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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 2014, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital 

Estadual Adão Pereira Nunes.  

 

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento 

de suas atividades ocorridas no decorrer de 2014, através da implantação de metodologias de tra-

balho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto 

por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, 

objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas 

estatísticas estipuladas.  

 

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital 

Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.  
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2|EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS  

 

2.1 Metas Contratuais 

 

O contrato de Gestão define metas quantitativas e qualitativas cuja analise é feita por indi-

cadores, definindo critérios para a liberação dos valores de transferências do recurso financeiro de 

custeio da Unidade, e avaliar se está sendo cumprido papel determinado em contrato. 

 

Como metas qualitativas temos: 

3 Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI - ‹ ou = 1 

4 Taxa de Infecção Hospitalar - ‹ ou = 2,5% 

5 Taxa de Cesária - ‹ ou = 40% 

6 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade - ‹ 10 por 1000 

7 Taxa de Satisfação dos Usuários - › ou = 90% 

8 Taxa dos Profissionais cadastrados no CNES - 100% 

9 Taxa de Suspensão de Cirurgias - ‹ 10% 

10 Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para co-

brança ao SUS - ‹ 5%. 
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                                   METAS QUANTITATIVAS                      QTDE / MÊS 

 

Saídas Clínicas de Adulto 

Saídas Clínicas Pediátricas (exclui recém nascidos na instituição) 

Saídas Obstétricas 

Saídas Cirúrgicas Ortopédicas 

Outras Saídas Cirúrgicas 

Consultas Ambulatoriais 

Ressonância Magnética (RM) 

Ressonância Magnética (RM) sob sedação 

Tomografia Computadorizada (TC)  

 

340 / mês 

140 / mês 

230 / mês 

210 / mês 

220 / mês 

3200 / mês 

915 / mês 

100 / mês 

2820 / mês 
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A análise deste indicador mostra que na média anual a meta foi superada em 24,19%, com ten-

dência de crescimento. Mesmo com o aumento expressivo da demanda espontânea, sobretudo 

nos meses de julho a dezembro, através da implantação do serviço de médicos hospitalistas, foi 

possível o aumento no índice de giro de leitos e na redução do tempo médio de permanência. 
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Analisando este indicador nota-se que a meta foi cumprida na média anual, considerando a 

margem contratual de 10% acima ou abaixo da meta. A flutuação observada no gráfico se explica 

pela sazonalidade do atendimento pediátrico, uma vez que somos um serviço de portas abertas, 

onde toda demanda que busca a unidade é atendida. 
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A análise deste indicador mostra que na média anual a meta foi superada em 55,25%, com ten-

dência de crescimento. Isto se deve a um aumento expressivo da demanda espontânea, princi-

palmente por insuficiência do serviço de obstetrícia nos municípios vizinhos, além de melhorias re-

alizadas nos processos e fluxos. Cabe reforçar, como mostra o gráfico, que o HEAPN tem sido ul-

timamente a referência desse serviço para toda a baixada fluminense, o que transcende a capaci-

dade instalada do serviço oferecido, preocupando e potencializando o risco aos usuários.  

 

Indicador fora da meta. Os fatores que contribuíram para este resultado estão relacionados às 

obras de reforma no Centro Cirúrgico no primeiro semestre, reduzindo a disponibilidade de salas. 

No segundo semestre tivemos episódios de descompasso no repasse de honorários médicos à 

equipe e indisponibilidade da escala de anestesistas, fato esse que foi equacionado a partir do 

mês de dezembro de 2014.  
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A análise deste indicador mostra que na média anual a meta foi superada em 35,87%. O principal 

fator que contribuiu positivamente para o cumprimento da meta foi a mudança no modelo de ges-

tão do Centro Cirúrgico, com a inserção de uma liderança no processo, representando diretamente 

a diretoria do hospital e também ao fato das demais clinicas cirúrgicas estarem vinculadas ao re-

gime CLT e não terem sido afetadas com o descompasso de honorários médicos. 
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A análise deste indicador mostra que na média anual a meta foi superada em 38,57%. O fator que 

contribuiu para o cumprimento da meta foi o aumento do indicador “Outras Saídas Cirúrgicas” 

que, consequentemente, impactou no aumento do atendimento ambulatorial.  

 

 

Analisando o resultado anual da meta quantitativa, observamos que nos meses em que não tive-

mos interrupções por motivos técnicos, a mesma fica dentro do desvio padrão. A justificativa para 
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os resultados desfavoráveis entre abril e julho se dá em razão da quebra de um componente ele-

trônico do equipamento que segundo os engenheiros do equipamento sugeriram que uma subs-

tancia alcalina provocou o dano e houve uma demora significativa na reposição em razão da ne-

cessidade de importação de uma peça direto do fabricante na Alemanha. 

 

 

 

 A justificativa para os resultados desfavoráveis seguem os mesmo do indicador anterior. 

Neste tipo de exame houveram problemas pontuais de reposição com os oxímetros e os capnógra-

fos, peças que também são importadas e específicas para funcionamento do equipamento. A in-

disponibilidade prejudicou o desempenho durante os meses de Abril à Outubro. Foi evidenciado 

também uma queda de demanda no período do final de ano, sazonal ao período festivo com a o 

não cumprimento integral da agenda. Aqui também, reflete-se o problema com os anestesiologis-

tas já sinalizado anteriormente. 
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A análise deste indicador mostra que na média anual a meta foi superada em 21,83%, estando 

acima da meta em todos os meses do ano. Como consequência a sobrecarga na utilização deste 

equipamento, que é único, antigo e vem apresentando repetitivas panes em virtude desta deman-

da aumentada, além dos frequentes problemas de queda de energia enfrentados na região, que 

promovem a interrupção de alguns procedimentos e pontualmente a inoperância do mesmo até a 

chegada de assistência técnica especializada. 
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Analisando o desempenho da meta qualitativa acima se observa que no ultimo trimestre o mesmo encon-

tra-se dentro da meta. O fator que contribui para melhoria do desempenho do indicador foram as constan-

tes capacitações dos profissionais das unidades criticas além da implantação do sistema Epimed que auxilia 

na análise dos dados e direciona as melhores práticas. Como oportunidade de melhoria, para o ano de 

2015 estamos desmembrando a apresentação do desempenho do indicador por setor, pois os score de ava-

liação prognóstica são específicos para cada linha de cuidado intensivo não demonstrando a realidade do 

resultado do indicador. 
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Meta cumprida. As ações de vigilância, correção e implantação de processos e protocolos realiza-

das pela CCIH têm trazido segurança para o controle das infecções hospitalares no HEAPN, é no-

tória a evolução decrescente da tendência deste indicador. 
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Indicador fora da meta. Cabe considerar que este indicador está relacionado diretamente com a 

prematuridade extrema dos neonatos e falha do pré-natal na rede de atenção básica as mulheres 

da região. Além disso, os frequentes casos relacionados a doenças sexualmente transmissíveis da 

população também contribuem para o resultado desfavorável dos meses em evidência. 
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Analisando a média anual o indicador encontra-se dentro da meta. Os primeiros meses do ano 

demonstram a tendência de encontro com objetivo estabelecido, compatível com a consolidação 

da gestão do hospital. 

 

 

Indicador dentro da meta. O processo de atualização do CNES baseia-se no acompanhamento do 

cadastro de todos os profissionais do hospital junto ao órgão, tanto na inclusão como exclusão, 

sendo assim a implantação deste processo no ano de 2014 fez com que a partir de outubro o indi-

cador atingisse a meta, mantendo-se dentro da mesma. 
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Indicador fora da meta. Os fatores que contribuíram para este resultado estão correlacionados a 

análise do indicador “Saídas Cirúrgicas Ortopédicas” pois estão relacionados às obras de reforma 

no Centro Cirúrgico no primeiro semestre, que reduziram a disponibilidade de salas. E no segundo 

semestre tivemos episódios de descompasso no repasse de honorários médicos à equipe e indis-

ponibilidade da escala de anestesistas, fato esse que foi equacionado a partir do mês de dezembro 

de 2014 e afetaram de um modo geral o cumprimento da agenda cirúrgica. 
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Indicador dentro da meta. 

 

 

 Indicador dentro da meta. Considerando as diretrizes do SUS a equipe obstétrica está ali-

nhada quanto à indicação correta do parto normal, o que reflete a baixa taxa de cesariana, mes-

mo se tratando da maior prevalência de casos de alto risco e a referência para a região metropoli-

tana I. 
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3. MELHORIAS REALIZADAS 

ALOJAMENTO CONJUNTO 

 Aumento no quadro de profissionais. Passamos a trabalhar com 03 enfermeiros e 06 

técnicos por plantão. Em uma segunda etapa considerou-se a necessidade de aumentar 

ainda mais o quadro de colaboradores, acertamos o dimensionamento para 03 enfermeiros 

e 8 técnicos na escala do serviço diurno e mantivemos os 06 técnicos do serviço noturno; 

 Aumentamos o quantitativo de leitos do Alojamento Conjunto em 10 leitos, para dar 

suporte ao Centro Obstétrico, que também acresceu o número de atendimentos. 

Totalizamos 51 leitos ativos para internação; 

 Readaptamos os funcionários Estatuários que se mantiveram no setor após a entrada da 

Pró Saúde e agora contamos com um técnico diarista responsável pelo almoxarifado, 

farmácia e equipamentos, o que foi um ganho para o setor; 

 Adquirimos um termômetro para controle da temperatura da geladeira de medicamentos; 

 Implementamos a visita estendida, onde o familiar permanece ao lado da paciente de 12hs 

até as 19hs, com rodizio de até 3 visitantes por pacientes; 

 Houve a implantação de um rótulo de soro padronizado para toda a instituição; 

 Foi instalado um aparelho de ar condicionado na sala de Banho Humanizado, para 

promover um ambiente mais adequado, agradável e propício ao RN. Antes a sala de banho 

era quente e sem ventilação, pode ser visto pela Figura 1. 
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FIGURA 1 

 Foi implementada um Espaço destinado a Guarda de Equipamentos do Setor. Antes esse 

material ficava todo espalhado pelas enfermarias, e havia muitos extravios dos mesmos; 

 
FIGURA 2 
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FIGURA 3 

 
 Adquirimos um aparelho de “Bilicheck” para verificação dos valores de bilirrubina no RN, 

sem que seja necessário a coleta de sangue para a realização do exame; 
 

 
FIGURA 4 

 

 Houve a implantação de pulseiras coloridas para a segurança do paciente, e foram realiza-

dos treinamentos in loco de toda a equipe assistencial para o uso das mesmas; 
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 Devido ao crescente número de internações e procedimentos, ganhamos mais um funcioná-

rio administrativo no setor e ampliamos as atribuições das mesmas; 

 Adquirimos uma sala para a realização de exames obstétricos , onde realizamos cardiotoco-

grafias (CTG) e exames ginecológicos quando necessários. Antes as pacientes que necessi-

tavam de exames desse tipo, eram encaminhadas ao Centro Obstétrico ou ao Ambulatório, 

hoje as mesmas não precisam se ausentar do setor para a realização dos mesmos;  

 
FIGURA 5 

 

 Implementamos o Termo de Ciência e Concordância onde as pacientes puérperas são orien-

tadas quanto as normas setoriais de segurança dela e do RN, e os riscos caso haja desobe-

diência das mesmas;   

 Houve crescentes melhorias nos fluxos já existentes. Remodelamos Checklist de Material 

Permanente, Checklist de Psicotrópicos, Checklist do Material de Emergência, Checklist de 

Alta e Admissão. Implantamos POPs (procedimentos operacionais padrão), houve uma re-

modelagem e aprimoramento de fluxos assistenciais;  

 Adquirimos recipientes fechados para o transporte de   materiais sujos e limpos para a cen-

tral de material e esterilização; 
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 Como exigência para atendermos ao RAG, separamos o Expurgo da Sala de Depósito de 

Material de Limpeza. Antes esses fluxos de material de limpeza se cruzava com as roupas 

sujas do setor, estacionando todo o processo; 

 Para garantir o bom andamento dos fluxos de serviço, a Coordenação de Enfermagem e a 

Enfermeira Rotina Assistencial acompanham duas vezes ao mês as equipes noturnas. Essa 

prática tem dado ótimos resultados, porque dessa forma podemos acompanhar de perto o 

serviço noturno, fazer reuniões, treinamentos e ouvir as equipes; 

 Adquirimos um armário para guarda dos enxovais das pacientes. Antes as roupas de cama 

e camisolas não possuíam um lugar adequado para a sua guarda. Outro fator muito impor-

tante para o setor foi a implantação do “colete” de acompanhante para as mãezinhas que 

se encontram na unidade de alta, apenas acompanhando o RN que está internado; 

 

FIGURA 6 

 Armário para guarda dos enxovais das pacientes. 

 Realizamos inúmeros treinamentos in loco para aperfeiçoamento da equipe. Podemos citar: 

Administração de Medicamentos (e as nove certezas), as 6 Metas Internacionais de Segu-

rança do Paciente, Cuidados com o RN patológico, PCR no RN; 

 Aprimoramos diariamente a interação multidisciplinar com a realização dos “rounds” no se-

tor; 
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 Houve uma reformulação do carro de PCR, com implementação de checklist de conferência 

institucional e sua realocação em local estratégico no posto de enfermagem; 

 
FIGURA 7 

 

 No decorrer desse ano adquirimos vários equipamentos novos para a melhora da assistên-

cia prestada.  

 
FIGURA 8 - APARELHO DE PA 
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FIGURA 9 - CARDIOTOCO 

 

 Implantamos o projeto de Identificação Civil do Recém Nato registrado no Cartório do HE-

APN. 

 

FIGURA 10 – PROJETO IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO RN 
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FIGURA 11 

 
FIGURA 12 

 

 Houve a implementação da Maleta de Emergência do RN separada do carro de PCR do 

adulto. Antes esse material se misturava, o que dificultava o processo de reanimação do 

RN; 
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FIGURA 13 

 

 Houve a aquisição e distribuição de dispenser de álcool em gel, saboneteiras, papeleiras e 

lixeiras por todas as enfermarias do setor. Adquirimos lixeiras em quantidade adequada e 

alocadas em pontos estratégicos.  

 

 
FIGURA 14 
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 Outro fator que foi positivo para o setor, foi a contratação de “camareiras”, que supervisio-

nam o serviço da higiene, prover insumos para o setor e agiliza todo o processo de desin-

fecção do leito para uma rápida liberação do mesmo. A camareira do setor ainda aciona o 

serviço de manutenção, caso perceba algo que não está funcionando adequadamente; 

 Implantação do projeto Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) com a proibição do uso 

de chucas, seringas, chupetas e mamadeiras; 

 Parceria da JOBMED com a instituição, para a realização de manutenção preventiva nos 

equipamentos da Unidade; 

 Reorganização de todo o alojamento conjunto. 

 

FIGURA 15 

 Hoje, podemos perceber claramente que as mudanças aconteceram e para melhor. Vale 

ressaltar que muito se tem feito para a melhoria da assistência prestada, e isso se reflete 

diretamente nas pacientes. É para elas que almejamos oferecer um cuidado de excelência e 

ser reconhecidos como tal.  Agradeço o empenho de toda a equipe de saúde do alojamento 

conjunto envolvida nesse processo, pois sem eles não seria possível tantas mudanças. 

 

COMISSÃO DE CURATIVOS 

 No mês de Fevereiro inicia-se as atividades da Comissão de Prevenção e Tratamento de Le-

sões Cutâneas do Hospital Adão Pereira Nunes, formado pela Enfermeira Talita Weber, En-
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fermeiro Nemilson de Souza e a Técnica de Enfermagem Maíza Melo, os dois últimos rema-

nescentes da antiga Comissão de Curativos; 

 Protocolo de atendimento anterior, mantendo a assistência aos pacientes já acompanhados 

por este serviço; 

 Parceria com o Serviço de Qualidade da Instituição da formação do regulamento do serviço, 

atualização dos POP’s de atendimento e as nomeações dos profissionais:  Médico, Assisten-

te Social, Nutricionista e Fisioterapeuta; 

 Implementado o Processo de digitalização dos dados, como a planilha de atendimento do 

paciente, que otimiza o acompanhamento do paciente; 

 Realização de reuniões mensais com os componentes da comissão de Curativos afim de 

Implementar um Planejamento Estratégico para os casos assistidos e melhorias para Co-

missão; 

 Criação de Protocolos Operacionais Padrão voltados a Prevenção e Tratamento de Lesões; 

 Aumento da demanda de atendimento, abrangendo: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clíni-

ca Pediátrica, Alojamento Conjunto, CTI, SPA, UPO, Emergência, CTI Neonatal, CTI Pediá-

trico, Ortopedias e Ambulatório. Sendo possível atender pareceres solicitados e reavaliar os 

pacientes semanalmente;  

 Realização de educação Permanente e sensibilização do paciente e acompanhante. Por con-

seguinte, elaboramos uma cartilha educativa voltada a prevenção de úlceras por pressão, 

que é entregue ao paciente ou acompanhante. 

 Estipulado grade de coberturas utilizadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Ja-

neiro, e com o apoio do Almoxarifado, mantivemos o quantitativo suficiente para a deman-

da atual do hospital. 

 Padronização de Antissépticos PHMB Aquoso, PHMB Gel, Alginatos com e sem Prata, Hidro-

fibras com ou sem Prata, Carvão Ativado, Hidropolímeros, Compressa não Aderente, Filme 

de Poliuretano Estéril, Protetores Cutâneos em Pó, Pasta e Spray, Hidrocolóides, Óleo AGE, 

Colagenase e Sulfadiazina de Prata. 
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GRÁFICO 1 -  NÚMERO DE PACIENTES COM INCIDÊNCIA DE LESÃO DE CUTÂNEA 

 

 Em parceria com as clínicas cirúrgicas, no decorrer do ano foram utilizados em 08 pacientes 

a terapia por pressão negativa. A comissão participa ativamente na instalação, manutenção 

e acompanhamento do tratamento; 

 Com a implantação do ambulatório em parceria com os médicos, foi observado a diminuição 

do tempo de internação, já que muitos pacientes com boas condições clínicas, eram manti-

dos internados devido a lesão cutânea. Com a capitação destes pacientes ao ambulatório 

da comissão, demos continuidade ao tratamento da lesão através de orientações plano de 

cuidados e acompanhamento periódicos; 

 Foi observado que muitos pacientes tinham sua alta adiada devido ao tratamento de lesões 

cutâneas, com essa necessidade, no mês de Junho foi criado o acompanhamento ambula-

torial dos pacientes acompanhados pela comissão e que receberam alta hospitalar, em con-

junto com as clínicas; 

 Durante o ano foram ministrados junto ao NEP cursos voltados ao tratamento e prevenção 

de lesões. Os temas foram: Atualização em Coberturas, Prevenção de Úlceras por Pressão, 

Tratamento em Queimados, Cuidados com Paciente Ostomizado, Tratamento de Lesões 
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Vasculares, Cuidados em Pós-Operatório em Cirurgia Plástica e Tratamento de Lesões, sen-

do possível a capacitação de média 500 espectadores; 

 Foram também realizadas pelos componentes, capacitações técnicas em Simpósios, Con-

gressos e Reuniões da Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica; 

 No mês de dezembro, foi realizado no auditório, a Semana de Prevenção a Úlceras por 

Pressão, onde o intuito foi sensibilizar os profissionais quanto a prevenção. Na semana, foi 

reforçado a apresentação do Protocolo de Prevenção de Úlceras por Pressão e discutido no-

vas tecnologias que auxiliam a prática.  

 

CENTRO OBSTÉTRICO 

 Implementação e orientação de gaveta reservada para medicação de alta vigilância; 

 Foi implementado o formulário de Cirurgia Segura; 

 Demos início a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) bem como: Histórico de 

enfermagem e Anotação de enfermagem; 

 Foi implantada pela SCIH no Centro Obstétrico a Ficha de controle de infecção da obstetrí-

cia, onde a enfermagem realiza o preenchimento para cada procedimento cirúrgico como as 

cesárias; 

 Foi delegado mais funções para a secretária do setor inerentes ao seu cargo; 

 Adaptamos o Livro de Procedimentos, onde as informações para todos os procedimentos 

são lançadas de forma completa; 

 Tivemos uma melhoria no quantitativo de UCR's (Unidade de Calor Radiante) no C.O, onde 

todas as salas funcionam com 01 UCR, sendo 02 salas de parto e 02 Centros cirúrgicos; 
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FIGURA 16 

 

 Implantado as pulseiras de cores para a Segurança do Paciente e treinada toda a equipe 

quanto ao uso das mesmas; 

 Implantado o rótulo e soro padronizado para toda a instituição; 

 Duas vezes por mês a Coordenadora e Rotina assistencial de enfermagem passam o plan-

tão noturno para reunir-se com as equipes, para ouvir, esclarecer dúvidas e acompanhar o 

fluxo de trabalho; 

 Fizemos treinamento IN LOCO com as equipes: Administração de Medicamentos (09 certe-

zas), as 06 metas internacionais de segurança do paciente; 

 Implantado o check list do carro de PCR padronizado pela instituição; 

 Implantado check list de psicotrópicos, materiais permanentes do setor, check list de tem-

peratura de geladeira e caixa de vacina; 

 Melhoria da assistência de enfermagem com a implementação dos novos impressos; 

 Implementação do formulário para controle de pacientes hemotransfundido no setor; 

 Implementação do Projeto Hospital Amigo da Criança (IHAC), com proibição do uso de se-

ringas, chucas e chupetas; 

 Todos os Rn’s passaram a ser amamentado na 1ª hora de vida; 

 Recebemos camisolas novas mais adequadas para as gestantes e puérperas; 

 Recebemos também os kits de higiene pessoal para as pacientes internadas, contendo: 

pasta de dente, escova de dente, sabonete líquido e shampoo; 
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 Tivemos a aquisição de quadros brancos para Avisos e anotações de pacientes, para uma 

melhor visualização e identificação das pacientes; 

 Implementado Gestão a Vista; 

 

 
FIGURA 17 

 

 Foram adquiridas cortinas para todas as enfermarias do setor para uma melhor privacidade 

das pacientes, antes as enfermarias não contavam com cortinas e as pacientes ficavam 

mais expostas sendo colocado Biombo para proteger a privacidade das pacientes em caso 

de sondagem vesical, troca de fraldas e troca de camisolas; 

 

 Figura 19 e 20 – Anteriormente não havia possibilidade de manter a privacidade da 
Paciente, porém atualmente, há disponibilidade de curtinas para assegurar a individualidade 
da paciente; 
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FIGURA 18 - ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recebemos contêiner com travas de segurança para transporte de material contaminado – 

Fluxo de Transporte de Material Contaminado. 

 Recebemos novas mesas de parto eletrônicas para a admissão e salas de parto, trazendo 

mais conforto as pacientes na hora do parto; 

FIGURA 19 - DEPOIS 
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FIGURA 20 

 Aquisição de novos equipamentos de P.A e 02 CTG (carditocógrafo); 

 Adquirimos 01 armário para guarda dos enxovais; 

 Adquirimos 01 armário e vestiário para guarda de pertences dos funcionários;   
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FIGURA 21 

 

 

FIGURA 22 
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 Adquirimos um Balcão para o setor onde teve uma melhoria para os profissionais fazerem 

os relatos e evoluções como também guarda de livros, cheque lists e materiais de escritó-

rio, antes os profissionais não tinham aonde apoiar para escrever, ficando pelo setor em 

cadeiras e com prontuários no colo;  

 

 

FIGURA 23 

 Aumento do dimensionamento da equipe de enfermagem para 04 enfermeiros e 09 técnicos 

por plantão; 

 Tivemos a adaptação dos Estatutários que ficaram alocados no setor, onde 02 técnicos de 

enfermagem são responsáveis pelos materiais e reposição dos mesmos durante toda a se-

mana, almoxarifado, farmácia e organização no setor;  

 Em Outubro Começou a funcionar o Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) da ma-

ternidade, antes não existia, as pacientes chegavam e não tinha o acolhimento dos profissi-

onais que hoje temos, trazendo mais tranquilidade, segurança e principalmente humaniza-

ção; 
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FIGURA 24 

 

 Na sala de acolhimento há disponível uma balança digital, aparelho de P.A, pulseiras de co-

res para a classificação e Aparelho de HGT; 

 

FIGURA 25 
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 Abrimos mais 01 enfermaria com 03 leitos, aumentando nº de leitos no Centro Obstétrico 

para uma melhor acomodação das pacientes; 

 Foi realizada reforma nos banheiros do setor bem como troca dos pisos e paredes; 

 Implantação de sala para guarda de materiais, onde antes os materiais ficavam desorgani-

zados, como: cadeiras de roda, cadeiras higiênicas, Bombas infusoras, berço para transpor-

te, comadres higienizadas e suporte para soros; 

 Adequação do expurgo do DML - Deposito de Material de Limpeza; 

 

CTI ADULTO 

 O ano de 2014 foi um marco para a história da Terapia Intensiva no hospital.    Com a mu-

dança da coordenação médica e de enfermagem houve uma reformulação na assistên-

cia, introduzindo a humanização que veio modificar a visão e o conceito de como tratar aos 

usuários.  

 A unidade dispõe de 17 leitos de Terapia intensiva, disponibilizando de monitores multipa-

rametros, ventiladores mecânicos, modulo para monitorização invasiva, ultrassonografia pa-

ra punção guiada, bombas para controles de infusões venosas e nutrição enteral/ parente-

ral. 

 Atende a demanda de solicitação de vaga interna dos pacientes provenientes da Emergên-

cia, Clínica cirúrgica, Clinica Medica, Centro Cirúrgico e externas através do sistema de re-

gulação de vagas.  

 A padronização e acessibilidade na escolha para aquisição de compra de materiais visando 

o bem estar do paciente. Medicamentos – A compra de medicamentos prescritos fora da 

grade da SES, são prontamente atendidas. 

 A equipe é multiprofissional, atendendo a norma regulamentadora, prestando assistência 

nas 24horas ao paciente de pós-operatório crítico, proporcionando um melhor atendimento, 

diminuindo a mortalidade e aumentando a rotatividade de leitos.  

 Condições de trabalho respeitando as normas da CLT (horário de almoço, passagem, ali-

mentação folga mensal, ...) 
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 Visível a melhoria na qualidade da limpeza do setor e higienização dos leitos, assim como a 

empresa de segurança controlando a entrada e saída de acompanhantes e funcionários tra-

zendo mais segurança para os profissionais.  

 Melhor dispensação das roupas de cama, após o controle das camareiras que verificam a 

limpeza e conservação do enxoval a ser utilizado pelo cliente.  

 Informatização do sistema EPIMED (registro e controle do paciente internado na terapia in-

tensiva), que contribui para melhorar a qualidade do cuidado dos pacientes graves. SALUX 

(cadastro de pacientes e solicitação de materiais) e INTRANET que facilita a comunicação 

Intra-Hospitalar. 

 Perfil Epidemiológico do Setor; 

 

GRÁFICO 2 

 

 Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente; 

 Implantação do Manual do SESMT; 

 Implantação do Manual da SCIH; 
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 Implantação de Notificação de Ocorrência; 

 Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; 

 Identificação dos departamentos da Unidade; 

 Identificação dos arquivos da Unidade; 

 Implementação do Fluxo de Material contaminado, minimizando o risco de infecção Hospi-

talar; 

 Implementação de Precaução Padrão por cores de identificação; 

 Implementação do Fluxo de Saída de Emergência – SESMT; 

 Instalação de Extintores de Incêndio dentro do Perímetro da Unidade; 

 Implementação da Vigilância dos 9 certos para administração de Medicação; 

 Contratação de Pessoal; 

 Implementação do Ponto Biométrico; 

 Contratação de Pessoal para cobertura de férias; 

 Implementação e Treinamento das Metas Internacionais de Segurança do Paciente – NQP; 

 Implementação de Gestão à Vista – multiplicação dos resultados dos Indicadores principais 

de Assistência da Unidade; 

 Treinamento Permanente; 

 Treinamento em Atendimento ao Paciente Politraumatizado, Equipe de Miami – SES; 

 Implementação de Manutenção preventiva dos Maquinarias pela Engenharia Clínica com ca-

lendário estabelecido; 

 Implementação de Reuniões periódicas com Cronograma  

 Aquisição de EPIs para todos os colaboradores; 

 Implementação de Etiquetas de Medicação, Rótulo de Soro, Etiquetas de troca de artigo 

Hospitalar Padronizada – Garantindo a segurança do Paciente; 

 Solidificação do Round Multidisciplinar – Assistência integral ao Paciente; 

 Implementação do setor de Gerenciamento de leitos – Otimização do fluxo de transferência 

de pacientes; 

 A equipe multiprofissional ganhara um reforço com a contratação de colaboradores, melho-

rando o dimensionamento das equipes de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nu-

tricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, e pareceristas, ocasionando melhor qualidade de as-

sistência aos nossos pacientes; 

 Médicos especializados: neurologistas e intensivistas. 
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 Equipe de enfermagem treinada e especializada com paciente grave.    

 Núcleo Educação Permanente – A implantação do NEP como proposta de gestão investe e 

incentiva na formação cientifica dos colaboradores, melhorando o processo de assistência 

de Enfermagem e outros.  

 Capacitação dos profissionais através de educação permanente e cursos de 

aperfeiçoamento – O Processo de capacitação dos Profissionais, melhorou no que tange a 

qualidade e parceria com a instituição do NEP. 

 

 Investimento nos funcionários – Investimento na especialização dos funcionários (Pós-

Graduação) com aplicação de cursos que trazem melhor qualidade à assistência. 

 

 Colaborador assistindo ao paciente utilizando EPIs disponibilizados pelo SESMT; 
 

 
FIGURA 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaborador na sala de medicação diluindo medicação devidamente paramentado; 
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FIGURA 30 

 
 
 

 Horário de visita estendida para melhor acessibilidade ao familiar, acompanhamento em 

caso de paciente menor e/ou com alguma restrição ou cuidado que seja solicitado pela 

família; 

 Manter a interação familiar durante a internação – Realizado conversa com diariamente 

com esclarecimento do quadro clínico para os familiares dos pacientes internados;  

 Redução nas ouvidorias negativas; 

 Implementação de Avaliação de Indicadores de Qualidade com registro sistematizado – 

EPIMED, que proporciona uma visão ampla do serviço e indica melhores ações para o 

paciente até melhorias estruturais como planejamentos de obras que visam adequação do 

setor segunda legislação. 

 Em tese, os Processos iniciados ou complementados por esta instituição somam aos esfor-

ços das equipes multiprofissionais que buscam atender ao paciente com qualidade em toda 

a sua integralidade. 

 Aquisição de Materiais e Equipamentos 

 

 

 

 Aquisição de Medicamentos 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

 Apresentação do Setor; 

 

 

FIGURA 26 – ANTES E DEPOIS 

 

 

 

FIGURA 27 - ANTES E DEPOIS 
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FIGURA 28 - ANTES E DEPOIS 

 
 

 

 

FIGURA 29 
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FIGURA 30 

 

 

 

CTI PÓS OPERATÓRIO 

 O ano de 2014 foi de suma importância para as terapias intensivas do Adão Pereira Nunes.  

A UPO (UNIDADE PÓS OPERTÓRIA) sendo então reconhecida como um ambiente para cui-

dados de paciente grave, se tornando de fato um centro de terapia intensiva proporcionan-

do atendimento de qualidade e com todo o suporte de material para esse atendimento.   

 As unidades dispõem de 8 leitos, com monitor multiparamétricos, ventiladores mecânicos, 

bomba infusão, e modulo para monitorização de capnografia, e BIS.  

 Atendemos a demanda de solicitação de vaga interna dos pacientes provenientes do Centro 

Cirúrgico, Sala de trauma, Sala vermelha. 

 A padronização e acessibilidade na escolha para aquisição de compra de materiais visando 

o bem estar do paciente. Medicamentos – A compra de medicamentos prescritos fora da 

grade da SES, são prontamente atendidas. 
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 A equipe é multiprofissional, atendendo a norma regulamentadora, prestando assistência 

nas 24horas ao paciente de pós-operatório crítico, proporcionando um melhor atendimento, 

aumento no giro de leito, diminuindo a mortalidade.  

 Condições de trabalho respeitando as normas da CLT (horário de almoço, passagem, ali-

mentação no local, 02 (duas) folgas mensais, auxilio creche, ...) 

 Visível a melhoria na qualidade da limpeza do setor e higienização dos leitos, assim como a 

empresa de segurança controlando a entrada e saída de acompanhantes e funcionários tra-

zendo mais segurança para os profissionais.  

 Melhor dispensação das roupas de cama, após o controle das camareiras que verificam a 

limpeza e conservação do enxoval a ser utilizado pelo cliente.  

 Informatização do sistema EPIMED (registro e controle do paciente internado na terapia in-

tensiva), que contribui para melhorar a qualidade do cuidado dos pacientes graves. SALUX 

(cadastro de pacientes e solicitação de materiais) e INTRANET que facilita a comunicação 

intra-hospitalar.  

 Perfil Epidemiológico do Setor; 
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GRÁFICO 3 

 Núcleo Educação Permanente – A implantação do NEP como proposta de gestão investe e 
incentiva na formação cientifica dos colaboradores, melhorando o processo de assistência 
de Enfermagem e outros;  

 
 Capacitação dos profissionais através de educação permanente e cursos de 

aperfeiçoamento – O Processo de capacitação dos Profissionais, melhorou no que tange a 

qualidade e parceria com a instituição do NEP; 
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FIGURA 31 - TREINAMENTO DE ATENDIMENTO A PCR PELA EQUIPE DE MIAMI 

 

 Investimento nos funcionários – Investimento na especialização dos funcionários (Pós-

Graduação) com aplicação de cursos que trazem melhor qualidade à assistência. 

 Treinamento e utilização de equipamentos de proteção individual- sendo então 

disponibilizados para o funcionário. 

 Manter a interação familiar durante a internação – Realizado conversa com diariamente 

com esclarecimento do quadro clínico para os familiares dos pacientes internados; 

 A rotina médica fica responsável por estabelecer um vínculo familiar e acolher essa família  

 Redução nas ouvidorias negativas. 

 Implementação de Avaliação de Indicadores de Qualidade com registro sistematizado – 

EPIMED, que proporciona uma visão ampla do serviço e indica melhores ações para o paci-

ente até melhorias estruturais como planejamentos de obras que visam adequação do setor 

segunda legislação. 

 Em tese, os Processos iniciados ou complementados por esta instituição somam aos esfor-

ços das equipes multiprofissionais que buscam atender ao paciente com qualidade em toda 

a sua integralidade. 

 Aquisição de Materiais e Equipamentos 

 Aquisição de Medicamentos 

 Apresentação do Setor 
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FIGURA 32 - ANTES E DEPOIS 

 

 

FIGURA 33 - ANTES E DEPOIS 
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FIGURA 34 - ANTES E DEPOIS 

 

 

 

 

FIGURA 35 - ANTES E DEPOIS 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

 

FIGURA 36 - ANTES E DEPOIS 

 

 

 

FIGURA 37 - ANTES E DEPOIS 
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FIGURA 38 - ANTES E DEPOIS 

 

FIGURA 39 - ANTES E DEPOIS 
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FIGURA 40 - ANTES E DEPOIS 

 

CLÍNICA PEDIÁTRICA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA. 

 Levando em consideração a Missão da unidade, ao longo desses doze meses, os setores passa-

ram por transformações baseadas em investimentos na infraestrutura, tecnologia, aprimora-

mento técnico científico e humanização que valoriza o foco no cliente, a humanização no aten-

dimento e no inter-relacionamento das equipes de trabalho; 

 Os principais processos de produção ou de prestação de serviços são a assistência médica e a 

assistência de enfermagem e os principais processos de apoio são A SCIH, Higiene, Hotelaria, 

Administração, Manutenção, Engenharia de Insumos e equipamentos, Farmácia, SADT, TI, 

CME, Ouvidoria, recepção, SESMT; 

 O Organograma e o Planejamento Estratégico são divulgados, e a linha de atendimento é co-

nhecida por todos os colaboradores, com o objetivo de melhor aproximação dos colaboradores 

com suas chefias e lideranças, esta última é responsável pela interação com seus colaborado-

res diretos e indiretos alinhando o comprometimento com os valores e princípios organizacio-

nais e realizando a promoção e cultura interna a todas as partes interessadas, como: reuniões 
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periódicas com registro em ata de reunião, murais informativos, integração de novos colabora-

dores, avaliação constante dos processos de trabalho, 5S, avaliação de desempenho dos novos 

colaboradores; 

 Realizado periodicamente auditoria interna dos procedimentos de enfermagem, auditoria inter-

na dos prontuários com a validação do preenchimento multidisciplinar como: Identificação, 

AIH, Internação, Resumo de Alta, Termos de Consentimento e Responsabilidade, Evolução 

com data e hora, carimbo e assinatura do profissional, realizando sempre a tratativa das incon-

formidades encontradas; Orientações formais as equipes de como registrarem um Incidente ou 

Ocorrência evidenciando o caráter educativo, Acesso informatizado para todos os colaborado-

res administrativos e de nível superior com a disponibilidade de acesso para solicitação de in-

sumos, materiais da farmácia, internet livre para consulta de dúvidas inerentes ao trabalho; 

 São disponibilizados uniforme e crachá aos colaboradores, bem como todos os equipamentos 

de biossegurança a exemplo dos óculos especiais e a máscara PFF2 sempre que necessário; 

 A partir do início do ano de 2014 a instituição iniciou processo de gerenciamento de riscos com 

foco na segurança do paciente o que melhorou em uma vertente crescente o atendimento à 

população; 

 Avaliação da Satisfação das Pessoas relacionados a Assistência Médica, Assistência de Enfer-

magem e aos Processos de Apoio; 

 A Internação Pediátrica conta com 35 leitos, de acordo com os dados de 2014 foram realizados 

1577 internações no setor de Internação Pediátrica, sendo 10.276 atendimentos no setor; 

 Cabe destacar que o setor atua na prestação diária dos serviços nas diversas especialidades 

como Clínica Pediátrica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Ortopédica, Saúde do Adolescente, Neuro-

logia Clínica e Cirúrgica, Ambulatório de Pediatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Te-

rapia Ocupacional, Nutrição, Serviço Social, Enfermagem, os pacientes também são atendidos 

por outras especialidades em caráter de parecer médico; 

 Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem para as 24h adequado, com atuação especializa-

da nos 02 setores contando com 01 Enfermeiro Clínico Assistencial, 03 Enfermeiros e 06 técni-

cos de Enfermagem no Serviço Diurno e 02 Enfermeiros e 06 técnicos para o Serviço Noturno 

no setor de Internação Pediátrica, 01 Enfermeiro Clínico Assistencial, 02 Enfermeiros e 06 téc-

nicos de Enfermagem no Serviço Diurno e 01 Enfermeiros e 06 técnicos para o Serviço Noturno 

no setor de Emergência Pediátrica, 01 Coordenador de Enfermagem; 
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 Com o objetivo de desenvolvimento do seu capital intelectual, visando estimular o aprimora-

mento profissional nas áreas multidisciplinares com a capacitação e atualização profissional, o 

setor conta com o programa de residência médica, avaliação e treinamento das disciplinas mé-

dica e de enfermagem de faculdade conveniada, e um programa anual de educação continua-

da aos colaboradores do setor PAT este realizado juntamente com as lideranças e equipes após 

identificação das necessidades de capacitação; 

 São realizados periodicamente a manutenção dos materiais do setor como pintura e reparos 

dos objetos de longo uso; 

 Treinamentos regulares das normas da SCIH; 

 Terapia Ocupacional com vídeo game, DVD, Karaokê, Brinquedos e livros adequados à idade, 

supervisão das crianças durante todo o período de diversão e ludicidade no ambiente, parceria 

com os Doutores da Alegria que realizam 

 Apresentações mensais no setor, festas infantis nas datas comemorativas voltadas para a hu-

manização dos pacientes;  

 Adequação do setor conforme NR 50, (dentro das possibilidades fornecidas até o momento); 

Organização do mobiliário (colocação de Pallets, isolamento de sifões, conserto de armários, 

conserto de cadeiras e poltrona); identificação e dispensação de materiais em locais adequados 

como armário para rouparia, armário para material estéril, armário de medicamentos, insumos 

e soluções; Organização de armário único para pertences dos funcionários; Organização dos 

leitos (rotina de higienização, identificação, enxoval); 

 Implementação de identificação de abertura e validade dos medicamentos; Orientação de ga-

veta reservada para medicação de Alta Vigilância, controle e liberação por prescrição; Recipien-

tes para medicação individualizada por paciente; Impressos específicos da SAE; Check list diá-

rio de conferência de matérias permanentes, materiais do carro de PCR, psicotrópicos, desfibri-

lador, equipamentos de alto custo como material permanente (otoscópio, saturímetro, oftal-

moscópio, lanterna); Instalação de prateleiras nos leitos para posicionamento do monitor e 

materiais de uso rápido e contínuo; Disposição de lixeiras em quantidade adequada e dispen-

sador de álcool gel, sabão líquido e toalhas de papel; 

 Recipiente rígido com travas de segurança para transporte de material contaminado, caixa 

térmica; 

 Reforma do banheiro com retirada dos vazamentos, fixação da pia de higienização das mãos, 

fixação do vaso sanitário, colocação de alguns azulejos pendentes, troca do sifão da pia, me-
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lhoramento do sistema de esgoto; Instalação elétrica para adequar o posicionamento do carro 

de PCR, computadores, balança de precisão; Ambiência adequada do setor em iluminação, hi-

giene e limpeza; 

 Alteração do Fluxo de Atendimento na Emergência Infantil com a sala de ACCR Pediátrica re-

sultando do não cruzamento dos pacientes pediátricos com os pacientes adultos na linha de 

atendimento, redução do tempo de espera do atendimento médico, hospitalidade e especifici-

dade agilizando o processo de atendimento, sala de espera adequada para a idade com alguns 

objetos para interação e ludicidade pré-consulta; 

 Avaliação setorial da Satisfação dos Clientes; 

 

 

GRÁFICO 4 
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GRÁFICO 5 
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MÊS TEMA PALESTRANTE PÚBLICO ALVO 

 JANEIRO Diluição e Aplicação de 

Medicamentos em Pediatria 

Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 JANEIRO PCR em Pediatria Rosely Titonelli/ 
Raphael 

Enfermagem 

 JANEIRO SAE Rosely Titonelli/ 
Raphael 

 

 FEVEREIRO EPI/SCIH/ISOLAMENTOS Rosely Titonelli/ 
Raphael 

Enfermagem 

 FEVEREIRO Sinais Vitais e Cuidados Gerais em 

Pediatria 

Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

 

 MARÇO Realização do E.C.G em Pediatria Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 ABRIL Cuidados com o PICC Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 ABRIL Cuidados com o DVE Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 MAIO Cuidados de Enfermagem em 

Intoxicações Exógenas 

Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 JUNHO Cuidados de Enfermagem em 

Queimaduras 

Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 JULHO Cuidados de Enfermagem na 

Criança Politraumatizada 

Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 AGOSTO Acesso venoso periférico Rosely Titonelli/ 
Raphael/ Dayana 

Page 

Enfermagem 

 SETEMBRO Manuseio de Equipamentos 

médico hospitalar 

Rosely Titonelli/ 
Raphael/ Dayana 

Page 

Enfermagem 

 OUTUBRO Assistência de Enfermagem no 

Pós-Operatório  

Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 NOVEMBRO Calendário vacinal Rosely Titonelli/ 
Dayana Page 

Enfermagem 

 DEZEMBRO Assistência de Enfermagem em 

Hemoterapia 

Raphael Enfermagem 

 
 

FIGURA 41 - PROGRAMA ANUAL DE TREINAMENTOS DA CLÍNICA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 
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CTI NEONATAL. 

 O CTI Neonatal do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) tem por objetivo o atendi-

mento de qualidade a clientela existente. Possui 18 leitos em funcionamento, sendo 12 leitos 

para atendimento a Pacientes de cuidados intensivos e 06 para pacientes de cuidados semi in-

tensivos.  

 Atende a demanda de solicitação de vaga interna dos pacientes provenientes do Centro Obsté-

trico de Alto Risco, Alojamento Conjunto, Emergência Pediátrica e também de Unidades exter-

nas. 

 Dispomos de atendimento de múltiplas especialidades, como Neurologista, Neurocirurgia, Or-

topedia, Cardiologia pediátrica, Cirurgia Pediátrica, Oftalmologia, Buco Maxilo facial, Cirurgia 

Plástica, Microcirurgia, Cirurgia Vascular, Infectologista, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutricionis-

ta, Fisioterapia e Odontologia. 

 Disponibilizamos do Serviço Social para suporte no atendimento aos acompanhantes e familia-

res dos pacientes internados, acolhendo principalmente as mães e seus anseios. 

 Os objetivos descritos abaixo estão sendo alcançados à medida que os processos estão sendo 

organizados pela coordenação médica e de enfermagem em conjunto com a Gerência e Dire-

ção de Enfermagem assim como a Direção da Instituição, que são: 

 Prestar assistência integral aos RNs internadas dentro dos preceitos éticos, técnicos e legais – 

A Escala de Enfermagem está melhor distribuída com quantitativo suficiente para prestar uma 

assistência de qualidade aos pacientes, atendendo a RDC 07. 

 Manter a integração familiar durante a internação do RN – Realização de reuniões periódicas 

com os familiares dos pacientes internados juntamente com o Serviço de Psicologia; 

 Manter os recursos humanos, materiais, medicamentosos e equipamentos que assegurem um 

atendimento de qualidade – O Processo de aquisição de material e medicamentos que antes se 

estendia para ser executado, se torna a cada dia mais eficiente através das solicitações de 

compra ao serviço de Logística, com foco na resolutividade do problema do paciente; 

 Promover capacitação dos profissionais através de educação permanente e cursos de 

aperfeiçoamento – O Processo de capacitação dos Profissionais, melhorou no que tange a 

qualidade e parceria com a instituição do NEP 

 Além de Implementação de Avaliação de Indicadores de Qualidade com registro sistematizado 

– EPIMED, que proporciona uma visão ampla do serviço e indica melhores ações para o paci-
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ente até melhorias estruturais como planejamentos de obras que visam adequação do setor 

segunda legislação da SES. 

 Podemos subdividir as melhorias conforme a descrição abaixo: 

 

 Melhoria de Materiais e Maquinários: 

- Otoscópio; 

- Monitor Multiparamétrico; 

- Módulo de PAI; 

- Capnógrafo; 

- Ambus novos; 

- Mesas de Mayo; 

- Ventiladores Artificiais de última geração; 

- Ventilador de Transporte, atendendo a RDC 07; 

- Lixeiras identificadas; 

- Dispenseres de álcool gel em pontos estratégicos da Unidade; 

- Aquisição de Balança Digital exclusiva para pesagem de lactentes; 

- Aquisição de dois (02) Colchões Pneumáticos; 

- Bombas Infusoras exclusivas para dietas; 

- Aquisição de uma cama elétrica moderna, para melhor mobilização do paciente no leito – 

Ril Hom; 

- Troca dos Termômetros – Disponibilização de termômetro Digital; 

- Compra de Cateteres especiais para Pacientes Pediátricos – Cateter Cook; 

 

 Melhoria de Processos: 

- Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente; 

- Implanatção do Manual do SESMT; 

- Implantação do Manual da SCIH; 

- Implantação de Notificação de Ocorrência; 

- Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; 

- Identificação dos departamentos da Unidade; 

- Identificação dos arquivos da Unidade; 
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- Implementação do Fluxo de Material contaminado, minimizando o risco de infecção Hospi-

talar; 

- Implementação de Precaução Padrão por cores de identificação; 

- Implementação do Fluxo de Saída de Emergência – SESMT; 

- Instalação de Extintores de Incêndio dentro do Perímetro da Unidade; 

- Implementação da Vigilância dos 9 certos para administração de Medicação; 

- Contratação de Pessoal; 

- Implementação do Ponto Biométrico; 

- Contratação de Pessoal para cobertura de férias; 

- Implementação e Treinamento das Metas Internacionais de Segurança do Paciente – NQP; 

- Implementação de Gestão à Vista – multiplicação dos resultados dos Indicadores principais 

de Assistência da Unidade; 

- Treinamento Permanente; 

- Treinamento em Atendimento ao Paciente Politraumatizado, Equipe de Miami – SES; 

- Implementação de Manutenção preventiva dos Maquinários pela Engenharia Clínica com ca-

lendário estabelecido; 

- Implementação de Reuniões periódicas com Cronograma  

- Aquisição de EPIs para todos os colaboradores; 

- Implementação de Etiquetas de Medicação, Rótulo de Soro, Etiquetas de troca de artigo 

Hospitalar Padronizada – Garantindo a segurança do Paciente; 

- Solidificação do Round Multidisciplinar – Assistência integral ao Paciente; 

- Implementação do setor de Gerenciamento de leitos – Otimização do fluxo de transferência 

de pacientes; 

 

 Melhoria Estrutural: 

- Reforma; 

- Pintura do setor com decoração lúdica; 

- Reforma na rede elétrica e iluminação da Unidade; 

- Instalação de manta-piso na Unidade; 

- Implantação de Rede de Refrigeração; 

- Adequação dos sanitários dos banheiros dos colaboradores; 

- Instalação de Chamada Panorâmica na Porta de Entrada Principal; 
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- Instalação de Pias exclusivas e próprias para Higienização/Degermação das mãos; 

-  Instalação de armários exclusivos para guarda de medicação; 

- Armários exclusivos para Medicações de Alta Vigilância; 

- Suportes de soro novos; 

- Instalação de quadros magnéticos; 

- Retirada dos quadros de curtiça; 

- Instalação de Prateleiras nos leitos para melhor acomodação do monitor do paciente; 

- Instalação de Armários exclusivo para guarda de enxoval do Paciente; 

 

 E também muitos resultados positivos de histórias de pacientes que tiveram uma qualidade de 

vida após internação, como por exemplo: 

- Encaminhamento de Pacientes para Cirurgia Cardíaca no Hospital da Perinatal com sucesso; 

- Resultado positivo nas inserções de PICC, onde outrora 70% dos pacientes eram disseca-

dos, hoje, 99% dos RN recebem cateter de PICC minimizando o risco de infecção e otimi-

zando a administração de Terapia Medicamentosa. 

- Realização de correção de labioleporino no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto – 

Ilha do Governador. 

 

 

FIGURA 42 - ANTES – DESORGANIZAÇÃO DO ARSENAL DE MATERIAL ESTÉRIL 
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FIGURA 43 - DEPOIS -  ORGANIZAÇÃO DO ARSENAL DE MATERIAL ESTÉRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 44 - DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE ACES-

SO 
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FIGURA 45 - AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 46 - AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO PARA PROCEDI-

MENTOS 

FIGURA 47 - AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS 
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FIGURA 48 -  RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL E TERMÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DO AMBIENTE 

 

 

 

FIGURA 49 - ANTES – PIA COM INFILTRAÇÃO – RISCO PARA INFECÇÃO 
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FIGURA 50 - DEPOIS – INSTALAÇÃO DE PIA PARA DEGERMAÇÃO EXCLUSIVA DAS MÃOS 

 

 

 

 

 

FIGURA 51 - AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TRANSPORTE PARA O TRANSPORTE SEGURO 
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FIGURA 52 -  AQUISIÇÃO DE BICOS PARA SAÍDA DE OXIGÊNIO 

 

 

FIGURA 53 - AQUISIÇÃO DE NOVO CARRO DE EMERGÊNCIA 
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FIGURA 54 - INSTALAÇÃO DE EXTINTORES NAS DEPENDÊNCIAS 

 

 

FIGURA 55 - AQUISIÇÃO DE DOPPLER – AUSCULTA CARDÍACA DE PREMATURO 
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FIGURA 56 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TRANSPORTE 

 

 

FIGURA 57 - AQUISIÇÃO DE CARRO DE PROCEDIMENTO 

 

 O trabalho realizado no ano de 2014 alcançou a principal Meta da equipe Multiprofissional: As-

sistência segura e de qualidade aos pacientes atendidos. A diminuição da mortalidade, a redu-

ção no índice de infecção e o aumento na rotatividade de leitos são consequência do engaja-

mento da equipe que, atualmente, trabalham com satisfação por terem condições de trabalho 

favoráveis, Direitos Assistidos pela CLT, Assistência da Medicina Ocupacional, oportunidade de 

crescimento profissional com treinamentos especializado, além de saberem que fazem a dife-

rença na vida de outras vidas que estão apenas começando – Os RNs de alto risco internados 

no CTI Neonatal.  
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ACOLHIMENTO E PRONTO ATENDIMENTO 

 Num aspecto geral os colaboradores do acolhimento e pronto atendimento, apresentavam uma 

rotina de trabalho defasada em relação as qualidades de serviço e acreditação, foi observado 

uma carência de conhecimentos dos profissionais assim como não havia aplicabilidade dos pro-

cedimentos e cuidados ao paciente. 

 Com a mudança da direção médica e de enfermagem houve uma reformulação na assistên-

cia, introduzindo a humanização que veio modificar a visão e o conceito de como tratar bem 

aos usuários. Através de palestras e breves cursos de capacitação, os profissionais se posicio-

naram de acordo com as suas realidades setoriais e com diversas reuniões com a diretoria ten-

tavam solucionar as pendencias existentes. Em uma segunda etapa levou a necessidade de 

mapear as necessidades de materiais e com isso tentar colocar em prática os ensinamentos 

adquiridos. 

 Hoje, pode-se avaliar claramente como as mudanças fizeram a diferença, juntamente com no-

vas contratações e compras de alguns equipamentos, dentre outros... Permanecendo a priori-

dade e atenção principal que é o bem estar e melhor acomodação da clientela assim como os 

profissionais envolvidos. Muita coisa ainda tem que ser mudado, mas não depende somente de 

regras ou regulamentos, mas sim de parcerias e comprometimentos dos nossos profissionais 

para conseguirmos afinal, melhorar cada vez mais os atendimentos e procedimentos aplicados. 

 Conquistas frente a Pró-Saúde: 

- Dimensionamento de Rh – O acolhimento e o pronto atendimento, ganharam um refor-

ço com a contratação de colaboradores, melhorando o dimensionamento das equipes de 

saúde, enfermeiros e médicos, ocasionando melhor qualidade de assistência aos nossos 

pacientes; 

- Manutenção predial – As solicitações de manutenção básicas são atendidas quando soli-

citadas. 

- Organização de poltrona para atendimento aos pacientes. 

- Regulação de leitos – Com a equipe de regulação de leitos, a organização se faz de for-

ma mais dinâmica o que aperfeiçoa o fluxo de internação. 
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- Central de Maqueiros – Implementação da central de maqueiros agilizou o processo de 

mobilidade dos pacientes, otimizando o processo de alta, exames e transferências inter-

nas; 

- Equipe de Ambulâncias - Melhora no processo de transferências externas para realiza-

ção de exames e altas; 

- Segurança – Fluxo de entrada de pacientes mais organizado (urgência e emergência, 

com controlador de acesso na entrada e saída de acompanhantes e funcionários 

- Insumos – Os materiais e insumos são disponibilizados conforme a necessidade do setor 

e quando solicitados; 

- Núcleo Educação Permanente – A implantação do NEP como proposta de gestão investe 

e incentiva na formação cientifica dos colaboradores, melhorando o processo de assis-

tência de Enfermagem e outros.  

- Funcionários mais motivados relacionado a possibilidade de promoções e melhor remu-

neração. 

- Melhora considerável no serviço de limpeza e higienização, incluindo material. 

- Cursos de Capacitação. 

- Continuidade na assistência 

- Consultório de atendimento e de reavaliações médicas.  

- Inserção de Protocolos validados pela qualidade (metas internacionais, CCIH, protocolos 

de queda, transporte seguro entre outros. 

 Aquisição de maca zero e prancha fixa ao setor do acolhimento 

- Padronização na disponibilidade de, pelo menos, uma (1) maca zero  e ((1) prancha, no se-

tor de acolhimento e classificação de risco, realocada em local estratégico, no que tange ao 

atendimento as situações de emergência.  
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FIGURA 58 

 

 

 

 

 

 

 

 Reorganização da Porta de Entrada 

- Redimensionamento de Rh, da equipe de saúde, promovendo uma melhor assistência 

aos usuários do SUS, acolhendo-o de forma humanizada e, proporcionando conforto du-

rante espera ao atendimento.  

 Medicação SPA 

 

FIGURA 59 - DISPOSIÇÃO ANTERIOR 
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FIGURA 61 - ANTES E DEPOIS 

FIGURA 62 - ANTES E DEPOIS 

 

FIGURA 60 - MATERIAL PARA SER DEVOLVIDO 

 

 Organização dos medicamentos nas gavetas - Readequação da grade de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de Medicação 

 

 

 

 

 

 

 Poltronas-Leito 

- Realizado a troca das poltronas avariadas por novas poltronas-leito, visando o conforto, 

bem estar e segurança do paciente, com a adequada identificação do mesmo em locais 

estratégicos. 
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 Implantação da Sala de ECG 

- Antes, com o armazenamento do aparelho de ECG em local impróprio. Depois, com a 

organização da sala de ECG, com disposição da mobília em locais estratégicos.  

 Implantação da Sala de Reavaliação 

- Implantado no consultório 4, a sala de reavaliação, mantendo um ambiente privado pa-

ra melhor conforto do paciente.  

 Livros Implantados 

- Abertura de novos livros a ser utilizados no setor de pronto atendimento, para melhor 

organização do fluxo de pacientes encaminhados ao centro de imagem e padronização 

do livro de ordens e ocorrências, a ser escrito pelo enfermeiro assistencialista, evitando 

desorganizadas informações preciosas em futuras auditorias. 

 Ações de melhoria para o Técnico de Gesso 

- Valorização do profissional técnico de gesso. 

- Comprometimento dos técnicos com o paciente. 

- Assiduidade dos técnicos. 

- Atenção com relação as necessidades de obras do setor. 

- Atenção as necessidades de cursos de capacitação profissional. 

- Melhoria na qualidade do material de trabalho. 

- Adequação do setor conforme NR 50; (dentro das possibilidades fornecidas até o mo-

mento). 

- Identificação e dispensação de materiais em locais adequados como armário para rou-

paria e cestas para materiais; 

- Organização dos leitos (rotina de higienização, identificação, enxoval; 

- Implementação de identificação de abertura e validade dos medicamentos. 

- Implementação e orientação da maleta reservada para medicação de alta vigilância, 

controle e liberação por prescrição. 

- Implementação de check list diário de conferência de matérias permanentes, materiais 

da maleta de PCR, psicotrópicos, equipamentos de   materiais permanentes, saturímetro 

e  glicosímetro). 

- Disposição de lixeiras em quantidade adequada e dispensador de álcool gel, sabão líqui-

do e toalhas de papel. 

FIGURA 63 
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FIGURA 64 - ANTES E DEPOIS 

- Disposição de mesas de mayo para realização das medicações. Informatização do siste-

ma através da implantação do SALUX (Cadastro de pacientes e solicitação de materiais. 

- Disponibilização de equipamentos de proteção individual. 

- Melhor comunicação inter- setorial. 

- Redução nas ouvidorias negativas. 

- Padronização dos funcionários através do uso do crachá. 

- Troca de mobiliário visando o bem estar do paciente. 

- Identificação dos leitos. 

 

 Troca de mobiliário e organização 
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FIGURA 65 

 Disposição de mesas de mayo com criação de cavalete para imobilização 

  

 

 

 

 

 

 

 

CTI PEDIÁTRICO 

 O CTI Pediátrico do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) tem por objetivo o 

atendimento de qualidade a clientela existente. Possui onze leitos em funcionamento, sen-

do dois leitos de isolamento e nove para atendimento geral.  

 Atende a demanda de solicitação de vaga interna dos pacientes provenientes da Emergên-

cia Pediátrica, Clínica Pediátrica e Centro Cirúrgico. 

 Dispomos de atendimento de múltiplas especialidades, como Neurologista pediátrico, Neu-

rocirurgia, Ortopedia, Cardiologia pediátrica, Cirurgia Pediátrica, Oftalmologia, Buco Maxilo 

facial, Cirurgia Plástica, Microcirurgia, Cirurgia Vascular, Infectologista, Fonoaudiologia, Psi-

cologia, Nutricionista, Fisioterapia e Odontoloia. 

 Disponibilizamos do Serviço Social para suporte no atendimento aos acompanhantes e fami-

liares dos pacientes internados. O acompanhamento é integral, 24 horas por dia. 

 A acomodação para os acompanhantes compreende desde a poltrona reclinável até as re-

feições diárias: Café da manhã, Almoço e Jantar. 

 Os objetivos descritos abaixo estão sendo alcançados à medida que os processos estão 

sendo organizados pela coordenação médica e de enfermagem em conjunto com a Gerên-

cia e Direção de Enfermagem assim como a Direção da Instituição, que são: 

 Prestar assistência integral às crianças internadas dentro dos preceitos éticos, técnicos e 

legais – A Escala de Enfermagem está melhor distribuída com quantitativo suficiente para 

prestar uma assistência de qualidade aos pacientes, atendendo a RDC. 
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 Manter a integração familiar durante a internação da criança – Realização de reuniões 

periódicas com os familiares dos pacientes internados; 

 Manter os recursos humanos, materiais, medicamentosos e equipamentos que assegurem 

um atendimento de qualidade – O Processo de aquisição de material e medicamentos que 

antes se estendia para ser executado, se torna a cada dia mais eficiente através das 

solicitações de compra ao serviço de Logística, com foco na resolutividade do problema do 

paciente; 

 Promover capacitação dos profissionais através de educação permanente e cursos de 

aperfeiçoamento – O Processo de capacitação do Profissionais, melhorou no que tange a 

qualidade e parceria com a instituição do NEP 

 Além de Implementação de Avaliação de Indicadores de Qualidade com registro sistemati-

zado – EPIMED, que proporciona uma visão ampla do serviço e indica melhores ações para 

o paciente até melhorias estruturais como planejamentos de obras que visam adequação do 

setor segunda legislação da SES. 

 Podemos subdividir as melhorias conforme a descrição abaixo: 

- Melhoria de materiais e maquinários: 

- Otoscópio; 

- Monitor Multiparamétrico; 

- Módulo de PAI; 

- Capnógrafo; 

- Ambus novos; 

- Mesas de Mayo; 

- Ventiladores Artificiais de última geração; 

- Ventilador de Transporte, atendendo a RDC 07; 

- Lixeiras identificadas; 

- Dispenseres de álcool gel em pontos estratégicos da Unidade; 

- Aquisição de Balança Digital exclusiva para pesagem de lactentes; 

- Aquisição de dois (02) Colchões Pneumáticos; 

- Bombas Infusoras exclusivas para dietas; 

- Aquisição de uma cama elétrica moderna, para melhor mobilização do paciente no 

leito – Ril Hom; 

- Troca dos Termômetros – Disponibilização de termômetro Digital; 
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- Compra de Cateteres especiais para Pacientes Pediátricos – Cateter Cook; 

- Melhoria de processos: 

- Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente; 

- Implanatção do Manual do SESMT; 

- Implantação do Manual da SCIH; 

- Implantação de Notificação de Ocorrência; 

- Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; 

- Identificação dos departamentos da Unidade; 

- Identificação dos arquivos da Unidade; 

- Implementação do Fluxo de Material contaminado, minimizando o risco de infecção 

Hospitalar; 

- Implementação de Precaução Padrão por cores de identificação; 

- Implementação do Fluxo de Saída de Emergência – SESMT; 

- Instalação de Extintores de Incêndio dentro do Perímetro da Unidade; 

- Implementação da Vigilância dos 9 certos para administração de Medicação; 

- Contratação de Pessoal; 

- Implementação do Ponto Biométrico; 

- Contratação de Pessoal para cobertura de férias; 

- Implementação e Treinamento das Metas Internacionais de Segurança do Paciente – 

NQP; 

- Implementação de Gestão à Vista – multiplicação dos resultados dos Indicadores 

principais de Assistência da Unidade; 

- Treinamento Permanente; 

- Treinamento em Atendimento ao Paciente Politraumatizado, Equipe de Miami – SES; 

- Implementação de Manutenção preventiva dos Maquinárias pela Engenharia Clínica 

com calendário estabelecido; 

- Implementação de Reuniões periódicas com Cronograma  

- Aquisição de EPIs para todos os colaboraores; 

- Implementação de Etiquetas de Medicação, Rótulo de Soro, Etiqueias de troca de ar-

tigo Hospitalar Padronizada – Garantindo a segurança do Paciente; 

- Solidificação do Round Multidisciplinar – Assistência integral ao Paciente; 
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- Implementação do setor de Gerenciamento de leitos – Otimização do fluxo de trans-

ferência de pacientes; 

- Melhoria esrutural 

- Reforma; 

- Pintura do setor com decoração lúdica; 

- Reforma na rede elétrica e iluminação da Unidade; 

- Instalação de manta-piso na Unidade; 

- Implantação de Rede de Refrigeração; 

- Instalação de cortinas laváveis nos leitos, minimizando o risco de infecção hospitalar; 

- Adequação dos sanitários dos banheiros dos colaboradores; 

- Instalação de Rede Hidráulica para saída de Diálise em dois leitos; 

- Instalação de Chamada Panorâmica na Porta de Entrada Principal; 

- Instalação de Pias exclusivas e próprias para Higienização/Degermação das mãos; 

-  Instalação de armários exclusivos para guarda de medicação; 

- Armários exclusivos para Medicações de Alta Vigilância; 

- Suportes de soro novos; 

- Instalação de quadros magnéticos; 

- Retirada dos quadros de cortiça; 

- Instalação de Prateleiras nos leitos para melhor acomodação do monitor do paciente; 

- Instalação de Armários exclusivo para guarda de enxoval do Paciente; 

- E também muitos resultados positivos de histórias de pacientes que tiveram uma 

qualidade de vida após internação, como por exemplo: 

- Encaminhamento de Pacientes para Cirurgia Cardíaca no Hospital da Perinatal com 

sucesso; 

- Realização de Sessões Hiperbáricas no Hospital Marcílio Dias com sucesso;  

- Realização de Broncoscopias, pessoal especializado; 

- Tratamento de Paciente Grande Queimado, 65% de Superfície corpórea, tratamento 

com sucesso; 

- Tratamento a Paciente com intoxicação por Baiacu, resultado positivo; 
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FIGURA 66 - MELHORIA DE MAQUINÁRIO – AQUISIÇÃO DE 

BOMBAS INFUSORAS PARA DIET 

FIGURA 67 - AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO 
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FIGURA 68 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL EXCLUSIVA 

PARA PESAGEM 

FIGURA 69 - AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO PARA PROCE-

DIMENTO 
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CENTRO CIRÚRGICO 

 As atividades do enfermeiro do centro cirúrgico se distribui em quatro papéis considerados 

mais importantes a saber: administrativo, assistencial, ensino e pesquisa. O papel administrati-

vo resume-se em atividades referentes ao planejamento, organização, direção ou liderança e 

controle ou avaliação. No papel assistencial é aplicado o processo científico na assistência peri-

operatória. O papel ensino é considerado relevante como fator motivador para o aperfeiçoa-

mento e atualização do profissional; ao passo que o papel pesquisa é de um valor indiscutível 

para que a profissão se afirme cada vez mais como ciência. 

 Estrutura física 

- Realizado mudanças estruturais de adequação as necessidades assistências e de segurança 

do paciente e da equipe de multidisciplinar; 

- Aquisição de papeleiras; 

- Instalação de aparelho telefônico no RPA; 

- Instalação de aparelho telefônico para chamada de cirurgias de emergência, ligado direta-

mente com o trauma. 

 Dimensionamento de funcionários 

FIGURA 70 - AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS 
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- Adequação do quantitativo de funcionários de acordo com o número de salas existentes; 

- Adequação do quantitativo de anestesistas; 

 Política de funcionamento do centro cirúrgico 

- Elaboração das atribuições do corpo de enfermagem; 

- Confecção de protocolos: Admissão, Sistematização da assistência e alta; 

- Implantação de formulário para registro da assistência no RPA 

- Planejamento de POPs assistenciais e administrativos  

 Elaboração de fluxos 

- Marcação de cirurgia eletiva; 

- Solicitação de caixa de OPME Neurocirurgia; 

- Reposição de OPME Neurocirurgia; 

- Admissão dos pacientes ambulatoriais para microcirurgias; 

- Admissão dos pacientes pré operatórios; 

- Admissão dos pacientes pós operatórios; 

- Encaminhamento de peças histopalógicas. 

 Normas e Rotinas 

- Implantação de novas rotinas 

- Montagem prévia da sala cirúrgica; 

- Desmontagem da sala para higienização; 

- Termino do estoque nas salas cirúrgicas; 

- Montagem prévia do carrinho com matérias e instrumentais para a cirurgia a seguir, 

identificando - o com o nome do paciente; 

- Identificação a porta da sala cirúrgica com o nome do paciente; 

- Troca das traqueias do carrinho de anestesia, de acordo com a disponibilidade de circui-

tos;  

- Troca das máscaras de Wdison diariamente; 

- Conferencia dos laringoscópios e cardioversores de acordo com o novo formulário; 

- Padronização do uniforme; 

- Confecção de Kits de formulários: RPA, Circulante e Anestesista; 

- Alta assinada em prontuário pelo Anestesista; 

- Escalonamento das salas cirúrgicas; 

- Visita pré operatório pelo enfermeiro coordenador; 
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- Confecção do mapa cirúrgico, informando OPME e equipamentos; 

- Manter a porta principal fechada, permitindo apenas o acesso a pacientes; 

- Realização de reuniões mensais pela coordenação e quinzenal pelos plantonistas com a 

equipe de enfermagem. 

 Treinamento 

- Noções básicas de anestesiologia; 

- Manuseio com a mesa operatória; 

- Práticas de instrumentação cirúrgica; 

 Resultados Adquiridos 

- Maior presteza no início das cirurgias; 

- Melhora na qualidade da higienização das salas; 

- Redução do número de cirurgias suspensas; 

- Melhora na qualidade da assistência de enfermagem; 

- Controle de materiais e medicações; 

- Falta de suspensão cirúrgica devido a fata de material. 

EMTN – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA NUTRICIONAL 

 A EMTN deu início as suas atividades neste hospital em fevereiro de 2014, com o objetivo de 

corrigir a desnutrição prévia, manter e/ou restaurar o estado nutricional do paciente. A fim de 

atender a legislação no que tange o serviço de terapia nutricional, a comissão cria normas e 

rotinas a serem estabelecidas neste hospital, visando a padronização dos cuidados e a exce-

lência na qualidade prestada ao cliente.  

 Ações: 

- Ambiência hospitalar. 

- Realizada pela enfermeira o levantamento das necessidades do hospital de acordo com 

a RDC 63 de 06 de julho de 2000, avaliando os requisitos mínimos exigidos para terapia 

nutricional, visando atender essa resolução; 

- Foi realizado uma listagem das não conformidades por setor e solicitado aos coordena-

dores a implementação das ações. Pode – se observar que não existiam bancadas iden-

tificadas, dificultando a dispensação das dietas enterais realizadas pelas copeiras. 
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- Era observado o desconhecimento do prazo de validade das dietas enterais pela equipe 

de enfermagem, muitas vezes ultrapassavam este prazo, podendo acarretar em prejuí-

zo para clientela. 

- Inicia a criação do manual de terapia nutricional através de pesquisa bibliográfica e pro-

tocolos de outras instituições. 

- Ocorre a inclusão da nutricionista Danielle Lento, na comissão. 

 

 

 

FIGURA 71 - BANCADA NÃO IDENTIFICADA 
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FIGURA 72 - BANCADA IDENTIFICADA 

 

- A criação do manual de terapia nutricional, com suas respectivas atribuições e informações 

relevantes ao processo, dando ao profissional uma orientação no que se refere ao suporte 

nutricional. 

- Criação do regimento interno da comissão.  

- Ocorre a primeira reunião da EMTN, nela fica acordada as melhorias no processo de terapia 

nutricional. 

- É realizada a visita diária de todos os pacientes do hospital que estão em terapia nutricio-

nal, para avaliação e aplicação de ações corretivas junto à equipe. 

- Ao final de cada mês foi entregue para a gerência de enfermagem, o relatório da intercor-

rências relacionadas à terapia nutricional, bem como as condutas traçadas. 

- Mensalmente, a EMTN se reúne e são discutidas e debatidas as experiências vivenciadas. 

- Inclusão do serviço de fonoaudiologia na comissão, visando o desmame precoce da terapia 

nutricional, diminuindo no entanto o tempo de permanência na unidade. 

- Inclusão dos farmacêuticos na EMTN. 

- Criação do POP de dieta enteral, POP de dieta parenteral, POP de dieta oral. 

- Realizado aula expositiva no bloco crítico adulto 
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- É dado o curso sobre cuidados com a sonda, no auditório 

- Realizado o treinamento sobre manutenção de sondas com a equipe de odontólogos que 

atuam no CTI adulto. 

- Treinamento dos protocolos no auditório e “in loco” para as equipes de enfermagem. 

- Fiscalização do serviço e tomada de decisões. 

- Começam as ações corretivas no CTI adulto, conforme orientação da direção assistencial. 

- É elaborado o protocolo de interações droga – nutriente, pelos farmacêuticos e nutricionista 

da EMTN, com a finalidade de auxiliar o profissional . 

- É realizada a prática de introdução de sonda nasoenteral e ou oroenteral, auxiliando à 

equipe. 

- É distribuído 50 bombas infusoras entre os setores. 

- Ocorre o treinamento de bomba infusora setorial 

- A implementação e criação do protocolo de administração de terapia nutricional, visando os 

cuidados a serem praticados pela equipe diariamente para evitar a incúria. 

- Inclusão do médico Amauri Marafiga na EMTN. 

- Ações corretivas no bloco crítico adulto. 

- Evolução em prontuário dos pacientes em terapia nutricional, com relato de condutas a se-

rem tomadas. 

- É evidenciada a redução de custos no paciente em terapia nutricional, visto a sensibilização 

e orientação aos colaboradores no que se refere aos cuidados com a sonda, reduzindo o 

desperdício da mesma e aumentando o suporte nutricional diário. 

 A comissão mensalmente realiza ações de consultoria, assessoria e fiscalização do serviço de 

terapia nutricional, sendo realizadas auditorias internas por um dos membros da comissão, a 

fim de garantir a exequibilidade do processo e atingir a excelência no cuidado à clientela. 

 

EMERGÊNCIA ADULTO 

 Ao assumir a coordenação de enfermagem no final de outubro de 2014, dando seguimento ao 

processo de melhoria já estabelecido, sempre zelando pela qualidade do atendimento, viabili-

zando condições de trabalho que garantam uma prática segura para os pacientes. A Emergên-

cia Adulto é composta por Centro de Trauma com 07 leitos, sendo mantido uma vaga zero e 
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um leito de pediatria, Sala verde masculina e Feminina, Sala amarela com 08 leitos e Sala ver-

melha com 06 leitos. 

 Os objetivos descritos abaixo estão sendo alcançados à medida que os processos estão sendo 

organizados pela Coordenação médica e de enfermagem em conjunto com a Direção e Gerên-

cia de Enfermagem; 

 Houve uma reformulação na assistência, introduzindo a humanização que veio modificar a vi-

são e o conceito de como tratar bem aos usuários; 

 Melhora na remuneração dos colaboradores; 

 Dimensionamento de Rh – As equipes de saúde ganharam um reforço com a contratação de 

colaboradores, melhorando o dimensionamento das equipes de saúde, ocasionando melhor 

qualidade de assistência aos nossos pacientes. A Escala de Enfermagem está melhor 

distribuída com quantitativo que atende a RDC 7, para o atendimento aos pacientes de 

cuidados intensivos    prestando assim uma assistência com melhor qualidade inclusive aos 

profissionais respeitando as normas da CLT (horário de almoço, passagem, 02 folgas mensais e 

férias); 

 A implementação de uniformes da instituição para todos os colaboradores, diferenciados por 

cores o que facilita a identificação por categoria; 

  Implementação do crachá de identificação dos profissionais de saúde em todas as 

dependências da unidade; 

  Implementação do Manual do SESMT na instituição, oficializando as normas de segurança da 

NR 32 quanto a não utilização de adornos e a boa prática na utilização de EPIs; 

 Criação do setor de gerenciamento de leitos – Com a equipe de gerenciamento de leitos, a or-

ganização se faz de forma mais dinâmica o que aperfeiçoa o fluxo de admissão e alta, melho-

rando assim o fluxo de giros de leitos; 

 Central de Maqueiros – Implementação da central de maqueiros agilizou o processo de mobili-

dade dos pacientes, otimizando o processo de alta, exames e transferências internas; 

 Núcleo de Regulação Interna e Equipe de Ambulâncias - Melhora no processo de transferências 

externas para realização de exames e altas; 

 Segurança – Com a implantação das equipes de portaria, melhorou a segurança interna regu-

lamentando a entrada e saída de pessoas, beneficiando toda a instituição; 
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  Núcleo Educação Permanente – A implantação do NEP como proposta de gestão investe e in-

centiva na formação cientifica dos colaboradores, melhorando o processo de Assistência de En-

fermagem e outros;  

 Implementação da SAE em toda instituição, segundo a resolução COFEN 358/2009, com a exe-

cução do processo de enfermagem sendo executado formalmente em impresso próprio, e trei-

namento in loco da Equipe de Enfermagem;  

 Implantado check list diário de conferência de materiais permanentes, materiais do carro de 

PCR, psicotrópicos, desfibrilador, equipamentos de conferência de mat/med otimizando assim o 

tempo de atividade da equipe de enfermagem melhorando a qualidade da assistência;  

 Implantação do questionário da SCIH na admissão dos pacientes, diminuindo assim o risco de 

infecção hospitalar; 

 Implantação do NAF, garantindo privacidade no momento de informações e suporte psicológi-

cos aos familiares/acompanhantes; 

 Equipe multidisciplinar presente no setor; 

 Cronograma de manutenção preventiva de equipamentos; 

 Melhora no serviço de limpeza, disponibilizado cronograma, com limpezas terminais nas unida-

des e melhor comunicação com o serviço de higiene, sendo disponibilizado limpezas no setor 

sempre que solicitado;  

 Melhora do serviço de rouparia, sendo disponibilizado enxovais novos para os pacientes, assim 

com aquisição de travesseiros, melhorando o conforto dos pacientes; 

 Redução nas ouvidorias negativas; 

 Organização dos prontuários;  

 Organização dos leitos (rotina de higienização); 

 Organização do setor, com etiquetas padronizadas, para melhor localização de toda equipe, 

seguindo a ferramenta de gestão dos 5 sensos;  

 Implementado Metas Internacionais de Segurança do Paciente, com treinamento no auditório e 

in loco; 

 Padronização das identificações dos leitos;  

 Informatização do sistema através da implantação do SALUX (Cadastro de pacientes e solicita-

ção de materiais), Intranet facilitando a comunicação intra- hospitalar; 

 Padronização dos rótulos para identificações das medicações administradas, diminuindo a inci-

dência de erros;  
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 Implementação de identificação de abertura e validade dos medicamentos; 

 Implementação e orientação de gaveta para medicação de alta vigilância, tarjada de vermelho, 

controle e liberação por prescrição; 

 Aquisição de Bombas infusoras exclusivas para administração de Dietas Enterais, com treina-

mento in loco;  

 Aquisição de banheiros para os pacientes; 

 Horário diferenciado para visitas, sendo liberado familiar/ou acompanhante no horário das re-

feições; 

 Informações aos familiares/acompanhantes ao término das visitas; 

 Disposição de lixeiras em quantidade adequada e dispensadores de álcool gel, sabão líquido e 

toalhas de papel; 

 Aquisição da sala de sutura, garantindo espaço adequado para realização de procedimentos; 

 Aquisição do novo Centro de Trauma, com treinamento adequado da equipe de enfermagem, 

serviço de Ultrassonografia disponível no setor, e vaga zero; 

 Sala Vermelha com 06 leitos  

 Fluxo de entrada de pacientes mais organizado (urgência e emergência); 

 

 

FIGURA 73 - HIGIENIZAÇÃO DO SETOR 

FIGURA 74 - BANHEIRO PARA PACIENTES 
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CLÍNICAS MÉDICA E CIRÚRGICA 

 Dando seguimento ao antigo processo de melhoria estabelecido pelo gestor anterior, assumi a 

coordenação de enfermagem no final de outubro de 2014, mantendo a qualidade da assistên-

cia sempre zelando pela satisfação do usuário, visando um atendimento integral. A Clínica Mé-

dica tem um total de 46 leitos, divididos em 14 enfermarias, a enfermaria 304 é disponibilizada 

para o serviço de Hemodiálise. A Clínica Cirúrgica tem um total de 50 leitos divididos em 15 en-

fermarias, tendo as enfermarias 414 e 415 disponíveis para os pacientes sob custódia;  

 Os objetivos descritos abaixo estão sendo alcançados à medida que os processos estão sendo 

organizados pela Coordenação médica e de enfermagem em conjunto com a Direção e Gerên-

cia de Enfermagem; 

 Houve uma reformulação na assistência, introduzindo a humanização que veio modificar a vi-

são e o conceito de como tratar bem aos usuários; 

 Melhora na remuneração dos colaboradores; 

 Dimensionamento de Rh – As equipes de saúde ganharam um reforço com a contratação de 

colaboradores, melhorando o dimensionamento das equipes de saúde, ocasionando melhor 

qualidade de assistência aos nossos pacientes. A Escala de Enfermagem está melhor 

distribuída prestando assim uma assistência com melhor qualidade inclusive aos profissionais 

respeitando as normas da CLT (horário de almoço, passagem, 02 folgas mensais e férias); 

 A implementação de uniformes da instituição para todos os colaboradores, diferenciados por 

cores o que facilita a identificação por categoria; 

  Implementação do crachá de identificação dos profissionais de saúde em todas as 

dependências da unidade; 

  Implementação do Manual do SESMT na instituição, oficializando as normas de segurança da 

NR 32 quanto a não utilização de adornos e a boa prática na utilização de EPIs; 

 Criação do setor de gerenciamento de leitos – Com a equipe de gerenciamento de leitos, a or-

ganização se faz de forma mais dinâmica o que aperfeiçoa o fluxo de admissão e alta, melho-

rando assim o fluxo de giros de leitos; 

 Central de Maqueiros – Implementação da central de maqueiros agilizou o processo de mobili-

dade dos pacientes, otimizando o processo de alta, exames e transferências internas; 

 Equipe de Ambulâncias - Melhora no processo de transferências externas para realização de 

exames e altas; 
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 Segurança – Com a implantação das equipes de portaria, melhorou a segurança interna regu-

lamentando a entrada e saída de pessoas, beneficiando toda a instituição; 

  Núcleo Educação Permanente – A implantação do NEP como proposta de gestão investe e in-

centiva na formação cientifica dos colaboradores, melhorando o processo de Assistência de En-

fermagem e outros;  

 Implementação da SAE em toda instituição, segundo a resolução COFEN 358/2009, com a exe-

cução do processo de enfermagem sendo executado formalmente em impresso próprio, e trei-

namento in loco da Equipe de Enfermagem;  

 Implementação do check list de cirurgia segura; 

 Implementação do transporte seguro;  

  Implantado check list diário de conferência de materiais permanentes, materiais do carro de 

PCR, psicotrópicos, desfibrilador, equipamentos de conferência de materias/medicações otimi-

zando assim o tempo de atividade da equipe de enfermagem melhorando a qualidade da assis-

tência;  

 Implantação do Manual da SCIH, realizando o questionário SCIH na admissão dos pacientes, 

diminuindo assim o risco de infecção hospitalar; 

 Implantação do NAF, garantindo privacidade no momento de informações e suporte psicológi-

cos aos familiares/acompanhantes; 

 Equipe multidisciplinar presente no setor; 

 Realização do round multidisciplinar; 

 Cronograma de manutenção preventiva de equipamentos; 

 Melhora no serviço de limpeza, disponibilizado cronograma, com limpezas terminais nas unida-

des e melhor comunicação com o serviço de higiene, sendo disponibilizado limpezas no setor 

sempre que solicitado;  

 Melhora do serviço de rouparia, sendo disponibilizado enxovais novos para os pacientes, assim 

com aquisição de travesseiros, melhorando o conforto dos pacientes; 

 Redução nas ouvidorias negativas; 

 Organização dos prontuários;  

 Organização dos leitos (rotina de higienização); 

 Organização do setor, com etiquetas padronizadas, para melhor localização de toda equipe, 

seguindo a ferramenta de gestão dos 5 sensos;  
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 Implementado Metas Internacionais de Segurança do Paciente, com treinamento no auditório e 

in loco; 

 Implementação e padronização das pulseiras de risco;  

 Padronização das identificações dos leitos;  

 Informatização do sistema através da implantação do SALUX (Cadastro de pacientes e solicita-

ção de materiais), Intranet facilitando a comunicação intra- hospitalar; 

 Padronização dos rótulos para identificações das medicações administradas, diminuindo a inci-

dência de erros;  

 Implementação de identificação de abertura e validade dos medicamentos; 

 Aquisição de Bombas infusoras exclusivas para administração de Dietas Enterais, com treina-

mento in loco;  

 Disposição de lixeiras em quantidade adequada e dispensadores de álcool gel, sabão líquido e 

toalhas de papel; 

 

BANCO DE LEITE 

 Aumento do dimensionamento da equipe de enfermagem do Banco de leite, com uma 

coordenadora Bióloga especialista em alimentos; uma enfermeira clínico assistencial, duas 

enfermeiras plantonistas e quatro técnicas de enfermagem possibilitando uma assistência 24h 

voltada para amamentação, promovendo, protegendo e apoiando o aleitamento materno; uma 

enfermeira para visita domiciliar três vezes na semana para coleta de leite humano; e 

profissional qualificado para trabalhar na rotina da qualidade e no processamento e controle de 

qualidade dos leites doados, diminuindo a perda de leites recebidos pelo Banco de leite. 

 Capacitação dos profissionais com cursos, treinamentos e auditorias internas, realizados em 

parceria com o Núcleo de Educação permanente – NEP, unificando os procedimentos adotados 

pelo setor. 

 

 Aumento do atendimento em grupo e individual na unidade, nas enfermarias de gestantes e 

puérperas, graças as visitas diárias realizadas três vezes ao dia no centro obstétrico e 

alojamento conjunto e sempre que solicitado pela equipe de enfermagem. Bem como 
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atendimento a todo o hospital onde houver intercorrências com mamas e amamentação, 

diminuindo os casos de mastite, e novas internações por este motivo.  

 Aumento dos atendimentos individuais realizados em nutrizes externas que procuram o banco 

de leite, graças a divulgação do trabalho do banco de leite. 

 

 Aumento do número de visitas domiciliares e coleta de leite humano ordenhado devido a 

disponibilidade de carro três vezes na semana (segunda, quarta e sexta feira). 

 

 Aumento do número de doadoras, consequente ao aumento do número de visitas domiciliares 

em dias fixos e divulgação do trabalho do banco de leite com captação de doadoras oriundas 

da própria unidade e unidades adjacentes. Tendo como resultado o aumento considerável do 

volume de leite doado, bem como o aumento do volume de leite pasteurizado. Proporcionando 

o aumento do número de recém-nascidos receptores, e aumento do número de leite 

distribuído, não sendo necessário restrição para a distribuição do leite humano ordenhado 

pasteurizado para UTI neonatal, e para recém-nascidos de mãe de protocolo para HIV. 

 

 

FIGURA 75 

 

 Realização de roda de conversa com gestantes e puérperas presentes na sala de espera do 

ambulatório, diminuindo assim as intercorrências com as mamas, e na amamentação após o 

parto na unidade. 
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 Compra de frascos graduados para pasteurização e coleta de leite, já que os que se 

encontravam na unidade eram insuficientes e desgastados. Isso possibilitou a padronização 

dos volumes para pasteurização, a criação de curvas exigidas pela vigilância sanitária, e 

diminuindo a perda de leite no fracionamento. 

 

  

 

FIGURA 76 - ANTES E DEPOIS 

 

 Compra de utensílios necessários para um maior controle durante o processo de pasteurização. 

 

ANTES DEPOIS 

 

FIGURA 77 - ANTES E DEPOIS 
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FIGURA 78 

 

 Compra de 2 caixas isotérmicas para uso externo, em substituição das caixas antigas que não 

apresentavam boas condições de uso, pois encontravam-se sem termômetro, e comprometiam 

a manutenção da temperatura do leite. 

 

   

 

FIGURA 79 - ANTES E DEPOIS 

 

 Compra de 2 caixas isotérmicas para uso interno, para o estabelecimento do novo fluxo de 

LHOP do lactário e UTI neonatal, onde o LHOP permanece em cadeia de frio até a 

administração no recém-nascido.  
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FIGURA 80 

 Compra regular de comb red, erradicando o recapeamento de agulhas durante o 

fracionamento, diminuindo o risco de acidente de trabalho, e acidente com a nutriz e o recém-

nascido. 

 

FIGURA 81 

 

 Distribuição de equipamento de proteção individual para realização de procedimentos com 

doadoras, e para lavagem de vidrarias. 
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FIGURA 82 

 

 Realização de preventiva pela Job Med com identificação da data de realização e data da 

próxima em todos os equipamentos de três em três meses. 

 

FIGURA 83 

 

 Parceria com o PAISMCA de Belford Roxo para captação de doadoras e doação de frascos para 

armazenamento de leite. 

 Início da obra para colocação do pass-through, para adequar o fluxo de saída de leite humano 

ordenhado pasteurizado para o lactário.  

 Criação da comissão de aleitamento materno com equipe multidisciplinar. 

 Início do projeto iniciativa hospital amigo da criança. 

 Criação das normas e rotinas, e manual do hospital Adão pereira Nunes amigo da criança. 

 Criação da sala de apoio a amamentação a mulher trabalhadora. 

 Realização de eventos com doadoras e tenda da amamentação. 
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 Conseguimos alcançar em 2014 nos 7 anos de banco de leite o maior número de doadoras e 

de leite coletados, conseguindo atender um maior número de recém-nascidos internados na 

UTI neonatal e de protocolos de mãe com HIV positivo por mais tempo. Com esses valores, 

não precisou haver restrições quanto a oferta de leite humano ordenhado pasteurizado. 

 Com uma profissional contratada para trabalhar com a qualidade e o processo de 

pasteurização, aumentamos também o número de leites pasteurizados, tendo sempre uma 

renovação no nosso estoque de leite. 

 Temos a equipe de enfermagem completa que consegue dar assistência a todo o hospital, 

principalmente ao centro obstétrico e alojamento conjunto, aumentando o número de clientes 

atendidas individualmente durante as visitas de rotina, e o número de grupos realizados nas 

enfermarias. 

 Este número se dá a partir de um trabalho em equipe, e com o apoio dos gestores da unidade. 

Com a entrada da Pró-saúde tivemos muitos ganhos, que só vieram a somar para realizarmos 

um trabalho humanizado e com qualidade. 

 

 

CLÍNICAS DE ORTOPEDIA E NEUROCIRURGIA 

 Ao assumir a coordenação de Enfermagem dos setores de neuro-ortopedia em Outubro de 

2014, dando continuidade ao processo de melhoria estabelecido pela coordenação anterior, 

mantendo a qualidade da assistência sempre zelando pela satisfação do usuário, visando um 

atendimento integral. A Clínica de Neuro-ortopedia está dividida em 3 enfermarias com 24 lei-

tos cada com um total de 71 leitos.   

 Os objetivos descritos abaixo estão sendo alcançados à medida que os processos estão sendo 

organizados pela Coordenação médica e de enfermagem em conjunto com a Direção e Gerên-

cia de Enfermagem; 

 Houve uma reformulação na assistência, introduzindo a humanização que veio modificar a vi-

são e o conceito de como tratar bem aos usuários; 

 Melhora na remuneração dos colaboradores; 

 Dimensionamento de Rh – As equipes de saúde ganharam um reforço com a contratação de 

colaboradores, melhorando o dimensionamento das equipes de saúde, ocasionando melhor 

qualidade de assistência aos nossos pacientes. A Escala de Enfermagem está melhor 
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distribuída  prestando assim uma assistência com melhor qualidade inclusive aos profissionais 

respeitando as normas da CLT (horário de almoço, passagem, 02 folgas mensais e férias); 

 A implementação de uniformes da instituição para todos os colaboradores, diferenciados por 

cores o que facilita a identificação por categoria; 

  Implementação do crachá de identificação dos profissionais em todas as dependências da 

unidade; 

  Implementação do Manual do SESMT na instituição, oficializando as normas de segurança da 

NR 32 quanto a não utilização de adornos e a boa prática na utilização de EPIs; 

 Criação do setor de gerenciamento de leitos – Com a equipe de gerenciamento de leitos, a or-

ganização se faz de forma mais dinâmica o que aperfeiçoa o fluxo de admissão e alta, melho-

rando assim o fluxo de giros de leitos; 

 Central de Maqueiros – Implementação da central de maqueiros agilizou o processo de mobili-

dade dos pacientes, otimizando o processo de alta, exames e transferências internas; 

 Equipe de Ambulâncias - Melhora no processo de transferências externas para realização de 

exames e altas; 

 Segurança – Com a implantação das equipes de portaria, melhorou a segurança interna regu-

lamentando a entrada e saída de pessoas, beneficiando toda a instituição; 

  Núcleo Educação Permanente – A implantação do NEP como proposta de gestão investe e in-

centiva na formação cientifica dos colaboradores, melhorando o processo de Assistência de En-

fermagem e outros;  

 Implementação da SAE em toda instituição, segundo a resolução COFEN 358/2009, com a exe-

cução do processo de enfermagem sendo executado formalmente em impresso próprio, e trei-

namento in loco da Equipe de Enfermagem;  

 Implementação do check list de cirurgia segura; 

 Implementação do transporte seguro;  

 Implementação de pulseiras de risco; 

 Implantado check list diário de conferência de materiais  permanentes, materiais do carro de 

PCR, psicotrópicos, desfibrilador, equipamentos de  conferência de mat/med otimizando assim 

o tempo de atividade da equipe de enfermagem melhorando a qualidade da assistência;  

 Implantação do Manual da SCIH, realizando o questionário SCIH na admissão dos pacientes, 

diminuindo assim o risco de infecção hospitalar; 
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 Implantação do NAF, garantindo privacidade no momento de informações e suporte psicológi-

cos aos familiares/acompanhantes; 

 Equipe multidisciplinar presente no setor; 

 Cronograma de manutenção preventiva de equipamentos; 

 Melhora no serviço de limpeza, disponibilizado cronograma, com limpezas terminais nas unida-

des e melhor comunicação com o serviço de higiene, sendo disponibilizado limpezas no setor 

sempre que solicitado;  

 Melhora do serviço de rouparia, sendo disponibilizado enxovais novos para os pacientes, assim 

com aquisição de travesseiros, melhorando o conforto dos pacientes; 

 Redução nas ouvidorias negativas; 

 Organização dos prontuários;  

 Organização dos leitos (rotina de higienização); 

 Organização do setor, com etiquetas padronizadas, para melhor localização de toda equipe, 

seguindo a ferramenta de gestão dos 5 sensos;  

 Implementado Metas Internacionais de Segurança do Paciente, com treinamento no auditório e 

in loco; 

 Padronização das identificações dos leitos;  

 Informatização do sistema através da implantação do SALUX (Cadastro de pacientes e solicita-

ção de materiais), Intranet facilitando a comunicação intra- hospitalar; 

 Padronização dos rótulos para identificações das medicações administradas, diminuindo a inci-

dência de erros;  

 Implementação de identificação de abertura e validade dos medicamentos; 

 Aquisição de Bombas infusoras exclusivas para administração de Dietas Enterais, com treina-

mento in loco;  

 Disposição de lixeiras em quantidade adequada e dispensadores de álcool gel, sabão líquido e 

toalhas de papel; 
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GERENCIAMENTO DE LEITOS 

 Ao criarmos o setor de Gerenciamento de Leitos, a primeira conduta foi realizar o mapeamento 

dos pacientes internados em todos os setores do HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NU-

NES, com a finalidade de verificar o quantitativo real de ocupação na unidade, com isso identi-

ficar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais para realizar o giro de leitos e conhecer o 

fluxo de cada setor. 

 Nos diversos setores do HEAPN no que se referem a pacientes internados podemos observar 

problemáticas comuns como: 

- Dificuldade na comunicação entre as equipes; 

- Dificuldades na realização de exames (internos e externos); 

- Demora no agendamento das cirurgias; 

- Cancelamento constantes das cirurgias sem prévia comunicação; 

- Falta de definição das atribuições de cada profissional;  

- Os pareceres médicos em muitos casos não eram respondidos em tempo hábil; 

- Falta de relatos nos prontuários da equipe multiprofissional; 

- Falta de rede de apoio para o encaminhamento dos pacientes que encontram-se em situa-

ção de abrigo; 

 Dificuldade nas transferências internas, falta de fluxo sequencial para alocação do paciente;  

 Após análise dos problemas, foi realizado um Planejamento Estratégico para minimizar as fa-

lhas e progredir no projeto de implantação do Gerenciamento de leitos. 

 Assim, foram alcançados alguns objetivos, como os listados a seguir: 

- Sala compartilhada com o NIR e SIAH, favorecendo a dinâmica funcional; 

- Fornecimento de computadores e um ramal telefônico 

- Extinção da cultura do giro de leitos, estabelecida há anos nesta unidade; 

- Criação do elo profissional entre a Diretoria, Coordenadores Médicos e de Enfermagem, fa-

vorecendo o fluxo das alocações; 

- Comunicações entre os colaboradores através de rádios internos, com frequência própria; 

- Elaboração de novos impressos para facilitação da Captação de Vagas e Perfil da Emergên-

cia; 

- Ativação do sistema SALUX viabilizando a credibilidade das informações repassadas; 
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- Como ferramenta diária emissão de e-mails para as coordenações médicas e censos im-

pressos para os colaboradores multiprofissionais; 

- Utilização de meios de comunicações em aplicativos de grupos específicos por internet em 

celular e computador; 

- Capacitação dos profissionais para adaptação às novas rotinas e atribuições, através de 

reuniões mensais; 

- Criação e validação de POP’s, Fluxos e Atribuições de cada colaborador; 

- Orientação e novos conhecimentos técnicos para avaliação da auditoria procurando alinhar 

as não-conformidades; 

NUTRIÇÃO CLÍNICA 
  

 

 A equipe de Nutricionistas assistenciais era composta por profissionais Estatutários, da FESP 

e de Cooperativa. 

 O quadro funcional era composto por um total de 44 nutricionistas. 

 A partir de 06/01/2014, iniciou-se o quadro funcional de colaboradores do setor de Nutri-

ção. 

 Segue abaixo a descrição de funções: 

- 01 Nutricionista Coordenadora 

- 01 Nutricionista Rotina 

- 01 Nutricionista Lactarista 

- 15 Nutricionistas Plantonistas 12x36h (diurnos e noturnos) 

- 01 Auxiliar Administrativo 

 Setores de Atuação no HEAPN: 

- Emergência Adulto; 

- SPA e Centro de Trauma; 

- Emergência Pediátrica; 

- Ortopedias; 

- Neurocircurgia; 

- CTI Adulto; 

- CETIPE e UTI Neo; 

- Centro Obstétrico; 
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- Pediatria; 

- Alojamento Conjunto; 

- Clínica Médica; 

- Clínica Cirúrgica. 

 Rotina Implementada da Coordenação de Nutrição: 
 

- Coordenar o setor de Nutrição, abrangendo as duas vertentes: Clínica e Produção. 

- Quanto à nutrição clínica, coordenar a equipe de nutricionistas assistenciais, envolvendo 

lactário. 

- Quanto à nutrição produção, realizar a gestão do contrato com a Empresa de Alimenta-

ção contratada pela Pró Saúde. 

- Realizar a supervisão da empresa de alimentação contratada pela Pró Saúde através de 

um check list próprio de acompanhamento. 

- Realizar validação de cardápios mensais da empresa de alimentação. 

- Coordenar o colaborador administrativo do setor da Nutrição. 

- Realizar o faturamento referente ao custo de refeições, mensalmente. 

- Acompanhar junto ao Gerente de Logística o custo mensal com produtos e materiais nu-

tricionais (dietas enterais, suplementos nutricionais, módulos nutricionais e fórmulas lác-

teas, frascos, mamadeiras, chucas, equipos e adaptadores). 

- Acompanhar junto ao Nutricionista Rotina o estoque de produtos e materiais nutricionais 

do setor de Nutrição. 

- Validar a solicitação de compra dos produtos e materiais nutricionais (dietas enterais, 

suplementos nutricionais, módulos nutricionais e fórmulas lácteas, frascos, mamadeiras, 

chucas, equipos e adaptadores). 

- Definir e acompanhar estatísticas mensais que deverão ser realizadas pelo setor de Nu-

trição, tanto para a Clínica quanto para a Produção, com objetivo de acompanhar a evo-

lução das duas vertentes. 

- Definir e acompanhar as rotinas da Nutrição Clínica. 

- Monitorar os indicadores de processo do setor de Nutrição, através de análises mensais. 

- Definir e monitorar os colaboradores da Nutrição Clínica quanto à assiduidade, pontuali-

dade e comprometimento com as atividades a serem realizadas. 
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- Validar a escala mensal de colaboradores da Nutrição Clínica a ser entregue ao setor do 

RH.  

- Elaborar mensalmente relatórios de atividades abrangendo as duas vertentes do Setor 

de Nutrição. 

- Atualizar as Gerências diretas sobre a evolução mensal do setor de Nutrição. 

 

 Rotina Implementada da Supervisão de Nutrição (Nutricionista Rotina): 
 

- Quanto à nutrição clínica, supervisionar a equipe de nutricionistas assistenciais. 

- Auxiliar a Coordenação na supervisão da Empresa de Alimentação contratada pela Pró 

Saúde. 

- Definir e acompanhar estatísticas mensais que deverão ser realizadas pelo setor de Nu-

trição, tanto para a Clínica quanto para a Produção, com objetivo de acompanhar a evo-

lução das duas vertentes. 

- Monitorar os indicadores de processo do setor de Nutrição, através de análises mensais. 

- Supervisionar as rotinas da Nutrição Clínica, através de check list próprio de acompa-

nhamento, monitorar os nutricionistas assistenciais quanto à assiduidade, pontualidade 

e comprometimento com as atividades a serem realizadas. 

- Supervisionar o lactário e a sala de estoque de dietas enterais. 

- Acompanhar o estoque dos produtos e materiais nutricionais (dietas enterais, suplemen-

tos nutricionais, módulos nutricionais e fórmulas lácteas, frascos, mamadeiras, chucas, 

equipos e adaptadores) e realizar, quando necessário, a solicitação de compra dos 

mesmos, de acordo com o estoque e necessidade de utilização. 

- Dar suporte à Coordenação, através de participação de reuniões, quando necessário, 

envolvendo as Comissões onde o setor de Nutrição está inserido, a fim de acompanha-

mento e monitoramento dos processos. 

- Promover reuniões internas com a equipe de nutricionistas assistenciais a fim de atuali-

zações de rotinas. 

 

 Rotina Implementada da Equipe de Nutricionistas Assistenciais: 
 

- Realizar visitas nutricionais diárias aos pacientes com definição do diagnóstico nutricio-

nal. 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

- Realizar avaliação nutricional dos pacientes, conforme protocolo de triagem nutricional 

(NRS,2002). 

- Realizar avaliação diária de prescrição médica e prontuário dos pacientes, com registro 

da evolução clínico-nutricional. 

- Definir prescrição nutricional, conforme a necessidade clínica do paciente, determinan-

do-se a dieta tanto para o suporte nutricional oral quanto para Enteral e avaliando-se a 

necessidade de suplementação nutricional. 

- Participar diariamente de rounds, em todos os setores que o contém, promovendo a in-

teração com a equipe multidisciplinar. 

- Realizar, diariamente, orientação nutricional de alta. 

- Supervisionar, diariamente, a distribuição das refeições para os pacientes pelas copeiras 

da empresa de alimentação contratada – desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e 

ceia. 

- Realizar a contra-prova de todas as refeições na cozinha, com objetivo de validação das 

mesmas antes de serem distribuídas. 

- Registrar diariamente os dados estatísticos (clínicos e de refeições) na sala da nutrição, 

em computador, a fim de gerar indicadores de qualidade. 

- Registrar diariamente a utilização de produtos nutricionais (dietas enterais, suplemento 

e módulos nutricionais) para os pacientes, via sistema Salux. 

- Confeccionar etiquetas de identificação de todos os produtos nutricionais a serem distri-

buídos para os pacientes, contendo os seguintes dados: 

- Nome completo, prontuário, setor e leito, nome do produto nutricional, via de acesso, 

infusão, horário e validade. 

- Atualizar os mapas da cozinha em cada horário de refeição. 

 

 Rotina Implementada do Auxiliar Administrativo 
 

- Cumprir normas e procedimentos como assiduidade, pontualidade e responsabilidade na 

execução das atividades. 

- Acompanhar questões administrativas envolvendo o setor de Nutrição, relatadas no livro 

de ocorrência do setor. 

- Auxiliar a coordenação e supervisão nas questões administrativas do setor de Nutrição. 
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- Monitorar a utilização dos materiais administrativos a serem utilizados pelo setor de Nu-

trição e realizar solicitação dos mesmos ao estoque, quando necessário. 

- Acompanhar e monitorar o preenchimento da estatística de refeições (restaurante e pa-

cientes) diariamente. 

- Auxiliar e acompanhar o controle de acesso do restaurante, nas refeições em seu horá-

rio de trabalho. 

- Auxiliar à Coordenação no processo de faturamento de refeições. 

- Arquivar documentos do setor de Nutrição. 

 

 Comissões com Participações de Nutricionista 
 

- Comissão EMTN; 

- Comissão de Curativos; 

- Comissão do Banco de Leite Humano. 

 

- Em cada comissão, compõe um nutricionista de cada plantão. 

- Os colaboradores nutricionistas, participam periodicamente de reuniões mensais, junto 

aos integrantes das comissões citadas. 

 

 Indicadores de Processos do Setor de Nutrição 
 

- Taxa de avaliação nutricional realizada em paciente internado; 

- Índice de Resto Ingesta. 

 

 Procedimentos Operacionais Padrão 
 

- POP - Rotina da Coordenação, Supervisão e Administrativo 

- POP - Atribuições Nutricionistas 

- POP - Rotina Suporte Nutricional Oral 

- POP - Rotina Suporte Nutricional Enteral 

- POP - Rotina de Atendimento Nutricional da Pediatria 
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- POP - Orientações Nutricionais 

 

 Ações do Setor Nutrição junto à Qualidade e NEP: 
 

- Planejamento Estratégico; 

- Mapeamento de Riscos do Setor Nutrição; 

- Elaboração do Plano de Contingência; 

- Acompanhamento das ações do RAG do setor de Nutrição; 

- Elaboração do PAT da Nutrição 

 

 Planilhas utilizadas pelo setor de Nutrição: 
 

- Foram elaboradas planilhas para utilização pelos nutricionistas assistenciais, com objeti-

vo de maior eficácia da rotina do setor. 
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NUTRIÇÃO DE PRODUÇÃO 

 

 Quadro Total de Colaboradores na cozinha: 119 colaboradores, os quais estão distribuídos 

nas funções descritas abaixo: 

- Nutricionista Gerente de Unidade 

- Nutricionistas de Produção (Dieta e Geral, diurnas e noturnas) 

- Nutricionista de Planejamento 

- Nutricionista de Qualidade 

- Auxiliar administrativo 

- Auxiliares de Serviços Gerais (Ajudantes de cozinha) 

- Estoquista 

- Auxiliares de Estoque 

- Chef de Cozinha 

- Cozinheiros Geral (restaurante) 

- Cozinheiros Dieta (paciente) 

- Meio oficiais de cozinha 

- Magarefe 

- Saladeiros 

- Copeiros (as) 

- Copeiras lactaristas 

 

 Em 01/03/2014, realizado a implantação da Produção, com início de contrato com a empre-

sa de alimentação GRSA. 

 Realizado obras de adequação estrutural na cozinha e implantação de equipamentos de 

acordo com as necessidades operacionais, baseado no quantitativo de refeições (pacientes 

e colaboradores) servidas no HEAPN. 
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Segue abaixo apresentação das adequações implantadas na cozinha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 84 - PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DA COZINHA 
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 Piso e parede, adequações realizadas: 

- Parede: Realizado azulejamento de toda a área da cozinha. 

- Piso: Manutenção realizada através de limpeza diária pela Empresa de Alimentação Ter-

ceirizada. 

 

 

FIGURA 85 - ANTES 

 

 

FIGURA 86 - DEPOIS 
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 Área de Estoque Seco e de Descartáveis, adequações realizadas: 

 

- Teto: Rebaixamento do teto, a fim de contribuir com a climatização do local. 

- Organização e Distribuição: Realizado melhor disponibilização das estantes e pállets, 

com separação de itens por prateleiras, a fim de melhor organização do ambiente e con-

trole de estoque.  

- Foi retirado todo produto de limpeza do estoque de descartável, onde antes eram arma-

zenados juntamente. Atualmente o produto de limpeza é armazenado em área específi-

ca – DML. 

- Controle de Validade: Implantado sistema de cores para controle de validade, onde: 

o cor verde: para itens com período de vencimento acima de 60 dias;  

o cor amarela: para itens com período de vencimento em 30 dias; 

o cor vermelha: para itens com período de vencimento menor que 30 dias. 

 

 

 

FIGURA 87 - ANTES 
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FIGURA 88 - ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 89 - DEPOIS 
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 Câmaras Frigoríficas, adequações realizadas: 

- Manutenção de 03 câmaras frigoríficas (hortifrúti, pré-preparo e sobremesas e de des-

congelamento), com reposição de piso, substituição de forros, instalação de motor e re-

posição de gás. 

- Construção de 01 câmara de congelamento. 

- Implantação de controle de temperatura para todas as câmaras, treinamento de esto-

quistas e uso de EPI adequado. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 90 - ANTES 
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 Área de Pré-preparo de Carnes (Açougue), adequações realizadas: 

- Não havia área para pré-preparo de carnes. 

- Anteriormente, as carnes eram pré-preparadas na cozinha central da Empresa de Ali-

mentação Alimensel e transportadas a cada dois dias para a cozinha do HEAPN, onde 

ficavam armazenadas na câmara frigorífica de resfriamento. 

- Realizado adequação através da implantação de uma sala somente para o pré-preparo 

de carnes, a qual é refrigerada e equipada corretamente e possui um colaborador Ma-

garefe em todos os plantões, a fim de realização desta função com segurança e quali-

dade. 

 

 Área de Preparo, adequações realizadas: 

- Azulejamento de toda a parede; 

- Instalação de equipamentos novos e adequados a necessidade de preparo de refeições, 

baseado no quantitativo de refeições (pacientes e colaboradores) a serem distribuídas 

no HEAPN. 

- Alguns equipamentos não haviam na cozinha como o Pass Through, o qual foi implanta-

do para que haja controle de temperatura das preparações, até o momento de sua dis-

tribuição. 

- Manutenção elétrica e hidráulica. 

 

 Área de Fornos Industriais, adequações realizadas: 

- Azulejamento de toda a parede; 

- Instalação de 02 fornos combinados industriais, a fim de atender a demanda do quanti-

tativo de refeições (pacientes e colaboradores) distribuídas no HEAPN. 
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 Área de Lavagem de Panelas: 

 

- Anteriormente, não havia uma área específica ara área de lavagem de panelas e cu-

bas, onde as mesmas eram higienizadas na mesma área onde fazia-se a higienização 

de louças e talheres. 

 

 

 Área de Lavagem de Louças Sujas, adequações realizadas: 

- Instalação de aquecedor a gás para água, a fim de facilitar a retirada de resíduos gordu-

rosos das louças, antes de sua higienização na máquina. 

 

 Área de Armazenamento de Louça Limpa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 91 
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Área de CarCarrinhos Térmicos (refeições de pacientes), adequações realizadas: 

- Implantação de carrinhos térmicos para distribuição de refeições dos pacientes, visando 

melhor qualidade através de controle de temperatura de refeições. 

- Elaborado fluxo de higienização dos carrinhos térmicos, onde os mesmos somente são 

encaminhados para a área da cozinha, após sua higienização na área de resíduos, denso 

todos os resíduos descartados e o carrinho higienizado. 

 

 Higiene das Mãos: 

- Anteriormente, as pias para higiene das mãos possuíam acionamento manual. 

- Implantado pias com acionamento através de joelhos, com objetivo de maior eficácia na 

higiene das mãos. 

- Foi implementado pela Empresa de Alimentação terceirizada, supervisão de higiene das 

mãos dos colaboradores da cozinha, pelas Nutricionistas de Produção, através de acio-

namento de apitos de hora em hora, onde todos os colaboradores interrompem suas 

funções para a higiene das mãos. 

 

 Restaurante (Colaboradores e Acompanhantes): 
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FIGURA 92 - ANTES 
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FIGURA 93 - DEPOIS 

FIGURA 94 - DEPOIS 
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FIGURA 95 - DEPOIS 
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PSICOLOGIA 

 Relatório das atividades desenvolvidas  

 

- Reestruturação da “Ficha de Avaliação Inicial” (Anexo 1) – a ser utilizada no atendimen-

to inicial de cada paciente e anexada ao prontuário; 

 

- Estatística mensal  – mensuração de todos os atendimentos realizados pelo setor de Psi-

cologia (Anexo 13); 

 

- Elaboração do Plano de Ação do setor – objetivando nortear todas as ações so setor 

(Anexo 2)  

 

- Realização de reuniões mensais com a equipe – obedecendo cronograma previamente 

determinado; 

 

 Elaboração dos POP’s: 

- Atendimento à família -  objetivando prestar atendimento psicológico aos familiares dos 

pacientes, promovendo a participação ativa da família no tratamento do paciente (Anexo 

3); 

 

- Atendimento em caso de Morte Encefálica – oferecer suporte aos familiares de pacientes 

durante seguimento dos protocolos de constatação de Morte Encefálica (ME) e atuar 

junto à CIHDOTT(Anexo 4); 

 

- Atendimento à Tentativa de Suicídio – acompanhamento psicológico durante a interna-

ção e Follow Up aos pacientes com suspeita e/ou que tentaram suicídio, oferecendo su-

porte e encaminhamentos necessários (Anexo 5); 

 

- Atendimento da Psicologia – visando à assistência integral do paciente hospitalizado, a 

psicologia atua de forma efetiva no acolhimento ao paciente e sua família(Anexo 6); 
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- Auditoria Interna – averiguar de forma sistemática, se as atividades desenvolvidas pelo 

setor de psicologia estão de acordo com as disposições previamente estabelecidas atra-

vés dos protocolos operacionais e se estão adequadas às necessidades do setor (Anexo 

7); 

- Encaminhamento de Pacientes para a Rede de Saúde Mental após alta hospitalar – pos-

sibilitar o acesso aos serviços de saúde mental de acordo com a área programática na 

atenção primária, promovendo a integralidade das ações dos serviços de saúde, corro-

borando para o tratamento do paciente após alta hospitalar (Anexo 8);  

 

 Projetos elaborados/reformulados e em desenvolvimento pelo setor 

 

- Grupo Álbum do Bebê – espaço onde as mães de bebês internados na UTINEONATAL 

possam contar a história de seu bebê, propiciando uma melhor elaboração do processo 

de hospitalização e de um possível luto (Anexo 9)  

 

- Grupo Viver brincando – incentivar através de atividades lúdicas a interação entre mães 

e filhos internados na Clinica Pediátrica do HEAPN (Anexo 10) 

 

- Grupo Mãe-mulher –  contribuir para que gestantes e puérperas internadas no Aloja-

mento Conjunto do HEAPN tenham minimizados os momentos  de angustia e ansiedade 

durante o processo de hospitalização (Anexo 11) 

 

- Grupo Cuidando do Cuidador – criar dispositivos para os funcionários, que amenizem a 

ansiedade no ambiente de trabalho (Anexo 12) 

 

- Grupo de Acolhimento à Família de Pacientes do CTI – espaço criado para acolhimento 

familiar antes da visita, objetivando minimizar a angustia com a internação na unidade 

 

- Grupo das Avós – espaço onde avós de bebês internados na UTINEONATAL, participem 

e contribuam para a evolução clínica do recém-nascido, fortalecendo vínculo afetivo.  
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 Implantação em conjunto com o Serviço Social, do Núcleo de Acolhimento Familiar (NAF)  – 
espaço de acolhimento aos familiares de pacientes internados no HEAPN , promovendo um 
atendimento humanizado, respeitando valores e direitos individuais (Anexo 13) 

 
 Eventos: 

- Semana Nacional de Humanização – 08/04/2014 

- II Ação Social do HEAPN – 10/05/2014 

- Dia das Mães – 11/05/2014 

- Estudos de casos – discussão de casos entre a equipe de Psicologia objetivando discutir 

condutas adotadas; 

- Realização de palestras sobre temas diversos, tais como Humanização Perinatal 

(16/06/2014), Cuidados durante a Gravidez (15/05/2014), Oficina de Humanização 

(29/09/2014); 

- I Encontro da Psicologia Hospitalar: Desafios e Ações  -  realizado em agosto, em co-

memoração ao dia do Psicólogo, com participação de palestrantes convidados (Anexo 

14); 

 

 Participação nas seguintes Comissões: 

- Humanização  

- Aleitamento Materno 

- CIHDOTT 

 

 Setores no qual a Psicologia atua: 

- Ambulatório 

- Follow Up 

- Funcionários 

- AMA (Ambulatório Multidisciplinar de Adolescentes) 

- Neuropediatria 

- Pré-Natal 

- Terapia Ocupacional  

- Clinicas – Emergência adulta, emergência pediátrica, SPA, trauma, neurologia, ortope-

dia, unidade pós operatória, CTI adulto, CTI pediátrico, utineonatal, centro obstétrico, 

alojamento conjunto, clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica 
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FISIOTERAPIA 

 Contratação dos Supervisores da Fisioterapia 

- Com a responsabilidade de gerir os setores previamente estabelecidos pela coordena-

ção, os supervisores podem acompanhar os pontos fortes e pontos de melhorias in loco, 

além de integrá-los e com isso garantir a continuidade do cuidado e a manutenção da 

qualidade da assistência prestada.  A integração não se refere somente aos setores do 

Bloco Crítico, mas também à integração destes com as Unidades de Internação, conse-

guindo assim dar seguimento às propostas terapêuticas e contribuir com a redução do 

tempo de internação. 

- Cada supervisor gerencia um setor crítico e a unidade de internação referente a este, o 

que o torna conhecedor do paciente e garante melhor interação com os colaboradores 

dessas unidades. 

- Em seus setores, o supervisor também administra: indicadores, remanejamento de fun-

cionários, adequação de check lists, cumprimento de normas, necessidade de treina-

mentos e adequação de materiais. 

 Plantão Noturno na Unidade de Internação 

- A fim de reduzir as intercorrências respiratórias nas Unidades de Internação sobrecarre-

gando os setores do Bloco Crítico (CTIs e Emergência), foi implementado para a de-

manda das 5 (cinco)  enfermarias  um fisioterapeuta que presta  assistência noturna.  

Este atende principalmente aos pacientes traqueostomizados, dependentes de oxigênio, 

necessidade de ventilação não invasiva, neurológicos graves, e outros.   

- Esse atendimento também contribui para o não deslocamento do profissional de plantão 

nos CTIs e Emergência para as enfermarias. 

 Inserção da Fisioterapia na Comissão de Curativos  

- Com objetivo de auxiliar na redução de úlceras por pressão, a fisioterapia vem desen-

volvendo um atendimento em conjunto com a Comissão de Curativos.  O trabalho é rea-

lizado a partir de orientações aos profissionais e inclusão do acompanhante e do pacien-

te nesta meta. Atualmente, estamos estudando a possibilidade de aquisição de um apa-

relho de laser para aceleração do processo de cicatrização das feridas baseados em es-

tudos que comprovam a eficácia e redução no tempo de internação. 
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 Ambulatório de Follow-up 

- A fisioterapia já atende no ambulatório há pelo menos 3 anos e presta assistência aos 

recém-nascidos e lactentes (até 2 anos), principalmente aqueles com alterações respira-

tórias graves, que por muitas vezes reinternam na Emergência Pediátrica ou até mesmo 

no CTI Pediátrico. Este serviço tem como objetivo auxiliar na redução da reincidência de 

internação de crianças nas UTIs. 

- Em 2014, conseguimos (através de realocação de funcionários) abrir mais horários na 

agenda, reduzindo assim o número de crianças na fila de espera. 

 Implementação de Formulários 

- Formulário de Transferência Intersetorial – Garante de forma padronizada toda informa-

ção necessária para a manutenção da continuidade do cuidado. Nele é descrito: diag-

nóstico, condição clínica no momento da transferência, intercorrências, terapêutica ad-

ministrada e proposta terapêutica traçada. 

- Livro de Protocolo de Transferência – Associado ao formulário de transferência interse-

torial, o livro garante a troca de informações relativas ao paciente, pois nele contém: 

data da transferência, hora, setor de destino e os nomes dos profissionais (fisioterapeu-

tas) envolvidos nesse processo. 

- Formulário de Alta Hospitalar - No momento da alta hospitalar, o paciente leva consigo 

um resumo de todo tratamento fisioterapêutico prestado durante a internação. Este re-

sumo tem a finalidade de facilitar o planejamento de seu tratamento na rede básica. 

- As orientações no momento da alta também passaram a ser registradas em livro de pro-

tocolo, onde o paciente e/ou cuidador assina o recebimento do formulário e orientações, 

evitando assim que os pacientes tenham alta sem as informações da sua condição. 

- Formulário de Transporte Seguro – Tem como objetivo evitar eventos adversos que 

permeiam o transporte intra-hospitalar .  Nele é registrado se o setor de destino está 

aguardando o paciente, as medicações em uso, materiais e medicamentos básicos para 

a segurança do transporte, e a presença dos membros da equipe imprescindíveis para 

que o mesmo aconteça. 

- Formulário de Admissão - Alteração do formulário de avaliação dos pacientes para um 

modelo padronizado pela OMS e reconhecido pelo órgão fiscalizador – COFFITO. 
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- Check list diário de prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) - 

Este formulário propicia a monitorização de ítens relevantes para a profilaxia da PAVM, e 

é preenchido pelo fisioterapeuta plantonista diariamente.  Ao final do mês o check list 

informa a porcentagem de itens em conformidades e os não conformes, auxiliando nas 

ações corretivas. 

- Ainda dentro do bundle de PAVM, criamos o check list de controle da pressão do cuff, 

que contribui para a redução significativa de aspiração de micro organismos e na redu-

ção de incidência de extubação não programada. A pressão é aferida a cada 6 horas. 

 Projeto Saúde do Trabalhador 

- Após questionário distribuído aos funcionários do Hospital, chegamos à conclusão que o 

sinal clínico mais comum entre os colaboradores e que os afastavam de suas atividades 

laborais era a lombalgia.  Assim, a partir desta sintomatologia, juntamente com a medi-

cina do trabalho, montamos um ambulatório para tratamento dessa alteração clínica.  

No momento, o serviço conta com um aparelho de Ultra Som (anti-inflamatório), um 

aparelho de TENS (analgesia) e uma fisioterapeuta com especialização em RPG (Reedu-

cação Postural Global). 

- O referido ambulatório já apresenta estatística e indicadores positivos, e no momento 

conta com lista de espera para atendimento. 

 

FIGURA 96 
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 Orientação Domiciliar – Cartilha 

- Projeto desenvolvido com a finalidade de orientação ao paciente cirúrgico com alta 

residencial confirmada, a cartilha orienta como agir no pós-operatório até a revisão 

médica. 

- A cartilha é ilustrativa de fácil entendimento e de boa aceitação e compreensão pelos 

pacientes. 

- A primeira cartilha foi referente ao pós-operatório de artroplastia de quadril. No mo-

mento, estamos em fase de confecção da cartilha de pós-operatório de 

joelho.Cartilha em anexo. 

 Babytub – Hidroterapia  

- Este projeto tem como finalidade Prevenir possíveis disfunções biomecânicas e tratar 

as já instaladas. Utiliza as propriedades de relaxamento e conforto oferecidas pela 

água aquecida para proporcionar relaxamento muscular, melhorar o ciclo vigília-sono 

e favorecer o ganho de peso e reduz processos dolorosos dos RNs que se encontram 

internados na UTIN. 

 

 

FIGURA 97 
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 Mobilização Precoce do Paciente Crítico  

- O paciente criticamente enfermo, internado na UTI, especialmente aquele que ne-

cessita de ventilação mecânica invasiva, tende a ter um tempo de internação mais 

longo, e inevitavelmente passa por um período prolongado de imobilidade. A Fisiote-

rapia atua na mobilização precoce desse paciente, mesmo durante o período de ne-

cessidade de sedação e ventilação mecânica, prevenindo e/ou minimizando deformi-

dades, melhorando a condição ventilatória e reduzindo o tempo de internação. 

 

FIGURA 98 

 Implementação do Calendário  Anual de Reunião 

- Antes da implementação desse plano, as reuniões eram marcadas com dias de ante-

cedência, o que fazia com que muitos colaboradores não comparecessem. Com o ca-

lendário pré-estabelecido e distribuído a todos os setores, as reuniões são confirma-

das ou canceladas 5 (cinco) dias antes  da data, consequentemente há  maior parti-

cipação nas reuniões. 
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 Pasta Funcional  

- Foi confeccionada uma pasta funcional com toda documentação dos colaboradores, 

principalmente as relativas ao conselho, o que permite ao serviço acompanhar a 

adimplência junto ao órgão fiscalizador. 

 

 Auditoria Interna 

- Uma vez ao mês é realizada a auditoria setorial, nesta são observadas questões co-

mo desenvolvimento assistencial, desenvolvimento técnico, adesão a protocolos, ati-

tudes comportamentais e cumprimentos de regras em geral. 

- As deficiências do setor são tratadas como plano de ação de melhorias e as dificul-

dades individuais são tratadas no momento da auditoria. 

 

 Educação Continuada 

- Treinamentos internos são realizados de acordo com a necessidade do colaborador dian-

te das dificuldades apresentadas e /ou queda nos referenciais dos indicadores. 

- Treinamentos internos em 2014: 

- Aspiração de Vias Aéreas Superiores 

- Ventilação em Prona na SARA 

- Ventilação Mecânica Básica – Teórica 

- Ventilação Mecânica Básica – Prática 

- Posicionamento Terapêutico em Neonatologia 

- Profilaxia e Riscos da Extubação Acidental em Neonatologia 

- Ventilação Mecânica em Situações Específicas 

- Ventilação Mecânica Básica para Enfermagem da Emergência 

- Lavagem das Mãos e Vestimenta de Capotes Individualizados. 
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 Indicadores Implementados no SAS em 2014 

- Bloco Crítico 

- Controle de extubação não programada (extubação acidental)  - UTIN,CETIPE, 

CTI geral, Emergência Adulto, UPO, Emergência pediátrica. 

- Este indicador já necessitou de plano de ação para melhorias, com sucesso nos 

resultados. 

- Qualidade de desmame de prótese ventilatória – tem como objetivo quantificar a 

porcentagem de pacientes com TOT e/ou TQT que são desmamados e qualificar 

os motivos do insucesso do desmame. 

- Qualidade na reversão de atelectasia na UTIN - Nesse indicador temos como me-

ta a reversão da atelectasia pulmonar em 24h de sua incidência. Para isso acom-

panhamos a incidência diária dessa alteração clínica e trabalhamos baseados em 

protocolo criado pelo setor, sua reversão.  Neste indicador também justificamos o 

insucesso dos resultados, a fim de implantarmos um plano de ação quando o 

mesmo assim se justificar. 

 

- Unidade de Internação 

- Sucesso na decanulação de pacientes traqueostomizados – Mensurado através de 

um check list de decanulação, no qual os requisitos para o sucesso do procedimento 

vão sendo demarcados de acordo com o protocolo de decanulação. Todos os pacien-

tes que são admitidos nas enfermarias entram no protocolo de decanulação, inicial-

mente tendo como busca a resolução dos motivos que dificultam o processo de reti-

rada da cânula. 

- Índice de Pneumonia Nosocomial e Trombose Venosa Profunda por Restrição ao Lei-

to - Indicador com objetivo de quantificar a incidência de PNM e TVP por restrição ao 

leito principalmente em pós-operatórios e idosos, contribuindo com a redução do 

tempo de internação. 

- Monitorização – Todos os pacientes do bloco crítico são mobilizados precocemente e 

as enfermarias tem um indicador de tempo de espera para avaliação fisioterapêutica: 

24h de internação, ou seja, a fisioterapia tem 24h para avaliar o paciente e definir se 

o mesmo é elegível para terapia ou para orientações diárias. Nesse momento tam-
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bém é definida a necessidade de acompanhamento para profilaxia de TVP e PNM por 

síndrome de imobilidade. 

 

 Projeto Saúde do Trabalhador 
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FIGURA 99 - PROJETO SAÚDE DO TRABALHADOR 
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Protocolo do Babytub – Hidroterapia Neonatal 

- Objetivo 

- Prevenir possíveis disfunções biomecânicas e tratar as já instauradas. Utilizar as pro-

priedades de relaxamento e conforto oferecidas pela agua aquecida para oferecer re-

laxamento muscular, melhorar o ciclo vigília sono e favorecer o ganho de peso, dos 

RN que se encontrem dentro de nossa UTI recebendo altos níveis de manipulação e 

procedimentos dolorosos. Estabelecendo os candidatos que melhor se beneficiariam 

desta técnica. Respeitando as indicações e contraindicações da hidroterapia dentro 

das unidades de tratamento intensivo neonatal. 

- Glossário 

- Babytub – Ofurôbebê 

- FC – Frequência cardíaca 

- FR – Frequência Respiratória 

- TAX – Temperatura Axilar 

- SAT – Saturação 

- Álgia -Dor 

- Introdução 

- A hidroterapia vem sendo utilizada como forma de tratamento muito antes da era a.C..  

Não se pode determinar desde quando os japoneses utilizam o ofurô como técnica de 

relaxamento. Acostumados a banhos de imersão bem quentes, seja em casa ou em ba-

nhos públicos chamados de Sentô, o banho faz parte do cotidiano dos japoneses há sé-

culos. Na tentativa de reproduzir o ambiente intrauterino, oferecendo o meio aquático, 

aquecido, protegido e escuro. Como técnica de relaxamento para bebês chorosos e agi-

tados nasceu o babyTub uma técnica holandesa inspirada na tradição passada de gera-

ção em geração pelos japonês. 

- Nossos RN’s sofrem extrema manipulação durante o período de internação nas UTI ne-

onatais em grande parte essas manipulações oferecem estímulos álgicos. Os prematuros 

extremos por não possuírem reserva energética e serem hipotônicos sofrem com a ação 

da gravidade que os impede de realizar movimentação ativa. Prejudicando assim a ma-

turação do sistema sensório motor, oferecendo atraso ao desenvolvimento neurocogniti-

vo. 
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- O uso da hidrocinesioterapia dentro de nossa UTI Neonatal se deu pela necessidade de 

ofertar a esses RN’s um ambiente que favoreça a estimulação neurosensitiva, da qual 

foram privados pelo nascimento precoce. A hidroterapia dentro dos BabyTubs oferece 

estímulos térmicos, sensitivos, evitando a instalação de comorbidades típicas desses be-

bês vítimas da privação de estímulos por um longo período de tempo, decorrente de sua 

gravidade clínica. 

- Escolhemos o babytub como técnica a ser implementada dentro de nossa unidade. A 

adaptação ao BabyTubse deu pelo ambiente semelhante ao útero materno. Tanto pela 

oferta de barreira e o meio aquático como pela temperatura acima da temperatura da 

pele. 

- Utilizamos como método base o hidroshiatsu, que teve como idealizador Harold Dull na 

década de 80. Através da aplicação de alongamentos e movimentos do shiatsu zen na 

água se obtém a diminuição da rigidez, de espasmos musculares e dores. 

- Hidroterapia  

- Utilizar a água como elemento terapêutico. O termo hidroterapia engloba as diversas 

formas de utilização da água com fins terapêuticos, tais como: Hidroterapia por via oral, 

Balneoterapia, Duchas quentes, frias ou mornas, Compressas úmidas, Crioterapia, Ta-

lassoterapia, Fangoterapia, Crenoterapia, Saunas, Turbilhão, Hidromassagem, Hidroci-

nesioterapia ou fisioterapia aquática. A hidroterapia vem sendo utilizada como tratamen-

to fisioterapêutico em pacientes lesionados ou com: fraturas, artrite, hérnias discais e 

reumatismo. Por ofertar como benefícios: fortalecimento muscular, alívio de algias de 

origem muscular ou articular, melhora do equilíbrio, coordenação motora, promoção de 

relaxamento muscular global, diminuição de distúrbios do sono, redução dos níveis de 

estresse e ansiedade, aumento do arco de movimento e melhora do condicionamento 

cardiorrespiratório. 
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 Responsabilidade 

- Equipe de fisioterapia:  

- Avaliar e eleger pacientes candidatos a hidroterapia; 

- Fazer Cumprir o Protocolo durante a utilização da técnica dentro da UTI neonatal; 

- Realizar Terapia em meio aquático. Utilizando técnicas de estimulação; 

- Estimular a mãe a participar do processo; 

- Utilizar folha controle para mensurar resposta clínica do paciente a hidroterapia. 

- Equipe Multidisciplinar: 

- Identificar e Indicar pacientes que são elegíveis a hidroterapia dentro da unidade de 

terapia neonatal intensiva; 

- O BabyTub também pode ser utilizado para realizar banho de relaxamento. 

 A quem se destina 

- A todos os pacientes estáveis hemodinamicamente internados na UTI Neonatal que es-

tejam sem acessos profundos, com restrições para mobilização passiva, hipertônicos, 

espásticos e que sofram de agitação psicomotora. 

 Medidas Estruturais 

- Para realização da hidroterapia e necessário dispor de um balde próprio para realização 

de babyTub. O volume de água varia com a estrutura física do paciente. Já que após a 

imersão do mesmo o nível de altura da agua modificará. A agua deve ter uma tempera-

tura semelhante a do líquido amniótico para simular o ambiente intrauterino (Aproxima-

damente 37°C).  

- O balde deve ser disposto sobre um tecido em superfície plana sem risco de derrapar. O 

balde tem que está em um nível mais baixo que o terapeuta que executa a ação para 

facilitar o apoio cervical oferecido.  

 Medidas Gerais 

- As medidas gerais se dão pela identificação da necessidade de uma abordagem diferen-

ciada da cinesioterapia convencional aplicada dentro da UTI Neonatal. Assim que for de-

terminada a abordagem especifica a cada patologia e caso clinico iniciar o controle dos 

resultados obtidos. 
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 Medidas Específicas: 

- O profissional deve estar com os EPI’s específicos ao tipo de isolamento que seu cliente 

está submetido. E a presença de doenças transmitíeis por fluídos;  

- Utilizar termômetro para aferir temperatura do paciente pré e pós terapia; 

- Assegurar temperatura ideal da água para realização da hidroterapia (37° a 37,5°C); 

- Nível de água adequado as proporções físicas do paciente; 

- Babytub disposto sobre superfície plana, segura e abaixo do nível do terapeuta; 

- Pacientes com menos de3 meses de IGC devem ser colocados no ofurô enrolados por 

uma fralda e desenrolados dentro do ofurô de forma gradativa e lenta; 

- Pacientes maiores de 3 meses podem ser colocados sem o auxílio de enrolamento; 

- Utilizar sempre padrão flexor para iniciar a terapia e para terminar; 

- Ofertar apoio cervical; 

- Estimular movimentação ativa do paciente; 

- Pode se realizar técnicas de RTA; 

- Alongamento Global; 

- Os movimentos do hidroshiatsu; 

- Observar atentamente coloração das mucosas durante todo o atendimento; 

- Estimular dissociação entre cinturas; 

- Estímulos preceptivos; 

- E permitir relaxamento total no período final da terapia (em posição flexora); 

- A duração se dá pela temperatura da água e aceitação do paciente a terapia (10 a 20 

minutos); 

- Anotar em folha controle os ganhos obtidos. 

- OBS: Em caso de pacientes que estejam em ventilação mecânica e necessário manter 

monitorização através de oximetria de pulso. E contar com a ajuda de outro profissional 

para não molhar o sensor que deve ser posto em um dos pulsos e mantido fora do meio 

aquático e revezar entre os membros para ambos entrarem em contato com a água. 

 

 

 

 Resultados Esperados 
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- Muitos artigos que utilizamos como base para confecção desse POP afirmam que a fisio-

terapia executada em meio aquático e um método efetivo e seguro para reduzir os si-

nais de dor e melhorada qualidade do sono de bebês prematuros dentro das UTI Neona-

tal, podendo, quando bem indicada, serutilizada como um método não farmacológico 

para o alívio da dor e para a melhora da qualidade do ciclo vigília sono, contribuindo pa-

ra os projetos de humanização da assistência. 

- Por tanto tomamos como resultados esperados desta terapia em nossa unidade melho-

rar a dinâmica motora e ventilatória de nossos paciente. Favorecendo o fortalecimento e 

relaxamento muscular. 

 

 Projeto Mobilização Precoce no Paciente Crítico 
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FIGURA 100 

LACTÁRIO 

 

 Quadro Total de Colaboradores no lactário: 16 funcionários, sendo 8 funcionários em es-

quema de plantão 12x36 (GRSA) + Nutricionista lactarista (Pró Saúde). 

 Divisão do quadro funcional: 

- Nutricionista lactarista: 01 nutricionista diarista (Pró Saúde) 

- Copeiras lactaristas diurno: 5 copeiras lactaristas plantonistas diurnas(12x36h) 

- Copeiras lactaristas noturno: 3 copeiras lactaristas plantonistas noturnas(12x36h) 

 Em 01/03/2014, realizado a implantação da Produção, contemplando o setor de lactário, 

com início de contrato com a empresa de alimentação GRSA. 

 Realizado obras de adequação no setor de lactário e implantação de equipamentos de 

acordo com o volume de preparações e distribuição de dietas enterais no HEAPN. 

 Segue abaixo apresentação das adequações implantadas na cozinha: 

- Piso e parede, adequações realizadas: 

- Parede: Realizado azulejamento de toda a área do estoque de produtos nutricionais 
e área de higienização. 

- Piso: Manutenção realizada através de limpeza diária pela Empresa de Alimentação 
Terceirizada. 
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FIGURA 101 

 

 Estoque de produtos nutricionais: 

- Realizado adequação do espaço de produtos nutricionais para atender a legislação 

vigente e a demanda de serviço do HEAPN. Hoje, dispomos de uma área maior para 

acondicionamento dos produtos nutricionais e materiais de suporte (equipos, adap-

tadores, seringas, mascaras, frascos, etc.) 

 

 

 

FIGURA 102 
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FIGURA 103 

 Área de higienização: 

- Anteriormente, a higienização do lactário era realizada na sala de manipulação, porém 

em horários distintos. 

- Com objetivo de adequação deste espaço e atendendo à Legislação, foi realizada obra 

de adequações, necessário à rotina do serviço. 

- O espaço dispõe de bancada de inox, aquecedor de água e pass through (este ainda em 

andamento para sua colocação) para passagem de materiais esterilizados da área de hi-

gienização para o lactário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lactário: 

- Neste espaço foi feito colocação de equipamento essenciais para seu funcionamento 

(fogão elétrico, banho-maria, geladeiras, termômetros, forno microondas, pratelei-

ras, etc). 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 Quando assumimos o setor pode-se observa a ausência de organização e metodologia de 

trabalho que favorecessem uma melhor assistência para os usuários, logo a proposta inicial 

foi a de reorganização de fluxos, criação de atribuições, implementação de normas e rotinas 

de trabalho, distribuição de atividades, organização no fluxo interno, implantação de POP, 

treinamento com a equipe.  
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 Organizacional: 

- Dimensionamento de RH- a equipe foi redimensionada com o objetivo de proporcionar 

uma melhor assistência; 

- Elaboração e implantação das atribuições e rotinas da coordenação e plantonistas - 

padronizar as atribuições dos profissionais do Serviço Social, com o objetivo de receber 

e acolher o cliente na unidade, orientando sobre o fluxo e as rotinas da unidade, e viabi-

lizando seus direitos.        

- Criação de protocolos e POP´S:  

 Protocolo de Condutas de atendimento integral á criança e ao adolescente -  com o objetivo 

de proporcionar atendimento à criança e/ ou adolescente conduzido ao Serviço de Saúde, 

portador de indícios de exposição a riscos mediatos ou imediatos para sua integridade física 

ou psíquica. 

 Protocolo de atendimento a pacientes sem identificação civil - o protocolo de atendimento 

ao paciente sem identificação civil desenvolvido pelo Serviço Social do HEAPN tem como 

objetivo/meta acolher todos os pacientes que forem admitidos na condição de ausência de 

identificação civil; 

 POP: acolhimento aos familiares/ responsáveis pelo paciente -  este POP foi desenvolvido 

para promover o acolher os familiares/responsáveis dos pacientes admitidos ou internados 

na instituição. 

 POP: Assistência perante a família após comunicação de óbito (Serviço Social) - Prestar as-

sistência aos familiares/responsáveis dos pacientes admitidos no HEAPN, orientando-os 

quanto aos direitos pertinentes, após comunicação de óbito. 

 POP: Assistência perante a família após comunicação de óbito realizada pelo médico (Admi-

nistrativo) - Acolher os familiares que já se encontravam acompanhando o paciente na uni-

dade e/ou aqueles que forem direcionados pelo setor de informação ou portaria principal, 

encaminhando-os a sala do NAF; 

 Criação e implantação do projeto NAF (Núcleo de acolhimento á família) – o NAF foi criado 

para proporcionar um maior acolhimento aos usuários do HEAPN; 

 Elaboração e implantação do Projeto Minha Certidão -  O Projeto Minha Certidão visa garan-

tir a universalização do acesso ao registro civil de nascimento, sendo uma tentativa para er-

radicação do sub-registro dos RNs que nascem em nossa unidade. 
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 Polo do DETRAN – realizada parceria com o DETRAN para fornecer carteira de identidade 

para bebês nascidos no HEAPN; 

 I Encontro do Serviço Social do HEAPN – ocorreu no mês de outubro de 2014 o I Encontro 

do Serviço Social, onde houve palestras e debates dos temas mais vivenciados pela equipe 

no dia a dia de trabalho.   

 Cronograma de reuniões – elaboração e implantação do cronograma anua de reuniões de 

equipe; 

 Participação nos ROUD´s da clinicas – a equipe foi inserida nos roud´s das clinicas; 

 Educação permanente – Participação em seminários desenvolvidos pela SES e cursos forne-

cidos pelo NEP; 

 Indicadores setoriais- elaboração e monitorização dos indicadores setoriais (porcentagem 

de registro civil dos recém nascidos, taxas de fichas sociais preenchidas, taxa de atendi-

mento a famílias em ocorrências de óbito); 

 

 

 

GRÁFICO 6 - % REGISTRO CIVIL DOS RECÉM NACIDOS 
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GRÁFICO 7 - TAXA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM OCORRÊNCIA DE ÓBITO 

 

GRÁFICO 8 - TAXA DE FICHAS SOCIAIS PREENCHIDAS 
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 Estrutural: 

- Redimensionamento das salas de atendimento – o serviço social ganhou uma sala para 

atendimento que proporciona sigilo e privacidade para os usuários e a equipe; 

 

- Sala do NAF – uma sala para o setor do NAF, com estrutura e ambiência voltada para o 

acolhimento dos usuários; 

 

- Polo do DETRAN: 

 

FIGURA 104 

 

FINANCEIRO 

 

 O setor contava com 4 pessoas, 1 assistente administrativo, 2 auxiliares e um gerente. 

 Em 2014 passou a contar com 5 profissionais, sento 1 assistente, 2 auxiliares, 1 jovem apren-

diz que trabalha em meio período no setor e 1 gerente financeiro.  

 O Financeiro juntamente com a contabilidade, devido a necessidade do setor elaborou e des-

creveu em março de 2014, os processos de chegada de documentos para pagamentos e regis-

tros financeiro/contábil e colocou em pratica e entregou aos gerentes conforme documento as-

sinado em março de 2014.  

 No ano de 2014 trabalhou fortemente para e finalizar a implantação do sistema Radar o qual, 

dá suporte para relatórios financeiros tais como, Fluxo de Caixa, saldos bancários, saldo de 

contas a pagar e a receber atualizados para que as decisões sejam tomadas de forma clara, 

objetiva e segura. 
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 Foi implantado também, para agilizar o serviço, processos internos para realização e execução 

do serviço.  

 O arquivo de documentos encontrava-se de forma precária na própria sala do setor, e devido à 

falta de espaço isto era de grande transtorno. Porém em 2014 o setor conquistou junto a dire-

ção um espaço próprio para arquivar toda documentação a qual, se encontra organizada por 

data de pagamento, em local apropriado e seguro. O que facilita a localização de documentos 

quando necessário. 

 Além do espaço físico foi criado também um arquivo de documentos eletrônico onde os docu-

mentos são escaneados e salvo eletronicamente no computador.  

 A sala de trabalho por receber o final do ar condicionado central era muito quente e isso cau-

sava um desconforto enorme nos funcionários. Porém foi conquistado junto a direção a insta-

lação de um ar condicionado de parede o que tornou o ambiente agradável e climatizado dan-

do conforto aos funcionários do setor e sem custo ao hospital porque foi reaproveitado um ar 

condicionado que estava sem uso na manutenção. 

 Outras: 

 Treinamentos em geral, entre eles o de maior necessidade do setor que foi o treinamento do 

Sistema Radar Financeiro para aprimorar os lançamentos dos documentos Financeiro/Contábil. 
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SPP 

 Recepções 

- Uniforme padronizado nas Recepções de forma permanente. 

 

FIGURA 105 

 

 

 

- Implantação do cadastramento de visitante pelo sistema Salux possibilitando melhor contro-

le de acessos e segurança. 

- Upgrade na confecção das etiquetas de identificação de acesso. 

- Realização de check in pelo Sistema Salux  - confirmação da consulta. 

- Setor de Internação e Alta Hospitalar – SIAH – integração com os serviços de Gerenciamen-

to de Leitos e Núcleo Interno de Regulação. 

- Implantação do processo de abertura do prontuário: capa, divisórias, folha de etiquetas de 

identificação do paciente e identificação do leito atendendo as normas internacionais de se-

gurança do paciente. 
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FIGURA 106 - PRONTUÁRIO 

 

 

- Identificação do Leito 

 

FIGURA 107 
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 Comunicação e Som 

- Implantação do processo de Controle de Ligações com livro de abertura. 

- Implantação do processo de Controle de Solicitações de Anúncio 

 Faturamento 

- Implantação do Sistema Salux módulo Faturamento em março de 2014 que proporcio-

nou um maior controle de AIHs faturadas tendo como resultado um aumento de 

64,29% em valores comparado ao ano de 2013. 

 

GRÁFICO 9- VALORES APRESENTADOS (REFERENTE AOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DOS ANOS 2013 X 2014) 

 

 Setor de SADT 

- Centro de Imagem – Implantação de ficha de Controle e Organização do Setor 

- Laboratório – Implantação de ficha de Controle e Organização do Setor 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 Salux SX 

- No primeiro trimestre o sistema foi efetivamente implantado e teve início ao uso de seus 

módulos, segue imagens da tela inicial do sistema e alguns módulos. 
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FIGURA 108 

- Módulo Ambulatório, usado para triagem, abertura do boletim de atendimento 

- Módulo Recepção e Registro, usado para internações, transferências 

- Módulo SADT, usado para solicitações de exames, realização de Laudos e etc. 

-  Módulo Suprimentos, usado para dispensação de MAT/MED, entrada de nota fiscal 

- Sistema de controle de chamado. 

 

Migramos nosso sistema de chamados para o OTRS, auxiliando em relatórios, indicadores 

- Sistema de programação PABX Digital NEC; 

- Sistema utilizado para fazer todo tipo de programação no PABX, desde categoria de acesso 

à linha externa até configuração mais complexas como ativação de E1. 

- Migração de Firewall Mikrotik para Endian; 

- Sistema utilizado para otimizar o uso do link de internet, criar grupos de acessos, monito-

ramento de trafego 

- Sistema de Monitoramento de Imagens; 

- Foram instalados para profissionais estratégicos o sistema de monitoramento de CFTV, afim 

de viabilizar o acesso as câmeras do CFTV da unidade. 
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FIGURA 109 

 

- Sistema de Antivírus; 

- Foram adquiridos e instalado 260 licenças de antivírus Kaspersky Endpoint Security 

for Business Advanced. 

- Intranet 

- Com o objetivo de facilitar o acesso a informações como números de telefones cor-

porativos, ramais, Skype, divulgação de vagas, cardápio e etc... 

 

- Telecomunicações 

- Adquirimos central telefônica da marca NEC modelo SV8100 equipada para 200 ra-

mais, 8 troncos analógicos e para E1. 

- Internet Dedicada 

- Contratamos mais um link de internet dedicado da empresa OI de 20MBps (IP Con-

nect Empresarial 20MBPS) por meio de fibra Óptica, para trabalharmos com redun-

dância, esse link ficando como o principal e mantemos o link de 10MBps como se-

cundário. 

- Telefonia Digital 

- Contratamos E1* com 30 canais, e 100 ramais DDR* com a empresa Oi, (Digitronco 

Empresarial). 
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* E1 – Sistema de telefonia digital, sistema instalado por meio de fibra Óptica. 

* DDR – Discagem direta à ramal, permite ramais receberem ligação externa diretamente sem passar pela telefonista. 

 

- Telefonia Móvel 

- Contratamos junto a Empresa VIVO linhas de telefonia móvel separado por alguns perfis 

contemplando em alguns o acesso ao 3G.  

MODELO QTD DE LINHAS PACOTE DE MINUTOS BÔNUS LOCIAS

MINI SIMCARD (PHONE 4/PAD) 17 400 OU 200 100 INTERNET MÓVEL 3GB EMP 4G PACOTE 200 OU 100 SMS PJ

APARELHO DADOS NOKIA C2-01 - 3G 8 100 100 PACOTE 100 SMS PJ **

SMARTPHONE LIFE NOKIA 201 - 2G 36 400 OU 50 100 PACOTE 15 SMS PJ **

SERVIÇOS DE DADOS

QUANTITATIVO DE LINHAS VIVO POR PERFIL

 

- Instalação de Racks 

 

FIGURA 110 - RACK INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS 
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FIGURA 111 - RACK INSTALADO NO CTI - ADULTO 

 

FIGURA 112 - RACK ORGANIZADO NO PATRIMÔNIO COM INSTALAÇÃO DE NOBREAK 
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- Organização de quadros telefônicos (corredor Direção); 

 

FIGURA 113 - ANTES E DEPOIS 

- Instalação de WIFI 

 

FIGURA 114 - AP INSTALADO NO CORREDOR DA EMERGÊNCIA 
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   Instalação Computadores e Impressoras, 

- Foram adquiridos 189 Computadores e distribuído de acordo com o dimensionamento, 

quanto a impressora, formalizamos através de processo um contrato com a empresa Ul-

trapel disponibilizando um total de 33 unidade de impressoras, sendo 29 Brother Multi-

funcional, 3 coloridas Oki e ainda uma Sharp colorida A3. 

-  

-  

FIGURA 115 - RECEPÇÃO EMERGÊNCIA 
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FIGURA 116 - RECEPÇÃO TRAUMA 

 

- Impressora de Crachás 

- Adquirimos a impressora de crachás de marca Polaroid modelo P4500S, equipamento 

que nos permite a confecção de crachás de identificação na nossa própria unidade, 

agilizando processo de forma que nossos profissionais estarão identificados com os 

dados atualizados. 

- Instalação de Projetor e Tela Auditório, e televisão sala de treinamentos Sala 5. 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

 

FIGURA 117 - AUDITÓRIO 

LOGÍSTICA 

 A Gerência de Logística, em sua gestão atual, busca garantir o pleno fornecimento e uso 

racional de medicamentos e de materiais médico-hospitalares aos setores clínico-

assistenciais do HEAPN, de acordo com a grade estabelecida pela SES-RJ. Alinhada a este 

propósito, a Gerência de Logística desenvolveu as seguintes atividades no Serviço de Far-

mácia e no Almoxarifado de Material Médico-Hospitalar em 2014 que contribuíram para me-

lhorias estruturais e de processo, conforme apresentado a seguir: 

 

- Regularização da Farmácia junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de 

Janeiro e Vigilância Sanitária Estadual em atendimento à legislação vigente  

 

- Implantação de Sistema de Informação para Gerenciamento de Estoque, pois foi observa-

do, através de testes de amostragem, que as informações geradas pelo sistemas de gestão 

de estoque utilizado não eram fidedignas com os dados físicos observados. Desta forma foi 

implantado o sistema SALUX de modo a  possibilitar a gestão adequada das atividades  re-

lacionadas ao abastecimento e consumo de medicamentos e materiais médico-hospitalares, 

além de disponibilizar informações gerenciais sobre os mesmos; 
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- A implantação do sistema informatizado SALUX para gerenciamento dos medicamentos e 

materiais médico-hospitalares, propiciou um maior controle da dispensação de medicamen-

tos e materiais médico-hospitalares para as unidades assistenciais; 

 

- Implantação da análise farmacêutica de todas as prescrições médicas recebidas no Serviço 

de Farmácia. Nesta análise o farmacêutico realiza a conferência da dose, via de administra-

ção e realiza as intervenções junto à equipe médica e de enfermagem, visando o uso segu-

ro e racional dos medicamentos e a redução de custos . No quadro abaixo pode ser obser-

vado o quantitativo médio de prescrições analisadas diariamente pela equipe farmacêutica, 

sendo realizado o acompanhamento mensal através do Indicador Taxa de Prescrições Médi-

cas Analisadas; 

 

 

 

FIGURA 118 

 

- Implantação da dupla conferência pelo farmacêutico dos medicamentos dispensados para 

as clínicas, visando evitar erros entre o que foi prescrito e o que é entregue às clínicas. 

 

- Realização de inventários periódicos na Farmácia e no Almoxarifado de Material médico-

hospitalar, com elaboração do “Manual de Inventário da Logística”, no qual foi definido co-

mo meta índice de divergência menor que 2%.  Com o realinhamento dos fluxos operacio-

nais e treinamento da equipe, foi alcançada uma redução considerável no índice de diver-

gência dos estoques; 
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FIGURA 119 - INDICADOR ÍNDICE DE DIVERGÊNCIA DE ESTOQUE GERAL DA LOGÍSTICA (FONTE SAS) 

 

- Implantação da rotina de inventariar, duas vezes ao dia, os medicamentos de alto custo e 

de uso restrito, de forma a melhorar o controle e evitar extravios dos insumos; 

- Elaboração do Plano de Contingência para falta de insumos, no qual são citadas as ações 

que permitam resolver ou minimizar as rupturas de estoque; 

- Mapeamento dos processos, a fim de identificar riscos, pontos de controle e indicadores; 

- Reorganização do Almoxarifado de Materiais médico-hospitalares, com endereçamento dos 

insumos e aquisição de escadas com proteção, de modo a melhorar as condições de traba-

lho e prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho; 

- Revisão e elaboração dos procedimentos operacionais, visando melhorias dos processos, 

fluxos operacionais e treinamento dos colaboradores. E reuniões periódicas com a equipe 

para discussão da rotina e melhorias do processo; 

 

HOTELARIA 

 Aquisição de cortinas divisória leitos e controle de higienização 

- Em instalação nos setores: Centro de Imagem, Emergência adulto, CTI adulto, CTI pe-

diátrico e Pós operatório e implantação de cortinas nos setores:  Alojamento conjunto, 

Centro obstétrico, Emergência pediátrica, Sala amarela que começou à partir de junho. 
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FIGURA 120 - ANTES 

 Depois 

 

FIGURA 121 - ALOJAMENTO CONJUNTO (DEPOIS) 
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FIGURA 122 - EMERGÊNCIA ADULTO (DEPOIS) 

 

FIGURA 123 0 CTI PEDIÁTRICO (DEPOIS) 
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FIGURA 124 - EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA (DEPOIS) 

 

 Aquisições de uniformes: 

- Uniformes administrativo (padrão SES) - aquisição em janeiro. 

 

1.1 .  Aquisição de uniformes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 125 
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- Uniformes assistenciais (padrão SES) - aquisição em fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 126 
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- Jalecos assistenciais - aquisição em fevereiro 

- Camisa de malha branca - aquisição em fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Uniforme para Auxiliar de serviços gerais - aquisição em janeiro 

- Uniforme para Camareiras - aquisição em março 

- Colete para identificação do serviço de “Ouvidoria e Posso ajudar” aquisição em junho. 

 

FIGURA 128 

 

 

FIGURA 127 
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 Aquisições enxoval paciente (RN) e Kit de bolsa e enxovais RN, fornecidos para todos os RN 

no período de janeiro à setembro. 

 

 Aquisições kit de higiene pessoal adulto e infantil: 

- Kit de higiene pessoal adulto e infantil, fornecidos para todos os pacientes no período de 

janeiro à novembro. 

 

 Aquisições de camisolas e coletes : 

- Kit de higiene pessoal adulto e infantil, fornecidos para todos os pacientes no período de 

janeiro à novembro. 

 

 Aquisições de carros adequado para coleta de roupa suja: aquisição em outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 129 - ANTES 
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 C.F.T.V 

- Central com monitoramento de câmera 24 horas por dia. Qual um total de 144 câmeras 

instaladas na área interna e externa do Hospital.  

 

 Estacionamento: 

- Organização do estacionamento feita pela equipe de controle de acesso, com identifica-

ção no  asfalto e cones, para melhor organização do fluxo dos carros. 

 

 Aquisição de capachos para retenção de detritos nas entradas principais e cinzeiros para 

descarte de cigarros na área externa. 

 

 Gestão de resíduos de serviços de saúde. 

 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

EQUAÇÃO 1 -ANTES 
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 Na Gestão Pró Saúde temos tratamento para 17 tipos de resíduos 

 

 

GRÁFICO 11 

 

GRÁFICO 12 

 

 Antes os resíduos eram acondicionados diretamente no chão ou em carros coletores com 

defeito e não havia cumprimento na coleta de resíduos pela empresa prestadora de coleta e 

disposição final de resíduos 
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FIGURA 130 

 

 Depois foi realizado contrato com empresa prestadora de coleta e disposição final de resí-

duos com carros coletores em número suficiente para a operação 

          

 

FIGURA 131 

          

 

 

 Aquisição e redimensionamento de recipientes para a realização de descarte de resíduos 

Comum, Infectante e Perfuro cortante. 
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FIGURA 132 

 

 

FIGURA 133 

 Aquisição de recipientes para a realização de descarte de resíduos de Pilha e Bateria. 

 

 

FIGURA 134 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

                                            

FIGURA 135 

 

 Aquisição de recipientes para a realização de descarte de resíduos Químico e Óleo de fritura 

proveniente da cozinha. 

 

 

FIGURA 136 

 

 Aquisição de recipientes para a realização de descarte de resíduos da Coleta Seletiva. 
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FIGURA 137 

 

 Implantação do Projeto Rascunho em parceria com os colaboradores da organização. Este 

projeto consiste no reaproveitamento de impressos inaproveitáveis, transformando-os em 

bloco de rascunho no próprio setor ou envio para reciclagem externa.  

 

 

FIGURA 138 – RECIPIENTE DO PROJETO 

 

 Implantação do Projeto Coleta de Óleo de Fritura em parceria com os colaboradores da or-

ganização, pacientes e moradores da região. Este projeto consiste em termos um ponto de 

coleta de óleo de fritura, a cada 02 litros de óleo de fritura entregue há a bonificação de 01 

frasco de 500ml de detergente biodegradável.  
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 Aquisição de equipamentos para realização de limpeza e jardinagem, como carro funcional, 

aspirador de pó e água, jateadora e roçadeira. 

 Aquisição de equipamentos para realização de Tratamento de piso, como lavadora e seca-

dora, polidora e enceradeira. 

 Qualidade do piso antes da realização de tratamento 

 

FIGURA 139 - ANTES 

 

 Qualidade do piso após a realização de tratamento 

 

FIGURA 140 - DEPOIS 

 

 Aquisição e Redimensionamento de dispensers de sabonete líquido, álcool em gel, clorexi-

dina, papel toalha e higiênico.Depois todos os locais determinados pelo SCIH foram 

instalados dispensers em pleno funcionamento. 
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 Controle de pragas (Vetores e roedores). 

 

 

FIGURA 141 - INSTALAÇÃO DE ARMADILHA LUMINOSA PARA ELIMINAR MOSCAS 

 

 No período de 2014 a PRÓ SAÚDE realizou importantes obras de melhorias que impactaram 

significativamente na qualidade de atendimento ao público, favorecendo toda a comunida-

de. 

 Com o apoio da SES foram realizadas obras da criação do centro de referência de Trauma, 

começando com  a   ampliação e modernização do Centro Cirúrgico, Emergência, Emergên-

cia Pediátrica,  reforma dos setores de CTI Neonatal, CTI Pediátrico. E em parceria com a 

Concer houve a reforma e ampliação do heliponto, com o objetivo de receber aeronaves de 

maior porte.  

 A Pró-Saúde continua realizando melhorias visando tornar o HEAPN a melhor unidade de re-

ferência do Estado.  
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INFRAESTRUTURA 

 Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico 

- O  antigo centro cirúrgico do HEAPN limitava  em seu fluxo de atendimento aos pacien-

tes. Com a  ampliação e criação da Sala Inteligente para subsidiar o Centro de Trauma e 

o Polo de Cirurgia de Coluna, diminuiu consideravelmente o tempo de espera do pacien-

te para cirurgia, visando a melhoria na qualidade da assistência e geração de condições 

para alcance de metas dos indicadores assistenciais.  

- Antes o centro cirúrgico era composto por : 

- salas (1 sala com área de 37m², 3 salas com área de 34 m², 1 sala com área de 21 

m²); 

- Capacidade de aproximadamente 600 procedimentos mensais; 

- Média de 4 cirurgias/sala/dia; 

- Média de 8 cirurgias de urgência por dia. 

- Após ampliação: 

- 7 salas (1 sala inteligente com área de 50 m², 1 sala com área de 37 m², 1 sala com 

área de 36 m², 3 salas com área de 34 m², 1 sala com área de 21 m²); 

- Adequação à RDC 50; 

- Previsão de 900 procedimentos mensais (aumento de 50% na capacidade de produ-

ção); 

- Criação de uma sala cirúrgica de última geração com equipamentos que possibilitam 

a comunicação com qualquer parte do mundo. 

 

 Projeto antes da reforma e adequações 
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FIGURA 142 - ANTES 
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 Projeto depois da reforma e adequações 

 

FIGURA 143 
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 Corredor do Centro Cirúrgico 

 

 

 

 Sala Inteligente 

 

FIGURA 144 - ANTES E DEPOIS 

FIGURA 145 - ANTES E DEPOIS 
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Recuperação Pós-Anestésica 

 

 

 Centro de Trauma - Emergência 

- Visando os grandes acontecimentos internacionais e analisando o  fluxo de entrada de 

pacientes graves no hospital,  projetou-se uma central  de recepção de pacientes e am-

bulâncias. As instalações possuem cobertura metálica, sendo três cabines de  desinfec-

ção, descontaminação e  limpeza de pacientes contaminados com fluidos combustíveis 

ou produtos tóxicos. 

- A grande emergência possuí 06 pontos de atendimento totalmente equipados. Sendo 

um Box cirúrgico com instalação de um foco e sistema de transmissão de dados facili-

tando a comunicação com outros hospitais. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 146 - ANTES E DEPOIS 
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FIGURA 147 - PROJETO ANTERIOR 

FIGURA 148 - NOVO PROJETO 
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 Recepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 149 - DUCHAS DE DESCONTAMINAÇÃO 
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 Emergência Pediátrica 

- Para construção do centro de trauma foi necessário a troca da localização da Emer-

gência Infantil, desta maneira foi elaborada uma nova ala  para atender mais 9 leitos 

para crianças. O novo setor foi projetado seguindo as normas da RDC 50 , contem-

plando a humanização do ambiente focado na assistência infantil. A Emergência Pe-

diátrica possui um parque de equipamentos e macas de última geração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 150 - SALA DE TRAUMA 

FIGURA 151 - PROJETO ANTERIOR 
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FIGURA 152 - NOVO PROJETO 

FIGURA 153 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

 Centro de Terapia Intensiva Neonatal (CTI-NEO) 

- O setor foi reformado e modernizado, passando por um processo de decoração e  hu-

manização, com a colocação de papel de parede e manta vinilica em todo setor, régua 

de passagem dos sistemas de rede de dados, elétrica e tomadas. Foi  criada  uma área 

de convivência para os pais com televisor  e banheiro com chuveiro. 

- Foi construído o setor de guarda de equipamentos médicos, expurgo e dml. Todos equi-

pamentos médicos hospitalares foram revisados e aferidos. 

 

 

 

 

 

FIGURA 154 - NOVO PROJETO 
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FIGURA 155 – CTI NEO 

FIGURA 156 - RECEPÇÃO DAS MÃES 
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 Centro de Terapia Intensiva Pediátrico (CTI-PE) 

- O setor foi reformado e modernizado, passando por um processo de decoração e  hu-

manização, com a colocação de papel de parede e manta de vinil  em todo setor, régua 

de passagem dos sistemas de rede de dados, elétrica e tomadas. Foi  criada  uma área 

de convivência para os pais com televisor  e banheiro com chuveiro.  

- Foi colocado em funcionamento duas salas de isolação com um sistema de pressão ne-

gativa para evitar a contaminação. Todos equipamentos médicos hospitalares foram re-

visados e aferidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 157 - NOVO PROJETO 
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CTI PEDIÁTRICO 

 

 

 Banco de Sangue 

- Devido a necessidade de ampliação do setor de emergência pediátrica houve a ne-

cessidade de recolocação do banco de sangue em outra ala do hospital. Desta ma-

neira foi elaborado um novo setor baseado nas normas da RDC 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 158 - CTI PEDIÁTRICO 
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 Heliponto 

- Com as obras de construção do anel rodoviário do Arco metropolitano houve uma mu-

dança no layout do estacionamento de automóveis. Desta forma houve a  necessidade 

da modificação do posicionamento do ponto de aterrissagem e taxiamento de aerona-

ves, que ocasionou  interferências no espaço físico do heliponto do  HEAPN. Em reunião 

com a construtora  ficou  ajustado a reforma do posicionamento do heliponto, sendo 

FIGURA 159 - BANCO DE SANGUE 
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que a Pró Saúde ficou com a incumbência da parte de liberação da documentação junto 

ao órgão fiscalizador (ANAC) que aproveitou esta revisão da documentação para trocar 

de categoria de pouso  de aeronaves aumentando o porte de pouso.  

 Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) 

- Visando a qualidade do meio ambiente e o compromisso socioambiental da Pró-Saúde, 

no ano de 2014 houve o projeto de revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto 

do HEAPN. O projeto teve como objetivo reativar o tratamento de efluentes provenien-

tes das atividades do hospital. Na primeira etapa do projeto foram retirados cerca de 18  

caminhões de lodo da ETE para garantir o funcionamento da mesma. Realizou-se a ma-

nutenção do sistema de gradeamento e desarenação, e no sistema de tratamento quí-

mico e biológico.  

 

MANUTENÇÃO 

- Além de todos os serviços de manutenções preventivas e corretivas realizadas diariamente 

nos setores do hospital, destacamos alguns itens de maior relevância realizados pela equipe 

de manutenção predial da Pró Saúde  a cada mês. 

- Janeiro - Demarcação de vagas no estacionamento. 

- Fevereiro - Central de Material Esterilizado, Troca e reparo  do forro e pintura. 

- Março - Construção da sala do departamento pessoal e obra de reforma da cozinha. 

- Abril - Inicio das obras de grande impacto no HEAPN,  CTI neonatal Banco de sangue , 

CTI pediátrico  centro cirúrgico. 

- Maio - Reforma e pintura das grades do corredor central. 

- Junho - Reforma do banco de leite. 

- Julho - Pintura e reforma elétrica da direção, limpeza e impermeabilização das calhas do 

telhado, reforma da enfermaria 401. 

- Setembro - Instalação das grades laterais de fechamento.  

- Outubro - Reforma do vestiário do centro obstétrico , reforma da ouvidoria. 

- Novembro - Reforma do núcleo de atendimento a família. 

FIGURA 160 - ETE 
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- Dezembro - Trocado forro de PVC do centro obstétrico. 

 

FIGURA 161 - QUADRO DE ORDENS DE SERVIÇO REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 

 

ENGENHARIA CLINICA   

 Tão importante quanto a medicação em um sistema de saúde são os equipamentos        

médicos hospitalares e de apoio a vida. Na gestão de 2014  foi criando um grupos de traba-

lho composto por engenheiros, técnicos, médicos e a equipe terceirizada da empresa Job 

Med.  que orientam e correta utilização e instalação dos mesmos. 

 Foram elaborados programas de cursos de reciclagem de utilização de aparelhos num total 

de 22 cursos específicos de equipamentos aplicados com a certificação de 93 usuários  mul-

tiplicadores.  

 Com um programa de manutenção corretiva e preventiva foi elaborado um programa de re-

forma e substituição de equipamentos.  

- Manutenção Preventiva: 

- Os eventos de manutenção preventiva estão sendo executados de acordo com o crono-

grama estabelecido. As manutenções preventivas nos equipamentos estão sendo execu-

tadas com base nos check-lists individuais elaborados. 

- Manutenção Corretiva: 
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- Vários eventos de manutenção corretiva foram realizados no período e estão demons-

trados no Relatório gerado pelo Sistema Informatizado da JOBMED. 

 

 

 

FIGURA 162 - EVENTOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA FECHADOS X ABERTOS 

 

Total de Equipamentos Médicos Hospitalares levantados 1045 

Nº Eventos de Manutenção Preventiva realizados 175 

Nº Eventos de Manutenção Corretiva abertos no período 153 

Nº Eventos de Manutenção Corretiva fechados 70 

Nº Eventos de Montagem e Instalação de Equipamentos - 

Quantidade de Equipamentos Inspecionados no período 129 

Transferência de Equipamentos entre os Setores – Tempo gasto - 

Treinamentos Realizados - 

Homem/Hora gasto por atendimento <  1hr 

 

Figura 163 - Indicadores 
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NEP – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 Este Relatório tem a finalidade de comunicar os processos desenvolvidos pelo NEP, as me-

lhorias apontadas desde a implantação do setor até dezembro de 2014.  

 Nosso setor começou sua estruturação através de visitas externas às diversas unidades que 

atuavam com a gestão Pró Saúde, podendo ser citados o HEAT (Hospital estadual Alberto 

Torres) e o IEC (Instituto Estadual do Cérebro). Foi feita organização de sala, composição 

de equipe multidisciplinar e definição de papeis para que o setor começasse efetivamente a 

trabalhar.  

 O NEP atua sob a gestão da Gerencia de RH, tendo como foco a capacitação dos colabora-

dores, buscando sempre viabilizar recursos e mediar as ações necessárias para os mesmos, 

junto às coordenações de setores, eventos e parcerias externas e diretoria quando necessá-

rio. Para fundamentarmos o setor e sua atuação, criamos um manual interno e todos os 

documentos que se faziam necessários para evidenciarmos os treinamentos e suas eficá-

cias, todos dentro das instruções normativas de Educação Permanente, abordando também 

estágios e visitas técnicas. Com isso, implantamos na Unidade um documento para desco-

brirmos quais as necessidades de treinamento dos setores por categoria profissional, as 

LNT’s (Levantamento de Necessidades de Treinamentos) além de outros subsídios para que 

pudéssemos elaborar o Planejamento Anual de Treinamentos.  

 Nosso setor criou também políticas internas, apoiadas na nova visão do SUS de reorienta-

ção e estratégia do cuidar e acompanhar a saúde no país, com isso, nossa missão, visão e 

nossos valores foram voltados para o foco humanístico e sistêmico dentro da educação 

permanente. Firmamos ainda diversas parcerias com Instituições de Ensino Superior, a 

exemplo da Unigranrio e Celso Lisboa, promovendo bolsas de desconto para os colaborado-

res. Disponibilizamos curso de Pós Graduação com a parceria da Faculdade Redentor e 

AMIB para profissionais da assistência (Médicos e Enfermeiros), cursos de especializações 

junto a empresa Berkeley e participação dos profissionais em diversos Congressos específi-

cos de cada área, temos ainda parceria firmada com o Capacita Coren/RJ para qualificar-

mos o grupo de técnicos em enfermagem e enfermeiros. 

 Diversos cursos pela AMIB: Cuidados Paliativos, Sepse, UTI de Alta Performance, CITIN, 

TENUT, Monitorização Hemodinâmica e outros. 
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 Foram ministrados alguns treinamentos sobre: EPI,  FISPQ e Aniosurf, Treinamento Co-

leta de Gasometria, Gestão de Riscos, Cuidados na Fototerapia, Salux - Digitação de 

Laudos, Oficina da Voz, MRSA e ESBL, Orientações sobre Ebola, Condutas Prioritarias na 

Inserção do PICC, Sensibilização - Projeto SAE,  Controle de Qualidade de Saneantes, 

Atendimento ao Cliente, Coleta de Hemocultura e POP, Atualidade Docência em En-

dodontia, Interact: Performace Manager E Document Mananger, Manual de Biossegu-

rança, Implantação da SAE, BLS, Planejamento Estratégico: Conceitos e Ferramentas, 

Manual do SCIH, Abordagem sobre o Aleitamento Materno, Humanização no Atendimen-

to, Pratica sobre o uso de Puff (Prevenção PAV), Aproximação de Aeronave, Microscopia 

na Endodontia, Higiene das Mãos e Uso do Capote, Sepse, TCE e muitos outros. 
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Planilha de Cursos 

 

      

MÊS 

TOTAL DE 

HORAS EM 

TREINAMENTO 

TOTAL DE 

TREINAMENTOS 

INTERNOS 

TOTAL DE 

TREINAMENTOS 

EXTERNOS 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

TOTAL DE 

HORAS POR 

COLABORADOR 

JANEIRO 1.003 11 2 381 03:00 

FEVEREIRO 

 

1.464 

 

19 3 720 02:00 

MARÇO 

 

1.724 

 

9 8 333 05:00 

ABRIL 

 

2319,5 

 

16 14 871 03:00 

MAIO 

 

1.681 

 

31 5 872 01:00 

JUNHO 

 

2.926 

 

21 8 1242 02:30 

JULHO 

 

2.702 

 

67 10 2.048 01:33 

AGOSTO 

 

2.129 

 

49 8 1.422 01:50 

SETEMBRO 

 

3.715 

 

43 15 2.570 01:26 

OUTUBRO 

 

2.702 

 

39 15 1.314 01:22 

NOVEMBRO 

 

3.275 

 

44 22 1.258 01:36 

DEZEMBRO 

 

 1.898 

 

 33 13   668  2:50 

 
FIGURA 164 
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GRÁFICO 13 

GRÁFICO 16 

GRÁFICO 14 

GRÁFICO 15 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além da gestão da área de treinamento e desenvolvimento, o NEP atua como cor-

responsável no planejamento e organização de datas comemorativas e eventos, tra-

balhos sociais e endomarketing da unidade como um todo  

 Sabemos bem que a Educação Permanente em saúde se apoia em um conceito de 

ensino problematizador, o que nos sugere o grande desafio de mudança não apenas 

no conhecimento, mas no macro sistema em que estamos inseridos, o da saúde pú-

blica no país.  

 O processo de educação permanente pode facilitar o envolvimento de todos os pro-

fissionais e proporcionar uma troca de saberes, uma reflexão das práticas de servi-

ços, consequentemente, ocorre uma interação maior de toda a equipe e uma melho-

ria no processo de trabalho.  Segundo alguns autores, a Educação Permanente em 

saúde tem por objetivo possibilitar a melhora nas práticas de serviço dos profissio-

nais da equipe de saúde, tornando-os mais envolvidos, interessados e participativos, 

valorizando os conhecimentos dos mesmos e aumentando as oportunidades de 

aprendizagem no próprio local de trabalho.  

 Enfim, o NEP participa direta e indiretamente do desenvolvimento institucional, cultu-

ral e humano dos colaboradores da unidade, pacientes e toda a comunidade em tor-

no. Nossas ações têm foco humanístico e social, pois a qualificação profissional não 

GRÁFICO 17 
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aborda apenas as questões cognitivas de cada um, mas também o desenvolvimento 

psicossocial. Sendo assim, o que nossos colaboradores ganham em conhecimento, 

nossos clientes/pacientes ganham em qualidade no atendimento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Processos seletivos 

- Em 2014 todos os processos de seleção de pessoal, foram organizados e conduzidos 

pelo RH, tendo como responsáveis Psicólogas Organizacionais. A Pró Saúde entende 

que o Psicólogo Organizacional assume papel primordial neste processo. Para isto 

são utilizados prova técnica para cada cargo e setor, aplicação de redação, de modo 

que a avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo, reali-

zado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos e objetivos e científi-

cos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognós-

tico do desempenho das atividades relativas do cargo pretendido. Com isso, pode-

mos definir se o candidato tem o perfil necessário para atuar de maneira eficaz no 

HEAPN.  

 

 Recrutamento Interno 

- O processo de seleção interna é uma ferramenta de gestão que a Pró Saúde entende 

como um dos principais instrumentos de valorização do colaborador, dando oportunida-

de de ascensão funcional. Desta forma, possibilita o equilíbrio entre objetivo da institui-

ção e os objetivos daqueles que a integram. O processo de recrutamento interno é con-

duzido da mesma forma que o processo de recrutamento externo, com o uso de testes 

psicológicos e provas técnicas, variando de acordo com o cargo. Até o presente momen-

to mais de 30 colaboradores tiveram ascensão.  

 

 Programa Indique um amigo para trabalhar no HEAPN 

- Com a finalidade de recrutar novos profissionais e dar oportunidade para amigos e pa-

rente dos colaboradores, o RH iniciou o programa Indique um amigo para trabalhar no 

HEAPN. Este programa consiste em indicações dos colaboradores para candidatos pas-
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sarem por todo processo seletivo, sobre determinados cargos, tendo a possibilidade de 

serem aprovados e fazerem parte da instituição. Neste processo mais de 200 candidatos 

passaram pelo processo seletivo.  

 

 Treinamento de Integração Institucional de novos colaboradores 

- A Integração visa apoiar o processo de socialização dos novos colaboradores apre-

sentando-lhes o histórico, estrutura, produtos, programas da empresa, além da 

apresentação dos setores, colegas de trabalho e seu acompanhamento no decorrer 

do processo de treinamento para execução das suas funções.  

- Todo colaborador somente inicia suas atividades laborativas após o treinamento de 

Integração Institucional.  

- Neste treinamento, cada colaborador recebe o Manual do Colaborador, onde cons-

tam informações importantes para o início de seus atividades na Instituição.  

 

 Ações Sociais 

- No dia 10 Maio, foi realizado a II Ação Social, tendo como foco principal a comunidade 

entorno do hospital. Nesta ação tivemos participação e apoio de colaboradores da Pró 

Saúde – HEAPN. Realizamos uma campanha de distribuição de agasalhos, por todo o 

Hospital. Esses agasalhos arrecadados foram doados no dia da Ação Social para os mo-

radores da comunidade. Oferecemos orientação Psicológica, orientação sobre primeiros 

socorros, recreação infantil, orientação sobre a não disseminação do Mosquito da Den-

gue, corte de cabelo, pintura de unhas, balcão de empregos, avaliação postural e avali-

ação médica. A partir desta ação, a comunidade pôde olhar para o HEAPN como um 

hospital parceiro, que visa além da saúde, englobando também com o meio social.  

 

 Elaboração de Fluxos e Procedimentos 

- Com o objetivo de padronizar e minimizar a ocorrência de erros na execução das tare-

fas, o RH elaborou Procedimentos Operacional Padrão (POPs) de suas principais ativida-

des, tais como os Processos de Recrutamento e Seleção, Avaliações de Experiência, en-

tre outros. 
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 Processo seletivo interno:  

- Tem o objetivo de assegurar que todos os colaboradores do HEAPN tenham oportunida-

de de crescimento dentro da instituição; Aproveitamento do capital humano interno; Re-

tenção e motivação dos profissionais dentro da empresa; Valorizar o profissional interno; 

Estimular a busca por qualificações. 

 

 Processo seletivo externo: 

- Obter candidatos qualificados para exercer os cargos da instituição, identificando as 

competências, habilidades, tendências, e demais características do perfil do cargo solici-

tado. 

 

 Avaliação de experiência  

- Avaliar os colaboradores, dentro do período de experiência, baseado nas competências e 

comportamentos estipulados 

 

 Fluxos para admissão de pessoal 

- Fluxo elaborado com o objetivo de assegurar que o processo admissional de cada cola-

borador seja fidedigno.  

 

 Fluxo Admissão  

- Fluxo elaborado com o objetivo assegurar que o processo admissional seja fidedigno, e 

que o colaborador seja avaliado por todas as áreas pertinentes à admissão.  

 

 Política de Recursos Humanos  

- A política de Gestão de Pessoas, praticada pela instituição, é pautada nos valores 

organizacionais e desenvolvida através de estratégias que garantam seu funcionamento. 

Tem o objetivo de estabelecer as diretrizes para identificação, atração, seleção, 

admissão, assim como promover e integrar colaboradores no atendimento às 

necessidades dos cargos do HEAPN. Também Treinar e desenvolver as competências 

dos colaboradores propiciando ao profissional a oportunidade de desenvolver suas 

potencialidades e ampliar seus conhecimentos, visando seu crescimento e a 

conscientização de seu papel como profissional da saúde. 
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 Manual do Colaborador  

- A criação do manual do colaborador expressa a preocupação da Pró Saúde - Associa-

ção Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em orientar seus colaboradores 

sobre as condutas esperadas 

-  e banidas no desempenho de suas atividades profissionais, no HEAPN. Todas ações 

são regidas tendo como base o respeito ao ser humano, refletindo o compromisso da 

Pró Saúde com valores, éticas e com transparência em todas as suas relações do 

HEAPN.  

 Indicadores 

- Alinhados ao Planejamento Estratégico da Unidade e ao setor de Qualidade, foram 

determinados os Indicadores de RH. O objetivo dos Indicadores dentro da organização é 

de medir as evoluções dos processos e através do resultado alcançado por cada 

indicador podemos acompanhar o declínio ou a ascensão dos processos. Todos os 

indicadores são registrados em sistema interno de avaliação e de qualidade da intiuição. 

Os indicadores classificados utilizados pelo RH para medição da evolução dos processos 

são estes: 

- Tempo médio de preenchimento de vaga 

- Indíce de funcionário/leito 

- Taxa de adesão ao ciclo de avaliação de desempenho 

- Taxa de adesão ao programa de integração 

- Taxa de rotatividade 

- Taxa de absenteísmo 

- Taxa de aprovados no período de experiência 

 Avaliação de desempenho 

- Deu-se início cadastramento para realização do primeiro ciclo de Avalição de 

Desempenho dos colaboradores do HEAPN. Entendemos que a Avaliação de 

Desempenho é uma ferramenta de avaliação individual, que busca conhecer e medir o 

desempenho de cada colaborador. Esse método de avaliação ajuda os colaboradores a 

entender sua funções, seus objetivos, suas expectativas e a seu desempenho funcional. 

A partir dos resultados da avaliação a empresa fica possibilitada de manter e aumentar 

a produtividade, além de facilitar o cumprimento das metas estratégicas. O primeiro 
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ciclo de Avaliação de Desepenho está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 

2.015. 

 

 Programa Jovem Aprendiz 

- Em cumprimento da Lei 10.097/2000, a Lei da Aprendizagem que determina que as em-

presas de médio e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos, para capacitação 

profissional (prática e teórica), cumprindo cotas que variam de 5% a 15% do número de 

funcionários efetivos qualificados. Entendemos como de grande valia a oportunidade de 

ensino a jovens e com isso a Pró Saúde realizou, em parceria com associação de mora-

dores de Vila Maria Helena, a contratação de Jovens Aprendizes que moram no entorno 

do bairro do HEAPN para iniciarem suas atividades profissionais em nossas áreas admi-

nistrativas. Em parceria com o CIEE – Centro de Treinamento Empresa-Escola é realiza-

do também, esses jovens recebem bolsa auxilio e oportunidade de desenvolverem sua 

formação profissional.  

 

 Relatório Anual de Gestão (RAG) 

- Relatório Anual de Gestão, de acordo com as Portarias nº 3.085/GM e nº 3.332/GM, é o 

instrumento de planejamento que apresenta os resultados alcançados com a execução 

da Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e in-

dicadores desta, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao 

Plano de Saúde e às Programações seguintes. 

- O setor de Recursos Humanos obteve no ano de 2014 um crescimento de 23% em 

comparação ao ano de 2013. 

- As melhorias alcançadas no setor de Recursos Humanos obtidas através das auditorias 

do RAG foram nas atividades voltadas a construção dos processos internos.  
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DEPARTAMENTO PESSOAL 

 Móveis e Utensílios 

- Em agosto de 2014, o Departamento Pessoal adquiriu arquivos para alocação e ar-

quivamento dos prontuários dos colaboradores da Unidade facilitando a localização e 

organização da documentação de nossos colaboradores. 

- Adquirimos também, uma ilha de trabalho com seis lugares para nossos colaborado-

res, diminuindo a ocupação do espaço físico em nosso departamento. 

- Em breve, realizaremos pintura e climatização do ambiente de trabalho, bem como 

aquisição de cadeiras, armários com porta, mais arquivos com gaveta para tornar 

melhor e mais agradável o ambiente de trabalho. 

 

Reestruturação do fluxo de entrada de nossos colaboradores 

- Em setembro de 2014, houve uma reestruturação do fluxo de entrada de nossos co-

laboradores, facilitando o acesso dos profissionais. Com essa reestruturação, nosso 

setor de Ponto e SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas e Serviço, 

da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro foram transferidos para área 

lateral direita da Unidade, melhorando assim o controle de entrada e saída de nos-

sos colaboradores. 

 Aquisição dos relógios biométricos 

- Com a reestruturação do fluxo de entrada e saída de nossos colaboradores e para um 

melhor controle do ponto eletrônico, em conformidade com a  Portaria Nº 1.510, de 21 

de agosto de 2009, foram adquiridos mais 8(oito) relógios de ponto, instalados em 

pontos de fácil acesso, para atender aos registros biométricos de nossos colaborado-

res. A partir de outubro de 2014, todos os colaboradores passaram a marcar seu ponto 

eletrônico, não mais utilizando-se de folha manual, exceto os profissionais que não 

possuem digital (identificados com laudo médico pela medicina do trabalho) e os novos 

colaboradores admitidos que assinam o primeiro período de apontamento, manual-

mente enquanto aguardamos a matrícula definitiva emitida pela sede em São Paulo. 
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 Relatórios para a FOPAG 

- Com a implantação do ponto biométrico, os relatórios gerados pelo sistema do ponto 

eletrônico deram agilidade e redução nos erros de apontamentos, esses quando 

eram feitos de forma manual. Assim, podemos ter um melhor controle de faltas e 

atrasos dos nossos colaboradores. Essas informações começaram a ser utilizadas 

para tratar também de indicadores de do setor para mensuração de índices de ab-

senteísmo.  

 

 Procedimento Operacional Padrão 

- Em 2104, foram criados os POP’s (Procedimento Operacional Padrão) dos processos 

no Departamento Pessoal,  com o objetivo básico de garantir, mediante uma pa-

dronização, os resultados esperados por cada tarefa executada, ou seja, um roteiro 

padronizado para realizar as principais atividades do setor, tais como processos de 

admissão e demissão de colaboradores, férias, benefícios, etc. Nossos POP’s foram 

encaminhados ao NQSP de nossa unidade para padronização. 

 

 Fluxo de processos 

- Além dos POP’s, foram criados fluxos de processos para garantir a execução da tare-

fa e também o seu acompanhamento. Temos o fluxo admissional, fluxo de desli-

gamento, fluxo de cadastro e de exclusão no CNES. 

 

 Adaptação e criação de formulários 

- Foram criados em 2014, formulários, visando uma formalização da comunicação e 

melhora nas informações. (vide anexo II) 

 

 Auditoria do RAG (Requisitos de Apoio a Gestão) 

- Nos meses de maio, agosto e dezembro de 2014, participamos de auditorias internas 

realizadas com objetivo de trabalhar as não conformidades. A aplicação do RAG no 

Departamento Pessoal não foi somente considerada como uma auditoria. Por falta 

da mapeamento na estrutura inicial do setor, muito dos comentários recebidos pelo 
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auditor foram recebidos pela equipe por ter grande relevância, que transformou a 

auditoria em uma consultoria. Tivemos o privilégio de receber um grupo de audito-

res/consultores com larga experiência em gestão hospitalar. Assim, aproveitamos 

ao máximo as observações que foram colocadas e as considerações que foram fei-

tas. 

 Pesquisa do Vale transporte 

- Em 2014, diante a mudanças por parte da empresa FETRANSPOT, o que afetou dire-

tamente nossos colaboradores usuários do bilhete único, foi realizada uma pesquisa 

que teve como objetivo conhecer a opinião a respeito dos serviços prestados sobre 

o vale-transporte oferecido pela Pró Saúde. Desta forma conseguimos realizar me-

lhorias e tomar decisões para aprimoramento do nosso processo. 

 

 Check List dos Prontuários 

- Atendendo ao padrão da Sede da Pró-Saúde, em 2014, demos início ao check list do 

prontuário dos nossos colaboradores ativos na Unidade. Esse check list consiste em 

verificar toda documentação que deverá constar e a documentação faltante de nos-

sos colaboradores. Através do sistema de rodízio de pessoal, em 2015, atingiremos 

a totalidade da verificação dos prontuário. 

 

CONTABILIDADE E CUSTOS 

 

 A contabilidade tem como finalidade fornecer informações relevantes sobre o património 

(composição e variações) da entidade. Essas informações permite-lhe obter um conheci-

mento realista da sua situação econômica e financeira e tomar decisões com base em da-

dos objetivos. O setor contábil encerrou o ano de 2013 com dois colaboradores, pois estava 

com a equipe ainda em formação e fechou o ano de 2014 com uma equipe de 7 pessoas e 

abrangência na gestão de custos e de patrimônio. 

 Hoje com controles implantados, rotinas definidas e profissionais aptos e comprometidos 

para realização das tarefas inerentes ao setor, temos o acompanhamento mensal do valor 

realizado em contrapartida com o valor orçado sendo este um trabalho realizado com a 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 
 

equipe da unidade envolvendo todas as áreas e suas produções e sinalizando para direção 

os pontos que precisam de maior atenção. 

 O setor de patrimônio que tem como finalidade estabelecer procedimentos e para adminis-

tração e executá-los, quanto ao controle, guarda, movimentação e uso dos bens móveis e 

imóveis pertencentes ao patrimônio da unidade. Foi realizado no final do exercício de 2014 

o inventário geral dos bens da unidade e a partir do mês de abril de 2015 estamos inician-

do o inventário cíclico para melhor acompanhamento, guarda e controle dos itens patrimo-

niados. 

 A contabilidade de custos constitui-se em ferramenta básica para o conhecimento, acompa-

nhamento e avaliação sistemática da despesa e custo das diversas atividades desenvolvidas 

pelas unidades de saúde. Integra e complementa o subsistema de Informação Gerencial, 

não só para monitorar o custeio intraestabelecimento, como também para definir linhas de 

ação gerencial mais amplas, na medida em que possibilita identificar caminhos estratégicos 

mais custo-efetivos para as organizações. Oferece aos administradores a oportunidade de 

identificar os procedimentos ou atividades mais rentáveis àquelas cujo custo precisa ser 

analisado e controlado com mais cuidado, ou que não são viáveis economicamente. 

 Em fevereiro de 2014 iniciou-se o projeto de custos em conjunto com a empresa Planisa 

dando todo suporte necessário para andamento do projeto foi um longo trajeto até que o 

HEAPN apresenta-se seus relatórios com excelência na informação, hoje a unidade está ali-

nhada com relação a custos, os colaboradores têm ciência do trabalho realizado e da im-

portância da gestão de custos tanto para unidade quanto para SES. 

 Abaixo segue abaixo gráfico com demonstrativo da evolução dos custos da unidade. 
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4|CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O ano de 2014 para a unidade teve como desafios do ponto de vista estrutural a implanta-

ção do Centro de Trauma, reforma e ampliação do Centro Cirúrgico e a modernização da estrutura 

física das unidades de cuidado intensivo pediátrico e neonatal. Não obstante estes desafios tam-

bém nos deparamos com dificuldades na captação de recursos humanos para anestesiologia e na 

dificuldade financeira para manter o nosso fluxo de caixa. 

 

Mesmo diante de todas essas dificuldades em nenhum momento desistimos de prestar uma 

assistencia segura e humanizada aos nossos usuários. Através da implantação da cultura da quali-

dade e da segurança do paciente engajamos os colaboradores nesta empreitada e fomos reconhe-

cidos publicamente por estas praticas através do PQ Rio 2014. 

 

O relatório, de um modo geral, reflete o compromisso da Pró Saúde na busca da melhoria 

contínua dos processos, no alcance de todas as metas estabelecidas e na satisfação do usuário. 

Desta forma podemos concluir que a parceria ora firmada entre a SES/RJ e a Pró Saúde está no 

caminho certo, na certeza que teremos resultados ainda melhores no ano de 2015. 

 

 


