
 
  

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 0 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

 

PRESTAÇÃO  

DE CONTAS 

JANEIRO/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31/01/2015 

 

HOSPITAL ESTADUAL        
GETÚLIO VARGAS 

V 

 
Relatório referente a execução do Contrato de 
Gestão 05/2014 sobre as ações executadas sobre o 
apoio ao gerenciamento e execução das atividades e 
serviços de saúde desenvolvidos no Estadual Getúlio 
Vargas no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade 
de direito privado sem fins lucrativos, qualificada 
como organização social.    

 
 



 

1 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 1 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS                           
JANEIRO/2015 
 

R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  E X E R C Í C I O  D E  2 0 1 5  

 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO  
GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO 

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR 
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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 Janeiro de 2015 referente ao Contrato de Gestão nº 

005/2014 para gestão dos serviços do Hospital Estadual Getúlio Vargas. 

 

 O Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) foi inaugurado em 03 de Dezembro de 1938 pelo então Secretário de 

Saúde e Assistência Prof. Dr. Clementino Fraga, que presidiu a solenidade de inauguração com as ilustres presenças: do 

Presidente da República, Getúlio Vargas; do Ministro da Educação e Saúde Pública, Sr. Gustavo Capanema; do Prefeito do 

Distrito Federal, Sr. Henrique Dodsworth; e do Prof. Dr. Carlos da Gama Filho, primeiro Diretor do Hospital Estadual Getúlio 

Vargas. 

 

O Hospital Estadual Getúlio Vargas foi criado como parte integrante de um projeto de reformulação da rede de 

saúde, implementado pelo Prefeito do Distrito Federal, Dr. Pedro Ernesto Batista, que previa a criação de novas unidades 

hospitalares que atendessem mais eficazmente a população, estando próximas da comunidade. 

 

Anteriormente à sua inauguração oficial, o HEGV já funcionava oferecendo os serviços de pronto socorro e 

ambulatório, passando, então, a oferecer também o serviço de internação. O hospital contava com 400 leitos para 

internação, serviço completo de cirurgia, clínica médica, dentária e maternidade, tendo sido equipado com os mais 

modernos equipamentos da época. 

 

O terreno onde foi construído o HEGV, na Penha, era parte da Chácara das Palmeiras, que pertenceu ao Sr. Francisco 

José Lobo Júnior, comerciante e advogado da região. Atualmente encontra-se inserido na Área de Planejamento (AP) 3.1, 

com população estimada de 886.551 habitantes (fonte: IBGE – referência 2009) e IDH de 0,804.  

 

Trata-se de hospital de grande porte, com perfil de média e alta complexidade e atendimento de emergência, 

abrangendo as especialidades clínicas e cirúrgicas, Unidade de Tratamento Intensivo de adultos, e equipado com 

instrumentos para diagnóstico complementar. Estrutura-se para demanda tanto espontânea quanto referenciada através da 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ). 

 

A partir do Edital de Seleção no 004/2014, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO selecionou a 

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, para celebrar Contrato de Gestão de operacionalização 

e execução dos serviços de saúde no Hospital Estadual Getúlio Vargas, que encontra-se em vigor desde Março/2014, 

entretanto a gestão efetiva somente foi cedida em Junho/2014. 
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Este relatório vem demonstrar as atividades desenvolvidas no referido mês no processo de estruturação, 

organização e gestão dos recursos necessários para o cumprimento dos objetivos propostos no Contrato, de forma a prestar 

contas dos recursos utilizados com o gerenciamento e a assistência integral e interdisciplinar aos pacientes críticos, buscando 

o aperfeiçoamento do uso dos recursos públicos.  

 

 A PRÓ-SAÚDE busca o atendimento do objetivo de ampliar, modernizar e qualificar a capacidade instalada na 

unidade hospitalar, elevando a oferta de leitos, ofertando serviços de qualidade e assegurando aos usuários uma assistência 

em caráter contínuo e resolutivo. 
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2| CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

Conforme previsto no Contrato de Gestão nº 005/2014, a partir do dia 15 de março de 2014 a Pró-Saúde - 

Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar assumiu a gestão dos serviços em sua totalidade no Hospital 

Estadual Getúlio Vargas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Anteriormente, no dia 1º de fevereiro de 2013, assumimos a gestão dos serviços assistenciais através do Contrato de 

Gestão nº 011/2012 referente a UTI Adulto do Hospital Estadual Getúlio Vargas no Estado do Rio de Janeiro, unidade está 

com 24 leitos, para internação de pacientes críticos (UTI Adulto 2). 

 

 No dia 06 de fevereiro de 2013, a Pró-Saúde assumiu em caráter emergencial os serviços de Anestesiologia e 

Neurologia, e, no dia 07 de fevereiro, realizou a abertura de 13 leitos de UTI no serviço denominado UTI Adulto 1, referente 

ao mesmo Contrato de Gestão acima. 

 

             Em agosto de 2013, a Pró-Saúde assumiu o Contrato de Gestão nº 007/2013 cujo escopo constava a gestão dos 

serviços assistenciais da Neurocirurgia, Ortopedia e Anestesiologia. 

 

 Em todos os Contratos de Gestão anteriores, pela média dos meses da vigência desses contratos, todas as metas 

contratuais foram atingidas em sua integralidade atendendo a todos os requisitos de maneira satisfatória, com eficiência e 

eficácia. 

 Apesar deste novo Contrato de Gestão ter sido assinado em 15 de março de 2014, apenas a partir de Junho de 2014 

assumimos a Direção Geral do hospital. Com isso, as metas contratuais somente foram alvo de objeto de cobrança a partir do 

mês de Julho de 2014, mas somente no mês de Novembro de 2014 assumimos gestão total da Unidade. 
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3| ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 

 Como mensalmente é realizada, neste mês foi feita a reunião com o conselho gestor do HEGV, composta pelos 

líderes da comunidade local onde foram debatidos diferentes temas de melhoria no atendimento à população carente, onde 

o resultado final foi a aproximação da Direção Geral aos anseios da comunidade pelos seus representantes. Nesta reunião 

tivemos a presença dos representantes da UPA Penha, convocados pelo Conselho Gestor. 

 

 Neste mês tivemos a segunda visita da LM Auditores a fim de avaliar todos os parâmetros, como o inventário do 

estoque, folha de pagamento, lançamentos contábeis, reconhecimento das receitas, a fim de validar as atividades realizadas 

na competência de 2014, e em conjunto com a PRO SAUDE publicar os resultados anuais, sendo eu o resultado foi muito 

satisfatório sem nenhuma ressalva.  

 

 Conforme era previsto, houve reajuste salarial em decorrência ao dissidio coletivo, homologado pelo sindicato 

competente, sendo seu índice de 7%. Esse impacto será repassado a partir da folha de competência de Janeiro 2015, cujo 

pagamento é em fevereiro 2015. O Acordo coletivo está sendo assinado entre as partes, e em breve disponibilizado a SES/RJ. 

 

 



 

6 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 6 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

4|METAS ESTRATÉGICAS  
Em 19 de setembro de 2.011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que dispôs sobre a qualificação 

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

gestão. 

 

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-Saúde ABASH, foram 

estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, 

ou não, pela Organização Social e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. 

 

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

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

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

processo onde o maior penalizado tenham sido os próprios usuários do SUS. 

 

Assim, visando o sucesso da parceria firmada entre a Pró-Saúde e a SES-RJ na melhoria da qualidade dos serviços 

prestados aos usuários do SUS, relatamos abaixo os resultados e nossas considerações sobre as metas quantitativas e 

qualitativas. 

 



 

7 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 7 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

 
4.1 - METAS QUANTITATIVAS DA PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 

HOSPITALAR E SADT 

   

Referente as metas qualitativas foram neste mês foram produzidas: 

ATIVIDADES HOSPITALARES jan-15 

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR PREV. REAL. % 

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTOS 310 446 144% 

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS 110 173 157% 

SAÍDAS ORTOPÉDICAS 290 251 87% 

OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICAS 380 372 98% 

TOTAL DE SAÍDAS 1.090 1.242 114% 

SADT PREV. REAL. % 

Tomografia Computadorizada (TC) 3.600 4.636 129% 

Ultrassonografia e Ecocardiograma 800 943 118% 

         Fonte dados: SALUX 

 

No mês a meta de produção das saídas Clínicas de Adultos ficou 44% acima da meta contratual, com um volume de 

446 pacientes saídos no mês em questão. 
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As saídas da Clínica Pediátrica no mês totalizaram 173 pacientes, ultrapassando 57% a meta contratual. 

 

 
 
 

 

Na meta de saídas ortopédicas, foram realizados 251 saídos, ficando abaixo da meta contratada. Fato esse devido a 

sazonalidade, e por ser demanda espontânea, todos os pacientes que necessitaram da especialidade foram devidamente 

classificados e atendidos. Mas como demonstra o volume cirúrgico onde foram realizadas 247 cirurgias, somados ao tempo 

médio de permanência e ao número de saídos podemos concluir que toda a necessidade foi atendida conforme a patologia 

exigida, sendo ela clinica ou cirúrgica. 
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Com referência a meta de outras saídas das clinicas cirúrgicas, foram realizadas 372 saídas, envolvendo as 

especialidades de neurologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, urologia e proctologia, muito próximo da meta contratual.  

 

 

 

De modo geral, conforme gráfico abaixo, a meta de saídos foi superada em 14% realizando 1.242 saídos contra 

1.090 contratado. 
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 Foram realizados 4.636 exames de Tomografias computadorizadas, ultrapassando 29% a meta contratada. 

 

 

 

 A meta de Ultrassonografia e Ecocardiograma foi alcançada em 18% acima da meta contratual, onde foram 

realizados 943 exames. 
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4.2 – INDICADORES DE DESEMPENHO – METAS QUALITATIVAS 

 

Atividades Memória de Calculo    Qtde 
DIA 

OU % 
Meta 

Mínima 
Pontos 

1 
Taxa de Mortalidade Ajustada por 
escore de gravidade nas Unidades 

de Terapia Intensiva 

Mortalidade absoluta 
X 

100 

43,99 

0,68 
< OU = 

1 
15 

Mortalidade estimada por um índice 
prognóstico validado (APACHE ou equivalente) 

64,69 

2 Taxa de Infecção Hospitalar 

Número de usuários com diagnóstico de 
infecção após 48h de internação X 

100 

5 

7,9% 
< OU = 
2,5% 

0 

 Total de usuários internados 63 

3 Taxa de Satisfação dos Usuários 

Número de usuários satisfeitos 
X 

100 

1688 

97% 
> OU = 

90% 
20 

Total de usuários 1737 

4 
Taxa de Profissionais cadastrados 

no CNES 

Total de profissionais médicos cadastrados no 
CNES X 

100 

769 

100% 100% 15 
Total de profissionais médicos cadastrados 769 

5 Taxa de Suspensão de Cirurgias 

Total de suspensão 
X 

100 

43 

7% < 10% 15 
Total de cirurgias 634 

6 
Taxa de glosas sobre o faturamento 

dos serviços habilitados 
apresentado para cobrança ao SUS 

Total de AIH glosadas 

X 
100 

87 

8% < 5% 0 
Total de AIH referentes aos serviços 

habilitados apresentadas ao SUS 
1135 

 

Total 65 

Conceito C 
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 A Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade no mês continua mostrando a eficiência da gestão nas UTI’s 

sendo que a taxa ficou 0,68%, ou seja, ficou abaixo da mortalidade espera por escore de gravidade. 

 

 

 

 

Com referência a taxa de infecção hospitalar, gostaríamos de frisar que conforme já exposto, a gestão integral na Unidade 

somente iniciou em Junho/2014, por isso, mesmo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) ativa no 

hospital, não havia profissional médico na especialidade de Infectologista, o que se fez necessário graças ao desenvolvimento 

do ambiente hospitalar, principalmente com a difusão das unidades de terapia intensiva (UTI), onde devido ao uso frequente 

de antibióticos, inúmeras bactérias e fungos desenvolvem resistência e peculiaridades próprias. 

 

Com essa ausência, não houve mensuração dos pacientes que apresentaram infecções, onde este indicador está 

nulo nestes meses. Somente a partir do dia 1º de Setembro foi contratado um (01) profissional médico infectologista, sendo 

então iniciada a avaliação dos prontuários e posterior indicação da taxa de infecção hospitalar conforme meta contratual.  

 

Os dados estão sendo coletados, mas ainda em processo de amadurecimento na coleta de dados, onde a taxa de 

infecção global foi de 7,5%. 

 



 

14 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 14 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

 

 

Conforme mencionado em relatórios passados, segue a nota técnica do Dr André Ricardo Araujo da Silva-CRM RJ 

5266111-2-CCIH HEGV: 

 

“Cálculo realizado através de prevalência pontual, por amostra representativa. A taxa de 

infecção média no Brasil é atualmente de 9,9% (estudo apresentado no Congresso Brasileiro 

de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar). No mundo varia entre 3,5 e 12%. Nos 

EUA, a taxa relatada é de 4,5 % e na Europa de 7,1%- dados Organização Mundial da Saúde 

(http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf ).  

 

Portanto, a taxa contratada e acordada com o Estado do Rio de Janeiro é totalmente 

incompatível com a unidade e fora dos limites relatados mundialmente, devendo ser 

revista para outro patamar, compatível com o hospital em questão.  

 

As taxas de infecção hospitalar, considerando a estrutura física e média histórica nacional, 

são consideradas adequadas, dentro das limitações. Sem dúvida, há possibilidade de 

redução de taxas, o que vem acontecendo paulatinamente. A CCIH intensificará as medidas 

de controle e vigilância de pacientes portadores de germes multirresistentes, intensificação 

de higienização de mãos. No entanto, há medidas que dependem de outras variáveis, 

principalmente adequação de estrutura física. 

 

http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf
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O cálculo da taxa de infecção global é realizado através de método de prevalência pontual 

sempre no dia 15 de cada mês. É realizado mensalmente um cálculo estatístico e uma 

amostra representativa dos pacientes, incluindo todos os setores (exceto a emergência). Os 

pacientes são considerados portadores de infecções relacionados à assistência à saúde 

(IRAS), caso preencham, no momento da visita, os critérios recomendados pela ANVISA 

(Critérios Diagnósticos de Infecção relacionada à assistência à Saúde, 2013). Tal método 

quando realizado sistematicamente ao longo dos meses, reflete a realidade em relação ao 

quantitativo real de IRAS na unidade. 

 

 No entendimento da CCIH, a comparação de taxas aplicáveis para hospitais de 

características diferentes é absolutamente inadequada, posto que não são consideradas 

neste tipo de situação, a clientela atendida na unidade e seu perfil.  

 

Já está em ação um conjunto de medidas na unidade, que objetivam a redução de taxas, 

conforme a realidade local. O pacote de ações inclui: treinamentos de equipes, política de 

controle e uso racional de antibioticoterapia em unidades críticas e de emergência, 

higienização ambiental rigorosa, adequação estrutural de setores, organização de 

processos, instituição de rotinas e procedimentos padrão, divulgação de germes mais 

comuns na unidade otimizando o tratamento e a instituição de medidas de precaução.” 
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A meta de satisfação dos usuários ficou em 97%, onde foram efetuadas 1.737 pesquisas, sendo que 1.688 pacientes 

classificaram seu atendimento entre bom e ótimo, conforme gráfico a seguir.  As pesquisas são elaboradas com o objetivo de 

aprimorar, melhorar a prestação de serviço e orientar nossas ações pela melhoria contínua. 

 Cabe ressaltar que as pesquisas de satisfação eram desenvolvidas somente nas áreas de atuação contratual, ou seja, 

nas UTI’s, Ortopedia e Neurologia; entretanto, a partir de Junho/2014, as pesquisas foram desenvolvidas em todas unidades 

do Hospital, incluindo as áreas de Emergência; entretanto, mesmo com o aumento do “universo” de pesquisas de satisfação, 

os resultados demonstram percentuais que continuam acima ou dentro da meta contratual. 
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Referente ao cadastro de profissionais no CNES, foram realizadas 769 atualizações, atingindo 100% de profissionais 

médicos conforme estipulado em edital. Ressaltamos que apesar disso, TODOS profissionais como Enfermeiros, Tec de 

Enfermagem entre outros profissionais, foram devidamente cadastrados no CNES.  
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A Taxa de Suspensão de Cirurgias no mês ficou dentro da meta contratual, contemplando a taxa de 6,78% de cirurgias 

suspensas.  

 

Mesmo tendo cumprido a meta, toda a equipe do bloco cirúrgico continua realizando um grande trabalho no que 

tange a mapear os motivos dos cancelamentos, a fim de que esse indicador tenha sua contínua queda e estabilização. 
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Em relação a meta da Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao 

SUS, essa taxa ficou em 7,67%, valor acima da meta contratual; 

 

 

 

Com base nos relatórios de prévia e definitiva de AIH rejeitadas do mês de janeiros, identificamos que a crítica feita 

pelo sistema do SURCA, na validação das AIH’s no relatório de provisórias, não são as mesmas criticadas no relatório das 

definitivas. Podemos avaliar nitidamente, que o sistema do SURCA, avalia por linha em cada AIH e estas linhas em relatórios 

separados, ou seja, de uma AIH a linha 01 vem um tipo de crítica no relatório provisório, e já a linha 02 vem com crítica no 

relatório definitivo. 

 

Contudo, identificamos também a morosidade dos resultados e que saem com datas como se estivessem sidos 

liberados anteriormente, o que não aconteceu. Exemplo: o relatório de AIH’s rejeitadas definitivo está com data de 

23/02/2015, mas que na verdade saiu hoje.  Podemos observar também que o sistema do CNES vem dando alguns 

problemas em sua versão, pois este mês não saiu nenhuma versão de atualização do sistema, porém importamos o banco de 

dados que estava conforme a competência atual(02/2015), e na verdade mês passado já havia dado erro de atualização no 

sistema CNES com a versão que estava irregular. 

 

 Sabendo que o nosso sistema de faturamento tanto o SALUX como o sisaih01 não fazem este tipo de crítica para 

correção na consistência em relação a profissional cadastrado e não vinculado a CBO e CNES informado. 
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7 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
 
7.1- ENFERMAGEM 

 
A Direção de Enfermagem do Hospital Estadual Getúlio Vargas – Rio de Janeiro – RJ utiliza como Sistema de 

Classificação de Pacientes (SCP) o Escore de Schein/Rensis Likert (COREN-SP,2008-2011), considerando o grau de 

necessidade, cuidado e dependência da enfermagem, sendo classificados como (RESOLUÇÃO nº 293/2004): 

 Pacientes de cuidados mínimos (PCM)- até 17 pontos - autocuidado Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e 

de enfermagem, e fisicamente autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. 

 Pacientes de cuidados intermediários (PCI)- de 18 a 28 pontos - Paciente estável, sob o ponto de vista clínico e de 

enfermagem, requerendo avaliações médicas e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de 

enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. 

 Pacientes de cuidados semi-intensivos (PCSI) – de 29 a 39 - Paciente grave e recuperável, com risco iminente de 

morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e 

especializada. 

 Pacientes de cuidados intensivos (PCIt) – de 40 a 50 - Paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, 

sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e 

especializada. 

O Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) é aplicado diariamente nas unidades de internação clínica e cirúrgica 

adulta (neurocirurgia, ortopedia/traumatologia, clínica cirúrgica e clínica médica) e centro de terapia intensiva adulta (UTI 1, 

UTI 2, UTI 3 e UTI 4) conforme demostrado nos gráficos abaixo: 
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Em meio a um cenário cada vez mais competitivo, inovador e em transformação, a Pró-Saúde Associação Beneficente de 

Assistência Social e Hospitalar acredita na busca pela melhoria contínua de seus processos, na gestão eficaz e no 

compromisso social com a comunidade, tendo como foco, a qualidade na assistência prestada no Hospital Estadual Getúlio 

Vargas - RJ. Nesse caminho, todos os esforços estão direcionados na Gestão para a Qualidade.  

 

 No contexto hospitalar, qualidade é definida como um conjunto de atributos que inclui um nível de excelência 

profissional, o uso eficiente de recursos, um mínimo de risco ao usuário, um alto grau de satisfação por parte dos clientes, 
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considerando-se essencialmente os valores sociais existentes (Donabedian, 1992). E esta gestão perpassa pela verificação dos 

processos que ocorrem dentro das instituições hospitalares através dos indicadores. 

 

 Os Serviços de Enfermagem como parte integrante dos estabelecimentos de saúde e executor de cuidados, enfrenta 

inúmeros desafios no sentido de atender as demandas dos clientes internos e externos, a fim de alcançar a excelência da 

qualidade assistencial. Sob essa visão, a busca contínua pela melhoria da qualidade da assistência é considerada um processo 

dinâmico de identificação constante dos fatores intervenientes no processo de trabalho da equipe de enfermagem e requer a 

implementação de ações e a elaboração de instrumentos que possibilitam avaliar, sistematicamente, os níveis de qualidade 

dos cuidados prestados (Fonseca et al., 2005). 

 

 Assim, observa-se o desempenho dos profissionais de enfermagem quanto à construção e validação de indicadores, 

no intuito de proporcionar informações mensuráveis para auferir a qualidade assistencial, passíveis de comparabilidade nos 

âmbitos intra e extra-insitucional.  

 

Para a OMS, indicadores são marcadores da situação da saúde, performance de serviço ou disponibilização de 

recursos definidos para permitir a monitorização de objetivos, alvos e performance (OMS, 1996). 

 

Segundo JCAHCO, 1989 conceitua-se indicador como uma unidade de medida de uma atividade, com a qual está se 

relacionando, ou ainda, uma medida quantitativa que pode ser empregada como um guia para monitorar e avaliar a 

assistência e as atividades de um serviço. 

 

Dessa maneira, a utilização dos indicadores possibilita a Direção de Enfermagem do Hospital Estadual Getúlio Vargas 

monitorar e avaliar os eventos que acometem os usuários, aos colaboradores e a unidade, apontando, como consequência, 

se os processos e os resultados organizacionais vêm atendendo as necessidades e expectativas dos usuários e da contratante 

(SES-RJ). 

 

INDICADORES ASSISTENCIAIS % 

Taxa de Extubação Acidental  0,9 

Taxa de saída não planejada de CVC 0,5 

Incidência de Flebite  0,5 

Taxa de Saída (obstrução) não Planejada de SNG/SOG 3,3 

Taxa de Saída (obstrução) não Planejada de SVD 0,2 

Incidência de Queda de Paciente 1/1000 paciente-dia  

Incidência de Novos Casos de Úlcera por Pressão 2/1000 paciente-dia  

Taxa de Pacientes Internados com Alto Grau de Dependência 32 

  LEGENDA: 
 CVC - Cateter Venoso Central  
 SNG/SOG - Sonda Nasogástrica/ Sonda Orogástrica  
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SVD - Sonda Vesical de Demora 
 

  

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENFERMAGEM  
 

• Realizado construção e validação da escala mensal dos colaboradores de enfermagem. 

• Participação da enfermagem na Integração para os novos colaboradores de todas as categorias profissionais, 

realizado pelo Núcleo de Educação Permanente. 

• Treinamento da ficha de indicador assistencial elaborada pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. 

• Elaborada planilha de indicadores assistenciais para coleta de dados e informações de toda a unidade. 

• Instituído reunião semanal com as Gerências, Coordenações e Supervisão de Enfermagem. 

• Participação das Gerencias e Coordenações de Enfermagem no treinamento Ferramentas da Qualidade, elaborado 

pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. 

• Participação e sensibilização da Enfermagem na Semana de Segurança do Paciente sobre as seis metas de segurança 

do paciente elaborado pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. 

• Elaborado o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Identificação do Paciente, com objetivo de garantir a correta 

identificação de todos os pacientes, em todos os momentos de seu cuidado, atendendo a Meta Internacional de Segurança 

do Paciente. 

• Padronizados kits de medicamentos adultos, rotina de entrega e estorno de medicamentos nas unidades 

assistenciais com o serviço de Farmácia. 

• Elaborado o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal da 

Enfermagem com parceria do Recursos Humanos e Departamento Pessoal na gestão de pessoas. 

• Participação da Enfermagem na reunião multiprofissional realizada pela Direção Geral e Direção Técnica. 

• Realizado reunião e sensibilização dos Coordenadores de Enfermagem na utilização racional de materiais e insumos 

hospitalares. 

• Realizado treinamento e capacitações de Procedimento Operacional Padrão (POP) assistenciais da enfermagem. 
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7.2 – FONOAUDIOLOGIA 
 

O serviço de Fonoaudiologia do Hospital Estadual Getúlio Vargas realizou 864 atendimentos durante o mês de 

janeiro, sendo 840 atendimentos prestados a pacientes internos e 27 atendimentos ambulatoriais. Segue abaixo o gráfico 

que melhor expõe o número de atendimentos por setor. 

 

 

 

Vale ressaltar que os setores em que houve maior número de atendimentos (CTIs, Clínica médica e Neurocirurgia) 

são os setores que todos os pacientes são monitorados quanto ao risco de disfagia orofaríngea e são devidamente avaliados 

em acordo com a equipe multiprofissional. Os demais são atendidos de modo geral por regime de parecer. 

 

Constatou-se que 59% dos pacientes atendidos pelo serviço de fonoaudiologia dos CTIs, UPO e Sala Amarela 

apresentaram alterações neurológicas, 16% alterações respiratórias e, 25% outras alterações.  

 

Na neurocirurgia, houve predomínio de pacientes com acidentes vasculares encefálicos (AVEs) e com traumatismo 

cranioencefálico (TCE). Na ortopedia, a maioria dos pacientes internou por fratura em membro inferior. Na emergência o 

maior número de pacientes atendidos foi com acidentes vasculares encefálicos (AVEs) e demências bem como nas 

Reacomodações de Urgências e Emergências (RUE). 

 

Nas clínicas (Clínica Médica, Clínica Cirugica e Clínicas Unificadas) houve predomínio de alterações neurológicas e 

respiratórias. 
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A média de idade dos pacientes acompanhados pela Fonoaudiologia do CTI foi de 65,18 anos. Já dos pacientes 

acompanhados na Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Emergência e RUE foi de 68,84 anos. E, nas clínicas (Clínica 

Médica, Clínica Cirugica e Clínicas Unificadas) foi de 64,05 anos. 

 

No CTI, 40% dos pacientes apresentaram disfagia grave ou de moderada a grave, 33% moderada ou de leve a 

moderada no momento da avaliação fonoaudiológica. Enquanto, 27% foram classificados com disfagia leve, com deglutição 

funcional ou com deglutição normal.  

 

Na alta/transferência desses setores ou na alta fonoaudiológica, 15% dos pacientes ainda apresentavam disfagia 

grave ou de moderada a grave, 44% moderada e de leve a moderada e, 42% foram classificados com disfagia leve, com 

deglutição funcional ou com deglutição normal, o que evidencia a evolução no tratamento fonoaudiológico. 

 

Essa análise pode ser pormenorizada no gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 
Dentre os pacientes acompanhados pela Fonoaudiologia no CTI durante o mês de janeiro, 54% receberam  alta dos 

CTIs alimentando-se por via oral exclusiva, 15% tiveram alta apenas com via alternativa de alimentação e 29% permaneciam 

com via alternativa de alimentação porém já iniciando em pararelo alimentação por via oral. Essas informações são melhor 

analisadas no gráfico a seguir. 
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O serviço de fonoaudiologia nos CTIs teve média de 4 dias de atendimento até a alta fonoudiológica ou alta do CTI. 

Os pacientes que evoluiram para via oral plena levaram em média 3 dias para estar com toda sua alimentação por esta via, 

não necessitando mais de suporte enteral via catéter de alimentação. 

 

Nos setores da Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, emergência e RUE, 32% dos pacientes apresentaram 

disfagia grave ou de moderada a grave, 41% moderada ou de leve a moderada no momenro da avaliação fonoaudiológica,. 

Enquanto, 27% foram classificados com disfagia leve, com deglutição funcional ou deglutição normal.  

 

Na alta/transferência desses setores ou na alta fonoaudiológica, 24% dos pacientes ainda apresentavam disfagia 

grave ou de moderada a grave, 37% moderada ou de leve a moderada. Ao passo que, 39% foram classificados com disfagia 

leve, com deglutição funcional ou com deglutição normal, o que evidencia a evolução no tratamento fonoaudiológico. 

 

          Essa análise pode ser pormenorizada no gráfico a seguir: 
 



 

27 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 27 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

 

 
Dentre os pacientes acompanhados pela Fonoaudiologia na Neurologia / Cirurgia Vascular / Ortopedia / Emergência 

/ RUE no mês de janeiro, 66% tiveram alta hospitalar com alimentação por via oral exclusiva, 22% tiveram alta ou foram 

tranferidos de setor apenas com via alternativa de alimentação e 10% om via alternativa de alimentação em paralelo a 

alimentação por via oral. Essas informações constam no gráfico a seguir. 
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O serviço de fonoaudiologia nesses setores teve média de 3 dias de atendimento até a alta fonoudiológica ou 

alta/tranferência da Neurocirurgia, Ortopedia, Cirurgia Vascular, Emergência. Os pacientes que evoluiram para via oral plena 

levaram em média 5 dias para estar com toda sua alimentação por esta via, não necessitando mais de suporte enteral via 

catéter de alimentação. 

 

Nas clínicas (Clínica Médica, Clínica Cirugica e Clínicas Unificadas), 31% dos pacientes apresentaram disfagia grave ou 

de moderada a grave, 54% moderada ou de leve a moderada no mento da avaliação fonoaudiológica,. Enquanto, 15% foram 

classificados com disfagia leve e com deglutição funcional.  

 

Na alta/transferência desses setores ou na alta fonoaudiológica, 23% dos pacientes ainda apresentavam disfagia 

grave ou de moderada a grave, 38% moderada ou de leve a moderada. Ao passo que, 38% foram classificados com disfagia 

leve e com deglutição funcional, o que evidencia a evolução no tratamento fonoaudiológico. 

 

Isso pode ser melhor visualizado no gráfico a seguir. 

 
 

Dentre os pacientes acompanhados pela Fonoaudiologia na Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Clínicas Unificadas no 

mês de janeiro, 42% tiveram alta ou transferência do setor com alimentação por via oral exclusiva, 23% apenas com via 

alternativa de alimentação e 31% com via alternativa de alimentação associada a alimentação por via oral. Sendo que, neste 

grupo a maioria estava com a dinâmica de deglutição adaptada, já recebendo plenamente alimentação por via oral em 

consistência segura, porém associada a terapia enteral para aporte nutricional à critério da nutrição 



 

29 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 29 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

 
 

 
   O serviço de fonoaudiologia nas Clínicas teve média de 7 dias de atendimento até a alta fonoudiológica ou alta/tranferência 

desses setores. Os pacientes que desmamaram do catéter nasoenteral, levaram em média 3 dias para estar com toda sua 

alimentação por via oral, não necessitando mais de suporte enteral via catéter de alimentação. 

 



 

30 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 30 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

7.3 – FISIOTERAPIA 
 
INDICADORES QUALIDADE:  
 
CTI 1: 
Falha de extubação – 38% 
Falência de desmame – 72% 
Aderência da cufometria – 100% 
Taxa de T.R.E. – 54% 
 
 

CTI 2: 
Falha de extubação – 10% 
Falência de desmame – 40% 
Aderência da cufometria – 100% 
Taxa de T.R.E. – 51% 
 

CTI 3: 
Falha de extubação – 50% 
Falência de desmame – 66% 
Aderência da cufometria – 100% 
Taxa de T.R.E. – 39% 
 
 

CTI 4: 
Falha de extubação – 33% 
Falência de desmame – 48% 
Aderência da cufometria – 0% (Esta medida não é 
realizada devido a ausência do cufômetro no CTI 4) 
Taxa de T.R.E. – 61% 

 

PRODUTIVIDADE - CONTROLE DE ATENDIMENTOS E 
PROCEDIMENTOS: 
 

 CTI 1:  
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 864 
 
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. c/ Compl. Sistêmica: 1394 
 
Ventilação Não-invasiva: 27 
 
Reexpansão: 18 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 1279 
 
Total de extubações programadas: 8 
 
 

 CTI 2:  
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 570 
    
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. c/ Compl. Sistêmica: 634 
 
Ventilação Não-invasiva: 23 
 
Reexpansão: 8 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 720 
 
Total de extubações programadas: 10 



 

33 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 33 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

CTI 3:  

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 378 
 
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. c/ Compl. Sistêmica: 552 
 
Ventilação Não-invasiva: 1 
 
Reexpansão:20 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 511 
 
Total de extubações programadas: 2 
 
 

CTI 4:  

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 694 
 
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. c/ Compl. Sistêmica: 716 
 
Ventilação Não-invasiva: 80 
 
Reexpansão: 23 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 774 
 
Total de extubações programadas: 6 
 
 

SALAS BRANCAS (EMERGÊNCIA):  

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica:  173 
    
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. c/ Compl. Sistêmica: 452 
 
Ventilação Não-invasiva: 50 
 
Transporte de paciente em VM: 89 
 
Assistência a paciente em PCR: 89 
 
Auxílio a IOT: 107 
 
Total de extubações programadas: 5 
 
 

ENFERMARIAS DE CIR. VASCULAR: 

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 197 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 206 
 
CPAP / BIPAP: 2 
 
Orientações: 43 
 
Avaliação de Barthel / Admissão: 16 
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Escala de Barthel de Reavaliação / Alta:  19 
 

ENFERMARIAS DE CLÍNICAS UNIFICADAS: 

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 1360 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 1164 
 
CPAP / BIPAP: 4 
 
ORIENTAÇÕES: 578 
 
Aplicação Barthel: 151 
 
 

ENFERMARIAS DE NEUROCIRURGIA: 

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 469 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 450 
 
CPAP / BIPAP: 3 
 
Orientações: 79 
 
Avaliação de Barthel / Admissão: 74 
 
Escala de Barthel de Reavaliação / Alta: 50 
 
 
 

 ENFERMARIAS DE ORTOPEDIA: 

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 597 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 773 
 
CPAP / BIPAP: 0 
 
Orientações: 184 
 
Avaliação de Barthel / Admissão: 131 
 
Escala de Barthel de Reavaliação / Alta: 44 
 
 

ENFERMARIAS DE PEDIATRIA: 

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 158 
 
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. C/ Compl. Sistêmica: 0 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 63 
 
CPAP / BIPAP: 2 
 
ORIENTAÇÕES: 65 
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EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA: 

Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. s/ Compl. Sistêmica: 117 
 
Atendimento Fisiot. em paciente com Transtorno Resp. C/ Compl. Sistêmica: 9 
 
Atendimento Fisiot. Pré e Pós Operatório nas Disfunções Músc-Esqueléticas: 12 
 
CPAP / BIPAP: 26 
 
ORIENTAÇÕES: 37 
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 7.4 - PSICOLOGIA  
 
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA: 3.092 ATENDIMENTOS 
 
 
 

CTI 1 
 
Atendimentos ao paciente:  45 
Atendimentos aos familiares: 195 
Total de atendimentos: 240 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Amputação 2 

Ansiedade pré-operatória 1 

Câncer 2 

Cuidados Paliativos 3 

Dependência química 4 

Protocolo de morte encefálica 1 

Questões emocionais anteriores à internação 1 

Suporte ao óbito 7 

Vítimas de violência 1 

 
CTI 2 
Atendimentos ao paciente: 60               
Atendimentos aos familiares: 141 
Total de atendimentos: 201 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 1 

Amputação 6 

Ansiedade 1 

Câncer 3 

Dependência química 3 

Portadores de HIV 1 

Protocolo de morte encefálica 2 

Questões emocionais decorrentes da internação 1 

Suporte ao óbito 3 

Tentativa de suicídio 1 

Transtorno mental 1 

Vítimas de violência 2 
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CTI 3 
Atendimentos ao paciente: 38 
Atendimentos aos familiares: 164 
Total de atendimentos: 202 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 2 

Cuidados Paliativos 3 

Dependência química 1 

Estimulação de comunicação não verbal 1 

Suporte ao óbito 2 

Transtorno mental 2 

Vítimas de violência 3 

 

 
CTI 4 – SALA AMARELA 
Atendimentos ao paciente: 141 
Atendimentos aos familiares: 285 
Total de atendimentos: 426 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 1 

Amputação 1 

Ansiedade 4 

Câncer 1 

Conflito familiar 1 

Dependência química 3 

Dificuldade de adesão ao tratamento 1 

Questões emocionais anteriores à internação 4 

Questões emocionais decorrentes da 
internação 

34 

Questões sobre o envelhecimento 5 

Suporte ao óbito 1 

 

NEUROCIRUGIA 

Atendimentos ao paciente: 136 
Atendimentos aos familiares: 80 
Total de atendimentos: 216 
Interconsultas: 68 
Encaminhamentos: 0 
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DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 2 

Amputação 3 

Ansiedade 13 

Ansiedade pré-operatória 3 

Câncer 6 

Conflito familiar  

Cuidados Paliativos 2 

Dependência química 6 

Portadores de HIV 2 

Questões emocionais anteriores à internação 1 

Questões emocionais decorrentes da internação 16 

Questões sobre o envelhecimento 7 

Transtorno mental 4 

Vítimas de violência 6 

 
 

CLÍNICA VASCULAR 
 
Atendimentos ao paciente: 47 
Atendimentos aos familiares: 21 
Total de atendimentos: 68 
Interconsultas: 24 
Encaminhamentos: 1 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Amputação 13 

Ansiedade 1 

Ansiedade pré-operatória 2 

Questões emocionais anteriores à internação 5 

Questões emocionais decorrentes da 
internação 

5 

Transtorno mental 1 

 

ORTOPEDIA 

Atendimentos ao paciente: 239 
Atendimentos aos familiares: 111 
Total de atendimentos: 350 
Interconsultas: 44 
Encaminhamentos: 10 
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DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 6 

Amputação 5 

Ansiedade 22 

Ansiedade pré-operatória 10 

Conflito familiar 4 

Cuidados Paliativos 1 

Dependência química 9 

Dificuldade de adesão ao tratamento 3 

Estimulação de comunicação não verbal 1 

Hemodiálise 2 

Questões emocionais anteriores à internação 13 

Questões emocionais decorrentes da internação 41 

Questões sobre o envelhecimento 5 

Transtorno do estresse pós-traumático 1 

Transtorno mental 1 

Vítimas de violência 6 

 

 
RETAGUARDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) 
 
Atendimentos ao paciente: 82 
Atendimentos aos familiares: 47 
Total de atendimentos: 129 
Interconsultas: 22 
Encaminhamentos: 4 
 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Amputação 1 

Ansiedade 10 

Ansiedade pré-operatória 1 

Cuidados Paliativos 4 

Dependência química 7 

Dificuldade de adesão ao tratamento 1 

Estimulação de comunicação não verbal 1 

Hemodiálise 7 

Questões emocionais anteriores à internação 3 

Questões emocionais decorrentes da internação 19 

Questões sobre o envelhecimento 2 

Transtorno mental 1 
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CLÍNICA CIRÚRGICA 

Atendimentos ao paciente: 221 
Atendimentos aos familiares: 130 
Total de atendimentos: 351 
Interconsultas: 24 
Encaminhamentos: 2 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 3 

Amputação 2 

Ansiedade 14 

Ansiedade pré-operatória 3 

Câncer 17 

Conflito familiar 1 

Dependência química 2 

Dificuldade de adesão ao tratamento 2 

Questões emocionais anteriores à internação 9 

Questões emocionais decorrentes da internação 30 

Questões sobre o envelhecimento 1 

Suporte ao óbito 1 

Tentativa de suicídio 1 

Transtorno mental 3 

Vítimas de violência 4 

 
 

CLÍNICA MÉDICA 

Atendimentos ao paciente: 136 
Atendimentos aos familiares: 102 
Total de atendimentos: 238 
Interconsultas: 36 
Encaminhamentos: 0 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Amputação 3 

Ansiedade 14 

Ansiedade pré-operatória 1 

Câncer 3 

Conflito familiar 3 

Cuidados Paliativos 1 

Dependência química 1 

Dificuldade de adesão ao tratamento 1 
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Estimulação de comunicação não verbal 5 

Hemodiálise 7 

Portadores de HIV 2 

Questões emocionais anteriores à internação 12 

Questões emocionais decorrentes da internação 25 

Suporte ao óbito 1 

Transtorno mental 1 

Vítimas de violência 1 

 

PEDIATRIA 

Atendimentos ao paciente: 90 
Atendimentos aos familiares: 142 
Total de atendimentos: 232 
Interconsultas: 49 
Encaminhamentos: 2 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 2 

Ansiedade 6 

Ansiedade pré-operatória 1 

Conflito familiar 4 

Questões emocionais anteriores à internação 11 

Questões emocionais decorrentes da internação 28 

 

P.S. INFANTIL 

Atendimentos ao paciente: 22 
Atendimentos aos familiares: 58 
Total de atendimentos: 80 
Interconsultas: 51 
Encaminhamentos: 2 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 1 

Ansiedade 5 

Câncer 2 

Conflito familiar 3 

Questões emocionais anteriores à internação 5 

Questões emocionais decorrentes da internação 8 

Suporte ao óbito 1 
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EMERGÊNCIA  

Atendimentos ao paciente: 133 
Atendimentos aos familiares: 75 
Total de atendimentos: 208 
Interconsultas: 142 
Encaminhamentos: 7 
 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 4 

Amputação 1 

Ansiedade 5 

Câncer 2 

Conflito familiar 2 

Dependência química 5 

Dificuldade de adesão ao tratamento 2 

Hemodiálise 1 

Portadores de HIV 2 

Questões emocionais anteriores à internação 2 

Questões emocionais decorrentes da internação 13 

Questões sobre o envelhecimento 3 

Suporte ao óbito 3 

Tentativa de suicídio 3 

Transtorno mental 6 

Vítimas de violência 8 

 

 

UROLOGIA / PROCTOLOGIA / BUCOMAXILO (PSICÓLOGAS 

ESTATUTÁRIAS) 

Atendimentos ao paciente: 125 
Atendimentos aos familiares: 26 
Total de atendimentos: 151 
Interconsultas:12 
Encaminhamentos: 0 
 
 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Amputação 3 

Câncer 2 
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Questões emocionais anteriores à internação 3 

Questões emocionais decorrentes da internação 10 

Transtorno mental 4 
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7.4 - SERVIÇO SOCIAL 

 
No mês de Janeiro de 2015 as famílias de 2015 pacientes foram atendidas pelo Serviço Social no Hospital, 362 nas 

U.T.I´s (119 no C.T.I 1, 121 no CTI 2, 88 no CTI 3 e 34 no CTI 4), 599 nas Enfermarias (80 na Neurocirurgia, 17 na Vascular, 128 

na Ortopedia, 88 na Pediatria, 63 na Clínica Médica, 108 na Clínica Cirúrgica, 44 na R.U.E. e 71 na Buco/Uro/Procto) e 1054 na 

Emergência (128 na Pediatria do P.S, 483 na UCCCM e 443 na UCCCF). Tais números, entretanto, não representam o número 

total de atendimentos realizados pela equipe de Serviço Social que, em todas as enfermarias, dá continuidade ao 

atendimento aos pacientes e familiares ao longo do tempo de internação.  

 

O número de atendimentos representa todos e quaisquer atendimentos realizados pelos profissionais, inclusive 

atendimentos sobre demandas que não são exclusivas do profissional que chegam encaminhadas de maneira equivocada por 

outros profissionais e informações gerais sobre o funcionamento da unidade que deveria ser de conhecimento de todos.  

Neste mês foram 5898 atendimentos, 1435 nas U.T.I´s (593 no CTI 1, 447 no CTI 2, 304 no CTI 3 e 91 no CTI. 4), 2040 

nas Enfermarias (278 na Neurocirurgia, 88 na Vascular, 441 na Ortopedia, 438 na Pediatria, 219 na Clínica Médica, 279 na 

Clínica Cirúrgica, na 137 R.U.E., 160 na Buco/Uro/Procto) e 2423 na Emergência (265 na Pediatria do P.S., 1108 na UCCCM e 

1050 na UCCCF).  

 

Outros dados referentes ao atendimento da equipe: 

• Foram distribuídas pela equipe de Serviço Social 839 autorizações de acompanhante. 

• Foram realizados 5138 orientações e encaminhamentos 

• 99 pacientes necessitaram de um acompanhamento sistemático do Serviço Social devido presença de 

demanda social latente. Destas, 75 tiveram resolução, 14 permaneceram em acompanhamento para o mês seguinte e 10 

apresentaram pendências que impactaram na desospitalização.  

 

Cabe ressaltar como último relatório do ano que, desde Junho, quando iniciamos o trabalho, inúmeros avanços 

foram realizados no Serviço Social, principalmente sob aspectos técnicos e de implementação de mecanismos de 

mensuração do trabalho realizado. Algumas características também devem ser citadas como melhorias fundamentais no 

setor, tais como: Coesão entre as equipes de emergência e enfermarias; aceitação do processo de trabalho; padronização do 

processo de trabalho; reuniões mensais, acompanhamento sistemático das demandas sociais por profissionais de rotina. 

 

Para 2015 é consenso entre as equipes e a Coordenação setorial que faz-se necessário um maior avanço com relação 

a implementação de procedimentos operacionais padrão para diversos eixos de atendimento, além de uma aproximação 

maior com a rede sócio-assistencial para que fluxos de encaminhamentos sejam melhor desenhados. 
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7.5 - ODONTOLOGIA NAS UTI’S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Atendimentos do Serviço de Odontologia UTI’s Mês de Janeiro de 2015 

Boa Higiene Oral 33 

Alterações da Mucosa Oral 05 

Saburra Lingual 40 

Candidíase 06 

Lábio Lesionado 03 

Língua Lesionada 00 

Sutura 00 

Higiene Relativa 29 

Higiene Deficiente 15 

Mobilidade 06 

Extração (por dente) 03 

Ulcera Aftosa 05 

Secretivo 07 



 

46 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 46 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

7.6 - SESMET 

 
  No mês de Janeiro, o SESMT realizou Diálogos de Segurança nos setores assistenciais realizando investigação de todos os 

acidentes de trabalho ocorrido na instituição pelo Diagrama de Ishikawa, com a participação de um membro da CIPA e 

coordenador do colaborador acidentado. Foi realizada a alteração no FLUXOGRAMA DE ACIDENTE DE TRABALHO para 

inclusão da notificação de acidente por parte da coordenação. 
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Houve a implantação do sistema de notificação de acidente de trabalho por parte da Coordenação, execução do cronograma 

de DDS (Diálogo Diário de Segurança) em todos os setores. 

 

 

 
 

 

Implantação no atendimento de inspeções de campo, com seu respectivo cronograma; organização no estoque e na 

dispersão de EPIs aos colaboradores. 

Implantação da ficha técnica de controle de extintor para o acompanhamento mensal dos extintores. 



 

48 

 

Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/001/2098/2014 

Data: 15/03/2014    Fls. 48 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 

7.7 - NEP (NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE) 
 
 

       No mês de Janeiro, foram treinados e/ou receberam informações relevantes 1636 colaboradores (há repetição de 

colaboradores em dois ou mais cursos) em um total de 1643 homem hora distribuídos em 26 treinamentos ministrados 

dentro da unidade.  

A Pró-Saúde conta com 2530 colaboradores cadastrados no HEGV referentes ao mês de janeiro (dado informado em 

03/02/2015 pelo DP). Considerando esta informação, o valor do indicador Evolução de Treinamento no período foi 0,65. 

 

 

Conforme apresentado no gráfico acima, no mês de Janeiro devido  a Semana de Segurança do Paciente houve um 

aumento no total de colaboradores treinados, aumentando nosso indicador. 

O NQSP em parceria com o NEP,  iniciou do dia 12 ao 16/01/2015 a 1ª Semana de Segurança do Paciente que teve como 

objetivo a sensibilização de todos os profissionais sobre a importância do conhecimento das seis Metas Internacionais de 

Segurança do Paciente, foram ofericidas palestras o dia inteiro nos seguintes horários: 09h, 11h, 16h, 20h e 21:30h. Uma 

das ações desenvolvidas foi a criação do Slogan - SEGURANÇA DO PACIENTE EU APOIO. A liderança recebeu a camisa com 

esse Slogan e todos os colaboradores o Clip retrátil.  
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FOTOS DOS EVENTOS E TREINAMENTOS 
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8 – INDICADORES DA UTI 
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9– EVOLUÇÃO FINANCEIRA 
 

A demonstração da evolução financeira da Unidade, conforme gráfico abaixo, mostrou uma sazonalidade entre abril 

a outubro, onde pode-se notar que as Receitas, levando-se em conta o regime de “caixa” ou seja, da entrada do recurso, teve 

um descompasso em relação ao valor contratual. Acreditamos que esse evento ocorreu devido a gestão parcial da Unidade, 

onde conforme já mencionado neste relatório, os serviços de apoio como SND, Limpeza, Segurança, Manutenção entre 

outros estavam sendo oferecidos pelo Estado. Isto até certo ponto não prejudicou o resultado da Unidade, entretanto 

mesmo considerando o regime de caixa, não foram possíveis as reservas trabalhistas legais, como Férias e 13º. Salario.  

 

Cabe ressaltar que o saldo residual de Janeiro no montante de R$ 72.446,56, deverão cobrir a despesa pertinente a 

Folha de Pagamento cujo vence no 5º. dia útil subsequente, ou seja mesmo pelo regime de caixa, esse montante já está 

comprometido para essa rubrica, sendo insuficiente para quita-la, uma vez que a Folha de Pagamento mensal está em torno 

R$ 7 mi. Se descontarmos as provisões trabalhistas R$ 8.479.357,64, somando o passivo em aberto com fornecedores de R$ 

14.064.882,20 o saldo real seria negativo em R$ 29.493.320,28. 

 

 

 Valores em Reais 

Saldo 30/01/2015  72.946,56 

Provisões Trabalhistas 8.479.357,64 

Ordenados a Pagar Referente a janeiro 7.022.027,00 

Fornecedores em aberto (passivo) 14.064.882,20 

Saldo Real  -29.493.320,28 

                                             Fonte: Balancete Janeiro/2015 

 

Nota-se conforme gráfico abaixo, o descompasso das receitas gerou um resultado decrescente, onde impossibilita 

uma gestão eficiente, pois a credibilidade com os prestadores de serviços, bem como todos fornecedores, de honrarmos os 

compromissos já assumidos, e ao fornecimento vital a assistencial ficam seriamente comprometidos ao repasse de verbas. 
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Em relação a evolução do fluxo de caixa, podemos observar a representatividade de cada rubrica, conforme gráfico 

abaixo, os maiores grandes grupos estão centralizados nas Outras Despesas Operacionais e Pessoal. No que tange a Outras 

Despesas tem uma representatividade devido a movimentação de transferências entre as Unidades. Já no quesito de Pessoal 

observa-se a curva ascendente do valor gasto devido justamente devido a migração dos serviços, e devido as parcelas do 13º. 

Salario houve elevação nos meses de novembro e dezembro. 

 

No mês de janeiro apresenta um aumento no grupo de serviços de terceiros, pois devido ao descompasso de 

recebimento da parcela de custeio, em Dezembro não houve o devido pagamento pelos serviços já prestados pelas pessoas 

jurídicas, sendo somente repassado em Janeiro/2015, fato este que gerou a paralisação de dois dias do serviço de ortopedia 

em Dezembro citado na prestação de contas do referido mês.  

 

Gostaríamos de ressaltar que essa análise é feita pelo fluxo de caixa, com isso as despesas alocadas são aquelas que 

foram devidamente pagas, ou seja conforme nosso balancete mensal, serviços como terceiros ou representantes de 

medicamentos e materiais, estão vencidos comprometendo a operação da unidade. 

 
  
 

 


