas qualitativas será feita com base nos Indicadores de Desempenho, a partir do início da operação da unidade de internação.
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5 -METAS QUALITATIVAS
Conforme contrato de gestão nº 0001/2013, item 6.1.1, nos primeiros três meses de atividade da
Organização Social contratada, a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, por serem
correspondentes à fase de implantação do Contrato de Gestão, bem como, o item 6.2. A avaliação das Unidades Hospitalares quanto ao alcance das metas qualitativas será feita com base nos Indicadores de Desempenho, a partir do início da operação da unidade de internação.

5.1- OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS NÃO PREVISTOS
COMO METAS CONTRATUAIS.
5.1.1.- RECURSOS HUMANOS
Neste período foi iniciado o processo de contratação dos profissionais do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. O setor gestão de pessoas, com intuito de dar boas-vindas e disseminar as normas institucionais aos profissionais recém-admitidos no IECPN, organizou uma integração com 12 colaboradores.
Com objetivo de capacitar os profissionais foram realizados treinamentos no mês de junho, totalizando 1,6 Treinamento hora/homem.

5.1.2. Ambulatório
No mês de junho realizamos junto à Central Estadual de Regulação (C.E.R) a abertura de 55 agendas
para atendimentos no ambulatório. Podemos observar no gráfico n°.1 o aumento no número de consultas realizadas, quando comparados com o número de consultas disponibilizadas.

Gráfico 01
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Nos primeiros 5 dias de funcionamento do ambulatório do IECPN, foram realizadas 42 consultas distribuídas nas especialidades conforme gráfico n°.02 ilustrado abaixo.

Gráfico 02

Equipe de enfermagem do ambulatório composta por Enfermeiro e Técnicos que realizam suas atividades conforme orientação das boas práticas assistenciais e a cartilha de Humanização do Ministério da Saúde.

5.1.3. NUTRIÇÃO
Inicialmente o almoço dos colaboradores está sendo fornecido em um restaurante próxima do IECPN,
devido às obras em andamento na estrutura da cozinha. O café da manhã e lanche está sendo fornecido em
uma sala no prédio administrativo. De acordo com o gráfico 3, segue a quantidade de refeições servidas
aos colaboradores.

Gráfico 03
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5.1.4. NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR
O gerente do NIR em conjunto com o gerente da qualidade do IECPN participaram da reunião com a
equipe da Central de Estadual de Regulação para alinhamento do fluxo de regulação do pacientes no estado, bem como conhecer o Sistema Estadual de Regulação –SER. Na reunião participaram também Marcelo
Martins e Claudia Martins responsáveis pela manutenção e capacitação do sistema, conforme fluxo abaixo
apresentando o processo de regulação dos pacientes.
Solicitante Unidades Municipais, Estaduais, IECPN,
Santa Casa e UFRJ.
Cadastram pacientes no SER.

Equipe da CER avalia a solicitação de atendimento no
IECPN, estando dentro do
protocolo pré-definido o
agendamento é realizado.

Paciente recebe em seu celular a
confirmação da consulta.

NIR acompanha o
sistema SER, recebe
o paciente e confirma chegada no
sistema na opção
check in.

Figura 01

5.1.5. - ASSESSORIA DA QUALIDADE
A equipe da qualidade, em conjunto da diretoria assistencial, elaborou o programa de integração
para os colaboradores. O programa consiste em definição de conceitos de Qualidade, Acreditação Hospitalar, humanização, conceitos de prevenção de infecção hospitalar, normas internas e vídeo institucional da
Pró-Saúde.
Neste período também desenvolveu a padronização dos formulários a serem utilizados no hospital.

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações mencionadas acima foram desenvolvidas em prol do início das atividades ambulatoriais. Os
42 pacientes atendidos, foram encaminhados neste primeiro momento pela equipe médica do IECPN, conforme
acordado com a equipe da Central Estadual de Regulação - CER do Estado da Saúde do Rio de Janeiro, a
qual passará a regular os pacientes pelo Sistema Estadual de Regulação (SER) nos próximos meses.

Página 6

