
 
 

   
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 05/2014 

 

Seleção para a escolha de entidade de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social na área de atuação de Hospital Geral 

com perfil de alta complexidade, para celebrar contrato de gestão, 

operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Estadual 

Getúlio Vargas. 
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO  

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR 

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

HOSPITALAR 

DIRETOR OPERACIONAL PELA ORGANIZAÇÃO: LAFAETE TEIXEIRA JUNIOR 

DIRETOR TÉCNICO: DILSION DA SILVA PEREIRA 

 

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS 

CNPJ: 24.232.886/0133-07 

ENDEREÇO: AV. LOBO JUNIOR Nº 2293 - PENHA - RIO JANEIRO – RJ 

DIRETOR EXECUTIVO HOSPITALAR: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO: THIAGO VIEIRA ZACHÉ 
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PALAVRA DO DIRETOR 

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 maio de 2016 referente ao Contrato de Gestão nº 005/2014 para gestão dos 

serviços do Hospital Estadual Getúlio Vargas. 

 O Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) foi inaugurado em 03 de Dezembro de 

1938 pelo então Secretário de Saúde e Assistência Prof. Dr. Clementino Fraga, que presidiu 

a solenidade de inauguração com as ilustres presenças: do Presidente da República, Getúlio 

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

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

Diretor do Hospital Estadual Getúlio Vargas. 

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

reformulação da rede de saúde, implementado pelo Prefeito do Distrito Federal, Dr. Pedro 

Ernesto Batista, que previa a criação de novas unidades hospitalares que atendessem mais 

eficazmente a população, estando próximas da comunidade. 

Anteriormente à sua inauguração oficial, o HEGV já funcionava oferecendo os 

serviços de pronto socorro e ambulatório, passando, então, a oferecer também o serviço de 

internação. O hospital contava com 400 leitos para internação, serviço completo de cirurgia, 

clínica médica, dentária e maternidade, tendo sido equipado com os mais modernos 

equipamentos da época. 

O terreno onde foi construído o HEGV, na Penha, era parte da Chácara das 

Palmeiras, que pertenceu ao Sr. Francisco José Lobo Júnior, comerciante e advogado da 

região. Atualmente encontra-se inserido na Área de Planejamento (AP) 3.1, com população 

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

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

atendimento de emergência, abrangendo as especialidades clínicas e cirúrgicas, Unidade de 

Tratamento Intensivo de adultos, e equipado com instrumentos para diagnóstico 

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

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ). 
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A partir do Edital de Seleção no 004/2014, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

DO RIO DE JANEIRO selecionou a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência 

Social e Hospitalar, para celebrar Contrato de Gestão de operacionalização e execução dos 

serviços de saúde no Hospital Estadual Getúlio Vargas, que encontra-se em vigor desde 

Março/2014, entretanto a gestão efetiva somente foi cedida em Junho/2014. 

Este relatório vem demonstrar as atividades desenvolvidas no referido mês no 

processo de estruturação, organização e gestão dos recursos necessários para o 

cumprimento dos objetivos propostos no Contrato, de forma a prestar contas dos recursos 

utilizados com o gerenciamento e a assistência integral e interdisciplinar aos pacientes 

críticos, buscando o aperfeiçoamento do uso dos recursos públicos.  

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

capacidade instalada na unidade hospitalar, elevando a oferta de leitos, ofertando serviços 

de qualidade e assegurando aos usuários uma assistência em caráter contínuo e resolutivo. 
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1. ANÁLISE GLOBAL DO HOSPITAL 

2. METAS CONTRATUAIS 

2.1. METAS QUANTITATIVAS 

2.1.1. Saídas Clínicas de Adultos 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo (dentro da meta nos últimos 3 meses) com tendência 

favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, as saídas clínicas de adultos ficaram 45% acima da meta contratual, 

com um volume de 450 pacientes saídos no mês em questão.  

Tal resultado demonstra que o perfil epidemiológico predominante no HEGV continua 

sendo de pacientes clínicos, conclusão corroborada pela elevada taxa de ocupação 

para os leitos desta especialidade. 

   

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?k06Ykf
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2.1.2. Saídas Clínicas Pediátricas 

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo (resultado dentro da meta nos últimos 3 meses 

analisados) com tendência favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

As saídas clínicas pediátricas totalizaram 190 pacientes em maio, ficando em 73% 

acima da meta contratual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?nY8Tkf
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2.1.3. Saídas Clínicas Ortopédicas 

 

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo (resultado dentro da meta nos últimos 3 meses 

analisados), apontando para o melhor  sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, foram contabilizadas 250 saídas ortopédicas, ficando acima da meta 

contratual em 9%.  Observa-se a retomada de atendimentos acima da meta estipulada, 

o que pôde ser alcançado devido ao recebimento de Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPMEs), que possibilitam o bom andamento cirurgico da especialidade, 

reduzindo tempo de permanência, aumento da resolutividade dos casos e 

consequentemente elevação do número de saídos. 

 

 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?dMAUkf
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2.1.4. Outras Saídas de Clínicas Cirúrgicas 

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como crítico (abaixo da meta nos últimos 4 meses) com 

tendência desfavorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

Com referência a meta de outras saídas das clínicas cirúrgicas, foram realizadas 346 

saídas, envolvendo as especialidades de neurologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, 

urologia e proctologia, ficando abaixo da meta contratual. Há alguns meses, 

demonstramos a mudança do perfil epidemiológico da unidade hospitalar, que atende 

como referência para especialidades cirúrgicas, além da demanda espontânea de 

pacientes. É importante frisar que, mesmo não se obtendo o alcance da meta, todos os 

pacientes que necessitaram da especialidade foram devidamente classificados e 

atendidos. Caso o perfil se mantenha, há necessidade de repactuação da meta. 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?uWEQkf
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2.1.5. Tomografia Computadorizada 

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como desfavorável  com tendência desfavorável apontada 

para o pior sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, houve uma diminuição de volume de exames, alcançando 2.060 

tomografias, ficando abaixo da meta contratual em 14%. 

O período de inoperância do aparelho de tomografia contribuiu para a diminuição do 

volume de tomografias no período. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?tXFQkf
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2.1.6. Ultrassonografia e Ecocardiografia 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável  com tendência favorável apontada para o melhor 

sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio foram realizados 800 exames de ultrassonografia e ecocardiografia 

atingindo a meta contratual. 

O aumento de atendimentos de urgência e emergência e o período que a tomografia ficou 

inoperante, foram fatores que contribuíram para o aumento da realização de exames de 

ultrassonografia. 

 

   

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?sYGQkf
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2.2. METAS QUALITATIVAS 

 

2.2.1. Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade nas UTIs 

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo com tendência favorável apontada para o melhor 

sentido do indicador. 

Comentário: 

A Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade continua mostrando a 

eficiência da gestão nas UTI’s, estando a taxa em 0,97%, ou seja, abaixo do esperado 

para o indicador. Este é o resultado de um trabalho focado na efetividade do cuidado e 

de assistência. 

   

 

2.2.2. Taxa de Infecção Hospitalar 
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Análise do Resultado:  

Indicador classificado como crítico (resultado abaixo da meta nos últimos 4 meses 

analisados) com tendência favorável apontada para o melhor  sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, a taxa de infecção hospitalar esteve em 7,40%. Um fator importante 

nesta análise, parte da premissa do recebimento de transferências de muitos pacientes 

oriundos de outras unidades de saúde, que muitas vezes já chegam colonizados ou 

infectados, por sermos unidade de referência de especialidades para toda a rede da 

SES. Também tem influência, o perfil epidemiológico da unidade que tem casos de alta 

complexidade e atualmente conta com número excedente de pacientes clínicos, muito 

acima da capacidade produtiva, com o número elevado de co-morbidades e perfil de 

cronicidade. 
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2.2.3. Tempo de Permanência 

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como crítico (abaixo da meta nos últimos 4 meses) com tendência 

desfavorável apontada para o pior sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, estamos com tempo médio de 8,52 dias, ficando acima da meta 

contratual. 

Falta de regulação ajustada para os casos de urgência e emergência por parte da rede, 

inclusive com falhas na classificação dos casos de pacientes vaga zero. Entraves nos 

processos de apoio, diagnóstico e terapêutico. Dificuldade na regulação de saída dos 

pacientes fora do perfil da unidade em especial casos clínicos, crônicos, oncológicos, 

psiquiátricos e sociais. Sobrecarga da unidade com pacientes de perfil epidemiológico 

clínico/crônico, que não atendem ao perfil do hospital, mas está indicada a internação 

hospitalar. 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?o2LQkf
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2.2.4. Taxa de profissionais cadastrados no CNES 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável (resultado acima da meta no último mês 

analisado) com tendência favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio,  foram realizadas 520 atualizações e 485 profissionais cadastrados 

atingindo 107% de profissionais médicos. 

 

 

2.2.5. Taxa de Suspensão de Cirurgias 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?n3MQkf
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como desfavorável com tendência favorável apontada para o 

melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, a taxa de suspensão de cirurgias foi de 10,32 ficando abaixo da meta 

contratual.  

 

 

 

 

2.2.6. Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado 

para cobrança no Sistema 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?m7APkf
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo (abaixo da meta nos últimos 4 meses) com tendência 

favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

A taxa de glosa apresentada no mês foi 0,37% (referência abril/16), ficando dentro da 

meta contratual, onde foram excluídas as AIH’S de capacidade instalada e falta de 

habilitação, totalizando 118 prontuários, sendo consideradas glosadas 3 contas num total 

de contas aprovadas de 795. 

 

 

3. INDICADORES DE PRODUÇÃO 

 

3.1.   Nº de Leitos por Especialidade/Unidade CNES; 

3.1. Nº de Leitos por Especialidade Contrato; 

3.1. Nº de Leitos por Especialidade Hospital; 
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3.1. Leitos por 

Especialidade CNES Hospital Edital 

3.1.1. Clínica Médica 61 63 41 

3.1.2. Clínica Pediátrica  6 24 24 

3.1.3. Clínica Pediátrica 

(Clínica) 18 0 0 

3.1.4. Clínica Cirúrgica 62 37 155 

3.1.5. Cirurgia Plástica 6 0 0 

3.1.6. Cirurgia Ortopédica 47 47 0 

3.1.7. Cirurgia Nefro/Uro 10 10 0 

3.1.8. Cirurgia Toráxica 2 0 0 

3.1.9. Cirurgia Neurológica 24 24 0 

3.1.10. Cirurgia Buco 4 3 0 

3.1.11. UTI Adultos 37 37 37 

3.1.12. UPO 10 10 10 

3.1.13. Vascular 0 12 0 

3.1.14. RUE 0 20 0 

3.1.15. Sala Verde 

Masculina 0 16 16 

3.1.16. Sala Verde Feminina 0 16 16 

3.1.17. Sala Amarela 0 10 16 

3.1.18. Sala Vermelha 0 2 2 

3.1.19. Sala Amarela 

Pediátrica 0 9 9 

Total de Leitos  287 340 326 
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3.2.  Nº de Internações por Especialidade 

   3.2.1 Internações por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

     3.2.2. Clínica Médica 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

      3.2.3. Clínica Cirúrgica 58 64 57 66 99 0 0 0 0 0 0 0 344

      3.2.4. Clínica Ortopédica 43 56 32 30 28 0 0 0 0 0 0 0 189

      3.2.5. Pediatria 108 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 123

      3.2.6. Sala Amarela Pediátrica 0 126 165 187 213 0 0 0 0 0 0 0 691

      3.2.7. UTI Adulto 28 19 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 63

      3.2.8.. UPO 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

      3.2.9. Berçário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      3.2.10.. Sala Amarela 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

      3.2.11. Sala Verde Masculina 0 458 489 562 530 0 0 0 0 0 0 0 2039

      3.2.12. Sala Verde Feminina 0 321 391 418 374 0 0 0 0 0 0 0 1504

      3.2.13. Emergência 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826

      Total de Internações por especialidade 1065 1050 1149 1273 1255 0 0 0 0 0 0 0 5792

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável, porém um alerta quanto a capacidade instalada e o 

dimensionamento do Recursos Humanos. 

 

Comentário: 

No mês de maio foram realizadas 1255 internações, comparado ao mês anterior houve 

uma queda de 1%.  
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3.3. Nº de Saídos por Especialidade 

 

   3.3.1. Nº. de saídos por especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

      3.3.2.Clínica Médica 134 133 126 150 128 0 0 0 0 0 0 0 671

      3.3.3. Clínica Cirúrgica 228 247 264 282 261 0 0 0 0 0 0 0 1282

      3.3.4. Clínica Ortopédica 191 178 204 194 194 0 0 0 0 0 0 0 961

      3.3.5. Pediatria 106 60 108 121 128 0 0 0 0 0 0 0 523

      3.3.6. Sala Amarela Pediátrica 0 64 66 69 94 0 0 0 0 0 0 0 293

      3.3.7. UTI Adulto 85 54 69 62 63 0 0 0 0 0 0 0 333

      3.3.8. UPO 8 10 12 23 21 0 0 0 0 0 0 0 74

      3.3.9. Sala Amarela 0 18 20 19 24 0 0 0 0 0 0 0 81

      3.3.10. Sala Verde Masculina 0 123 148 192 161 0 0 0 0 0 0 0 624

      3.3.11.  Sala Verde Feminina 0 114 164 174 162 0 0 0 0 0 0 0 614

      3.3.12. Emergência 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226

      Total de  saídos por especialidade 978 1001 1181 1286 1236 0 0 0 0 0 0 0 5682

 

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável, porém um alerta quanto a capacidade instalada e o 

dimensionamento do Recursos Humanos. 

Comentário: 

No mês de maio, as saídas foram 1.236 ficando acima da meta contratual em 20%. 

 

3.4. Percentual de Ocupação por Especialidade 
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   3.4. Porcentagem de Ocupação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       3.4.1. Clínica Médica 95,7% 95,7% 96,5% 93,9% 95,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 478%

       3.4.2. Clínica Cirúrgica 69,3% 66,4% 84,1% 71,8% 69,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 361%

       3.4.3. Clínica Ortopédica 85,1% 84,6% 84,8% 86,4% 90,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 431%

       3.4.4. Pediatria 38,3% 39,8% 68,4% 76,5% 83,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 307%

       3.4.5. Sala Amarela Pediátrica 0,0% 59,8% 79,6% 92,3% 126,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 358%

       3.4.6. UTI Adulto 91,2% 94,6% 94,1% 94,1% 94,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 468%

       3.4.7. UPO 63,2% 64,8% 73,2% 87,0% 81,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 370%

       3.4.8. Sala Amarela 0,0% 86,2% 83,9% 87,0% 80,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 337%

       3.4.9. Sala Verde Masculina 0,0% 231,7% 266,7% 232,1% 265,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 996%

       3.4.10. Sala Verde Feminina 0,0% 141,8% 193,6% 197,1% 196,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 729%

       3.4.11. Emergência 165,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 165%

  Porcentagem Geral de Ocupação 85,8% 88,6% 100,6% 96,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 472%

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como desfavorável, acima da meta nos últimos 60 dias.. 

Comentário: 

No mês de maio a taxa de ocupação ficou em 100%, tendo um aumento em relação ao mês 

anterior, porém , a alta demanda da emergência esta dificultando atingir o ideal de 85% de 

taxa de ocupação Hospitalar. 

 

 

3.5. Média de Permanência por unidade 

 

 3.5. Média de Permanência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

  3.5.1. Clínica Médica 18,4% 17,3% 19,7% 15,6% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.2. Clínica Cirurgica 8,1% 6,7% 8,5% 6,6% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.3. Clínica Ortopédica 6,5% 6,5% 6,1% 6,3% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.4. Pediatria 3,7% 4,6% 4,7% 4,6% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.5. Sala Amarela Pediátrica 0,0% 2,4% 3,4% 4,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.6. UTI Adulto 6,9% 9,2% 7,4% 6,5% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.7. UPO 2,7% 2,5% 2,9% 3,6% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.8. Sala Amarela 0,0% 6,1% 6,5% 6,0% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.9. Sala Verde Masculina 0,0% 8,7% 8,9% 5,8% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.10. Sala Verde Feminina 0,0% 5,8% 5,9% 5,4% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  3.5.11. Emergência 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Média Geral de Permanência 9,3% 8,8% 8,9% 7,7% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como crítico com tendência favorável apontada para o melhor sentido 

do indicador. 

Comentário:  

No mês de maio, estamos com tempo médio de 8,5 dias, ficando acima da meta contratual. 

O resultado é influenciado fortemente pelo perfil de pacientes  da clínica médica que tem 

média de permanencia alta em função das dificuldades de regulação de saída para leitos de 

retaguarda e clínicas de apoio. 

 

3.6. Volume Cirúrgico 

 

   3.6. Volume Cirúrgico Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       3.6.1. Cirurgias de Urgência 289 300 286 337 335 1547

       3.6.2. Cirurgias Eletivas 228 238 314 325 353 1458

       Total Geral de Cirurgias 517 538 600 662 688 96,935

 

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 

 

Análise do Resultado: 

Evidenciado que o indicador apresenta com tendência favorável. 

Comentário: 

No mês de maio, foram realizadas 688 cirurgias (Urgência + Eletivas), sendo que 335 foram 

cirurgias de urgência que equivalem a 49% do volume cirúrgico. As cirurgias eletivas 

representaram 51% do total. 

 

3.7. Nº de Cirurgias por Porte 

   3.7.- Número de Cirurgias por Porte Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       3.7.1. Cirurgias Grandes 3 3 0 0 4 10

       3.7.2. Cirurgias Médias 344 392 378 433 416 1963

       3.7.3. Cirurgias Pequenas 170 143 222 229 268 1032

       3.7.4. Curetagens 0 0 0 0 0 0

       3.7.5. Cesáreas 0 0 0 0 0 0

        Total Geral de Cirurgias por Porte 517 538 600 662 688 3005

 

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 
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Análise do Resultado: 

No mês de maio foram realizadas 688 cirurgias, o maior número de médio porte, 

sequenciado pelo pequeno porte. 

 

3.8. Nº de Cirurgias por Especialidade 

 

   3.8. - Número de Cirurgias por EspecialidadeJan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       3.8.1. Cirurgia Geral 136 138 143 186 210 813

       3.8.2. Cirurgia Ortopédica 245 226 268 303 301 1343

       3.8.3. Cirurgia Vascular 45 54 50 49 39 237

       3.8.4. Cirurgia Neurológiga 31 57 60 44 52 244

       3.8.5. Cirurgia Proctologia 8 0 3 6 7 24

       3.8.6. Cirurgia Urológica 52 52 63 62 67 296

       3.8.6. Cirurgia Buco 0 0 1 0 0 1

       3.8.7.  Cirurgia Plástica 0 0 3 11 7 21

       3.8.9. Outros 8 11 9 1 5 34

Total Geral de Cirurgias por Especialidade 525 538 600 662 688 3013

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 

Análise do Resultado: 

Ao analisar o número de cirurgias do mês de maio, observa-se que das 688 cirurgias, 301 

foram ortopédicas, gerando um percentual de 44% do volume total. 

 

4. RESULTADO POR SETOR DO HOSPITAL 

 

4.1.SADT 
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   4.1. SADT Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       4.1.1. Laboratório Clínico 56.217 59.067 63.353 61.974 60.296 300.907

       4.1.2. Anatomia Patológica 151 243 311 415 360 1.480

       4.1.3. Radiologia 8.409 9.661 11.632 12.459 12.425 54.586

       4.1.4. Eletrocardiografia 179 241 215 109 249 993

       4.1.5. Fisioterapia (Sessões) 12.006 12.093 14.040 14.495 15.798 68.432

       4.1.6. Hemodiálise(Sessões) 438 471 531 661 587 2.688

       4.1.7. Hemodinâmica 0 0 0 0 0 0

       4.1.8. Hemoterapia 352 454 682 590 454 2.532

       4.1.9. Endoscopia 72 63 71 75 77 358

       4.1.10. Ultrassonografia 414 565 596 505 514 2.594

       4.1.11 Tomografia Computadorizada2.011 1.022 2.489 2.882 2.060 10.464

       4.1.12 Ressonancia Magnética 0 0 0 0 0 0

       4.1.13 Mamografia 0 0 0 0 0 0

       4.1.14 Citopatologia 0 0 0 0 0 0

       4.1.15 Eletroencefalografia 0 0 0 0 0 0

       4.1.16 Teste do Pézinho 0 0 0 0 0 0

       4.1.17 Ecocardiografia 234 239 231 261 286 1.251

       4.1.18 Teste Ergométrico 0 0 0 0 0

       Total 80.483 84.119 94.151 94.426 93.106 0 0 0 0 0 0 0 446.285

 

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 

 

4.2.   Ambulatório 

   4.2. Ambulatório Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       4.2.1. Consultas 1.030 1.239 1.268 1.523 1.454 6.514

       4.2.2. Consultas com Procedimentos 0 0 0 0 0 0

       4.2.3. Procedimentos 0 0 0 0 0 0

       4.2.4. Procedimentos Cirúrgicos 0 0 0 0 0 0

       Total 1.030 1.239 1.268 1.523 1.454 6.514

  

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 

 

4.3. Atendimentos de urgência e Emergência  

   4.3. Urgência/Emergência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       4.3.1. Consultas 8.845 11.627 16.877 16.784 15.317 69.450

       4.3.2. Consultas com Procedimentos 0 0 0 0 0 0

       4.3.3. Procedimentos 0 0 0 0 0 0

       4.3.4. Procedimentos Cirúrgicos 0 0 0 0 0 0

       Total 8.845 11.627 16.877 16.784 15.317 69.450

 

Fonte: SIH – Pró Saúde /CNES 
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5. NEP - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

5.1.  APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

Este relatório apresenta as atividades realizadas pelo NEP, que tem como objetivo 

promover ações de capacitação e desenvolvimento, prestar suporte na realização de 

treinamentos, workshops, palestras, fóruns, oficinas, seminários, entre outras atividades 

educacionais e sociais no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Atualmente a equipe é 

composta por um Enfermeiro, não estando em conformidade como previsto no 

dimensionamento do setor. 

 

5.2.  ATIVIDADES   

No mês de Maio, foram treinados e/ou receberam informações relevantes 1573 

colaboradores (há repetição de colaboradores em dois ou mais cursos), totalizando 

3070:32:00 de treinamentos ministrados dentro da unidade. 

            A Pró-Saúde conta com 2458 colaboradores cadastrados no HEGV referentes ao 

mês de Maio (dado informado em 03/06/2016 pelo DP). Considerando que no período 

tivemos 586 funcionários ausentes (Férias, afastamento médico, faltas e atestados). Sendo 

assim, o valor do indicador Evolução de Treinamento no período foi 1,63. 

 

5.3. INDICADORES E METAS CONTRATUAIS 

O NEP, para acompanhamento e análise do seu desenvolvimento, monitora dois 

indicadores: Evolução de Treinamento Global e Evolução de Treinamento Assistencial. Não 

há metas contratuais diretamente relacionadas com o setor. 
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5.3.1. Indicador Evolução de Treinamento Global 

O indicador Evolução de Treinamento Global estabelece uma relação entre o número 

total de horas de treinamento disponibilizadas, o número de profissionais treinados e o 

número de colaboradores ativos no período. A meta estipulada para este indicador é de 2 

(duas) horas/homem por mês. 

 

Conforme apresentado no gráfico acima, obtivemos um aumento significativo dos 

treinamentos realizados no auditório e se manteve a quantidade de campanhas, não 

podemos desconsiderar a redução da taxa de absenteísmo de 8,35% em comparação ao 

mês anterior. 

5.3.2. Indicador Evolução de Treinamento Assistencial 

 

O indicador Evolução de Treinamento Assistencial estabelece uma relação entre os 

números de horas disponibilizadas de treinamento, diretamente relacionado à assistência ao 

paciente, o número de profissionais treinados e o número de colaboradores ativos no 

período. A meta estipulada para este indicador é de 65% do valor da meta do Indicador 

Evolução de Treinamento Global. 
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Conforme apresentado no gráfico acima, houve um aumento considerável nos 

treinamentos assistências realizados pelas coordenadoras da unidade e o NEP, temos que 

considerar a redução da taxa de absenteismo na unidade no periodo de Maio, sendo 

assim, conseguimos alcançar um público maior. 

 

5.4   PENDÊNCIAS 

Nº 

CAUS

A 

AÇÃO COMO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 
Manter metas de treinamentos 
para os coordenadores 
assistenciais 

Estipular 2h de treinamento por 
colaborador. Coordenadores 30dias 

2 

Buscar alternativas para 
promoção de novos 
treinamentos atingindo um 
maior número de participantes. 

 

Através das parcerias com os 
setores internos com CCIH, 
SESMT, CIHDOTT, Comissão de 
curativos, Enfermagem dentre 
outros. 

 

NEP 07/16 

3 

Manter as parcerias com as 
lideranças para continuar 
disseminando uma cultura de 
educação e treinamentos nos 
setores. 

Treinar os gestores de outras 
áreas, para que os mesmos, 
possam ser multiplicadores do 
NEP. 

NEP 07/16 

4 
Aumentar a quantidade de 
treinamento in loco. 

Utilizando o Planejamento Anual 
de Treinamento NEP 07/16 
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6. SAU OUVIDORIA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

 

6.1. ATIVIDADES   

Em maio foram realizadas 1101 pesquisas de satisfação com     

pacientes/acompanhantes:  

 

• 273 no setor de Pronto Socorro,  

• 244 no setor do Ambulatório,  

• 260 no setor de Exames, 

• 324 no setor de Internação.  

 

O quantitativo de pesquisas realizadas atendeu o cálculo da amostra que é mensurado 

pela quantidade de pacientes atendidos na unidade no período. 

  

OBS: Foram acolhidas 105 reclamações de pacientes/acompanhantes das quais foram 

solucionadas 94, ou seja, 90% das queixas foram tratadas pelo SAU/Ouvidoria. Os elogios e 

sugestões serão encaminhados para os gestores das áreas individualmente através de e-

mail com cópia para direção. 

 

6.2. INDICADORES E METAS CONTRATUAIS 

 
6.2.1. Indicador contratual - Taxa de Satisfação do Usuário  

A taxa de satisfação do Usuário é o indicador contratual do SAU, com meta de 90% 

de satisfação global.  

No mês de maio evidenciamos taxa de satisfação global de 97%. O resultado está 

classificado como ótimo (dentro da meta nos últimos 5 meses) e aponta para o melhor 

sentido do indicador, demonstrando tendência favorável no último semestre, conforme 

gráfico abaixo:  
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6.2.2 Indicadores de produção:  

Os indicadores de produção evidenciam: o número de atendimentos internos 

(Internação) e externos (SADT/Ambulatório e Pronto Socorro) realizados na unidade; a 

população amostral calculada e o número de questionários de satisfação aplicados no 

período.  

A tabela abaixo classifica os resultados de produtividade da equipe como ótimo, 

estando de acordo com a amostragem calculada nos últimos 5 meses. 

 Atendimentos 
Internos 

População 
Amostral 

Questionários de 
Satisfação do 
usuário 
respondidos 

Internação 1.255 294 324 
Pronto Socorro, SADT e 
Ambulatório 

17.005 376 777 

    
 

 

6.1.3. Indicadores de qualidade:  

Os indicadores de qualidade avaliam os serviços prestados através das pesquisas de 

satisfação aplicadas aos usuários/acompanhantes, bem como evidenciam as oportunidades 

de melhorias para a unidade.  

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?aDYZog
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 Elogios Reclamações 

Internação 30 29 
Pronto Socorro, SADT e Ambulatório 55 48 

 

       6.3   PENDÊNCIAS 

 
Todos os registros de reclamações pendentes de atendimento/resposta foram 

encaminhados às áreas responsáveis com cópia à suas respectivas Diretorias para 

acompanhamento e monitoramento das ações corretivas e de melhorias.  

Com o objetivo de divulgar o trabalho dos profissionais do Hospital Estadual Getúlio 

Vargas, através dos Elogios registrados no SAU/ Ouvidoria, solicitamos um quadro para 

evidenciar no hall da unidade os agradecimentos dos acompanhantes/ pacientes em 

referencia a equipe. 

 

 

7. NÚCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE 
 

7.1. ATIVIDADES  

No mês de Maio de 2016 o NQSP realizou atividades relacionadas à 

implantação do SA - Strategic Adviser com ênfase em Gestão de Indicadores e 

Análise de Resultados da unidade. Abaixo plano de ação em andamento, referente 

a etapas de implementação: 
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Inicio Fim

1 Criar as estruturas de cargos 
modular os acessos por tipo de 

perfil 

levantar junto ao DP/RH toda a relação 

de cargos existentes na unidade e 

cadastrar na árvore/estrutura 

organizacional do Interact

Paula Muraro/Juliana 

Lopes
23/10/2015 26/10/2015 NQSP n/a S

2
Criar colaboradores chave que terão 

acesso ao SAS
cadastrar os acessos

levantar junto a TI todos os loguins e 

senhas para inserir na árvore/estrutura 

organizacional do Interact.

Paula Muraro/Juliana 

Lopes
23/10/2015 30/11/2015 NQSP n/a S

3

Cadastrar todos as fichas de 

indicadores (aproximadamente 80 

fichas) 

inserir todas as fichas de 

indicadores no SAS 

Instituir força - tarefa para 

cadastramento. Solicitar apoio de pelo 

menos mais 2 administrativos para 

auxiliar o NQSP

Paula Muraro/Juliana 

Lopes
01/12/2015 15/12/2015 NQSP n/a S

4

Treinar os usuários que serão 

cadastrados no SAS - módulo 

Performance Manager

treinar os usuários cadastrados 

para acesso ao SAS

elaborar material (apostilas) para 

treinamento 

Paula Muraro/Juliana 

Lopes
14/12/2015 18/12/2015 NQSP

cópias 

apostilas 
S

5
Criar a estrutura do RA (Relatório 

Atividades) no SAS

cadastrar, modular os acessos por 

tipo de perfil e inserir todas as 

fichas de indicadores 

(Acompanhamento de Metas + 

Orçado/Realizado)

Instituir força - tarefa para 

cadastramento.

Paula Muraro/Juliana 

Lopes
20/12/2015 28/02/2016 NQSP n/a S

6

Cadastrar os planos de ação de 

todas as áreas no SAS - 

Performance Manager

treinar os usuários cadastrados 

para inseir os planos de ação no 

SAS

elaborar material (apostilas) para 

treinamento 

Paula Muraro/Juliana 

Lopes/Gilberto Júnior
15/03/2016 30/04/2016 NQSP

cópias 

apostilas 
EA

7

Implementar módulo Document 

Manager (para gestão de 

documentos)

Instituir toda a gestão de 

documentos da unidade no SAS

Solicitar 2a etata de consultoris - 

Interact/ SAS
Paula Muraro 15/03/2016 30/04/2016 NQSP

Valor da 

consultorua
AV

8

Cadastrar todos os documentos 

padronizados existentes da unidade 

no SAS - módulo Document 

Manager 

Instituir todos os documentos 

padronizados

Instituir força - tarefa para 

cadastramento. 

Paula Muraro/Juliana 

Lopes/Gilberto Júnior
30/03/2016 30/04/2016 NQSP n/a AV

8

Treinar os usuários cadastrados no 

SAS para utilização do  módulo 

Document Manager

treinar os usuários cadastrados 

para acesso ao SAS

elaborar material (apostilas) para 

treinamento 

Paula Muraro/Juliana 

Lopes
02/05/2016 13/05/2016 NQSP

cópias 

apostilas 
AV

9
Implementar módulo Risck Manager 

(para gestão de riscos)

Instituir toda a gestão de riscos da 

unidade no SAS

Solicitar visita da consultoria - Interact/ 

SAS

Paula Muraro/Juliana 

Lopes
25/04/2016 30/06/2016 NQSP

Valor da 

consultorua
AV

10

Cadastrar na totalidade (2511) o 

quadro de colaboradores para 

acesso ao sistema SAS

viabilizar acesso ao sistema
Instituir força - tarefa para 

cadastramento. 
NQSP 11/04/2016 29/04/2016 NQSP n/a S

11

Reformatar padronizaçãos dos 

cadastros de ususários no SAS 

(3682 usuários)

Padronização e sistematica dos 

cadastros inseridos
Padronização da fonte Gilberto 11/04/2016 29/04/2016 NQSP n/a S

12
Implementar módulo Ocurrence 

Manager (para gestão de riscos)

Instituir todo registro de ocorrencia 

da unidade no SAS

Visita ao HEAPN para paremetrizar o 

modulo na base do HEGV
Juliana Lopes 12/05/2016 30/06/20169 NQSP n/a EA

FOR-NQSP-007 Versão: 01 Vigência: 22/07/2018

Como                                   (forma de 

fazer)
Item 

O que                                           

(ação)

Quem                    

(nome do responsável)

Quando (dia/mês/ano) Status                            

AV= aguardando 

viabilidade                                                      

EA= em andamento                                        

S= solucionado    

Quanto 

(recursos)

Onde

(local)
Porque
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         Gestão de Risco: 

     Contratação de um Médico para o Núcleo de Qualidade Dr. Álvaro Lima. 

Readequação do fluxo interno de classificação e tratativa de evento adverso. 

         Continuidade no Treinamento do módulo SAS - Strategic Adviser com ênfase em 

gestão de indicadores, análise de resultados e planejamento de ações, totalizando 77 

profissionais treinados contemplando coordenações médicas e apoios administrativos.  

Gestão de Documentos: 

     Dada continuidade à Gestão de Documentos bem como a padronização e 

confecção de POPs (8), Formulários (26) e Fluxos (2). 

 

7.2. INDICADORES 

 
7.3. Notificação de Eventos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador possui peculiar característica quanto à sua classificação. Quando relacionado 

ao volume de notificações registradas, quanto mais notificações, melhor classificamos a 

adesão dos colaboradores à cultura de notificação. Em contrapartida, quanto ao número de 

incidentes e não conformidades, quanto maior, mais evidenciamos as fragilidades dos 

processos relacionados à segurança do paciente. Portanto, não há meta estabelecida e este 

indicador encontra-se ainda em fase de estudo e amadurecimento na unidade. Para melhor 

dimensionar o volume de notificações quanto à classificação do grau de risco, mensuramos 

individualmente cada grau e tipo de evento notificado de modo a estratificar a viabilizar a 

tratativa por setorização. As notificações registradas foram classificadas como: 81 - Não 

Conformidades; 17 - Circunstancias de Risco; 04- Quase Evento; 03 - Evento sem Dano e 41 

– Evento com Dano. As notificações são classificadas, analisadas e devidamente tratadas 

conforme MANUAL DE GESTÃO DE RISCO CLÍNICO (MI.SEDE.NQSP.002) preconizando as 

normas e legislações em vigor. 
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1.  PENDÊNCIA 

 

 

 

 

 

Os indicadores referentes às Taxas de Adesão aos Protocolos de Segurança do Paciente, acima 

demonstrados estão classificados com desfavoráveis, ainda aquém do alcance da meta 

estabelecida (80%). Entretanto, a tendência mostra-se favorável apontado para melhor sentido 

do indicador, evidenciando que as ações focadas para a melhoria da de qualidade e segurança 

do paciente apresentam resposta positiva. 
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Reestruturar Organograma 

Elaborar check list com base no Edital de Seleção nº004/2014 - HEGV 

Manual Qualidade (Politica) 

Comissão Riscos: nomes validados, marcar reunião de abertura. 

Manual Gestão HEGV 

Relatório do Planejamento Estratégico  

Regimento Dir. Técnica 

 

       8.   RECURSOS HUMANOS  

    8.1.  ATIVIDADES   

- Recrutamento e seleção dos Colaboradores administrativos e da área assistencial 

(análise curricular, entrevista admissional, avaliação psicológica, prova, se necessário, 

etc). A seleção é feita de forma diferenciada, de acordo com a função a ser exercida. 

- Mais de 120 entrevistas de candidatos; 

- Integração (4 mensais); 

- Indicadores (rotatividade e aprovação no período de experiência), enviados ao Setor de 

Qualidade e Direção; 

- Aplicação de advertências, suspensões, quando solicitado; 

- Desligamentos, quando solicitado; 

- Suporte ao DP, aos Colaboradores, Coordenadores e Gerentes, quando solicitado; 

- Reunião mensal com a equipe do Setor; 

- Acompanhamento do curso de capacitação dos jovens aprendizes, com 

comparecimento ao CIEE; 

- Treinamento de medidas disciplinares, com POP e fluxo; 

- Entrevistas de desligamentos, a fim de apurar o motivo dos desligamentos dos Colaboradores. 

 

  8.2.  AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 

 

 - Descrição de Cargos (aguardando aprovação de alguns gerentes); 

 - Elaborar avaliação de desempenho de Colaboradores (incluindo gestores); 

 - Elaboração de incentivos / benefícios aos Colaboradores; 

- Trabalho com jovens aprendizes, a fim de melhorar seus desempenhos, bem como 

mudar o quadro de elevado número de faltas apresentadas; 

- Revisão da Integração; 
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- Revisão do Manual do Colaborador; 

- Descrição de cargos; 

- Revisar itens do RAG; 

- Verificar com o SESMT quem da UAN terá direito a periculosidade (funções); 

       

    8.3   OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

       - Apuração de necessidade de treinamentos;                                                        

       - Busca pelo desenvolvimento do Colaborador; 

         (motivação, mudanças, comunicação, ambiente de trabalho com aplicação de pesquisa     

de clima organizacional,  etc); 

     - Participação do Setor de RH em TODAS as campanhas, palestras, dentre outras, tendo 

em vista tratar-se de um setor de extrema importância, no que tange o acompanhamento de 

desenvolvimento dos Colaboradores 

      - Aplicação de dinâmicas de grupo, com o intuito de melhorar o relacionamento 

interpessoal entre os Colaboradores e/ou gestores, bem como outros processos individuais 

e/ou coletivos, capazes de mostrar sua importância dentro da Instituição, mesmo diante das 

dificuldades (palestras motivacionais, etc). 

       - Aplicação de testes psicológicos (já adquiridos), a fim de melhorar o perfil das equipes. 

Serão aplicados a partir de junho/16. 

      - Traçar plano de ação para melhorar a rotatividade dos Colaboradores da UAN e 

ASG/Hotelaria 

      - Melhora no clima da Instituição 

 

8.4.    INDICADORES  

8.4.1. TURNOVER / ROTATIVIDADE 

O turnover tem por finalidade determinar a percentagem de substituições e, 

consequentemente, analisar a capacidade da empresa em manter os seus Colaboradores. A 

meta é sempre ter um índice reduzido, já que as saídas geram custos para a empresa (novo 

recrutamento e seleção, rescisão, treinamento de novos Colaboradores, dentre outras). O 

ideal é que a Instituição consiga reter os profissionais de qualidade e substituir os que 

apresentam distorção de desempenho, de difícil correção. De acordo com a planilha, em 

anexo, podemos verificar que tivemos 28 admissões e 71 Colaboradores desligados (pedido 
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e demitidos). Normalmente, a saída de um segue a admissão de outro, o que não ocorreu no 

mês de Maio/16. Não existe uma meta pré-estabelecida. Segundo especialistas da área de 

RH, o índice considerado razoável é até 5%. Sendo assim, índice considerado 

FAVORÁVEL. 

              

 

 

    8.4.2 APROVADOS NO PERÍODO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

Analisando a planilha, em anexo, podemos constatar que dos 125 contratados de 

experiência vencendo entre 16/04 à 15/05/16, 102 foram aprovados. Sendo assim, em torno 

de 20% dos Colaboradores não foram mantidos na Instituição (desligados e pedidos). Índice 

considerado regular, tendo em vista os desligamentos que estão sendo feitos pela empresa. 

 



 

 

37 

 

 

      8.5    PENDÊNCIAS 

- Alinhamento dos Setores RH / DP / NEP / SESMT, a fim de desenvolver treinamentos, 

campanhas e ações, de um modo geral, gerando melhorias. 

- Elaborar avaliação de desempenho de Colaboradores (incluindo gestores). 

- Reunião com os jovens aprendizes (realizada mensalmente) 

- Aplicação de Pesquisa de Clima (a ser agendada com a Direção). 

     - Aplicação de testes psicológicos (já adquiridos), a fim de melhorar o perfil das equipes. 

Serão   aplicados a partir de junho/16. 

- Elaboração de incentivos / benefícios aos Colaboradores (a ser discutido com a 

Direção). 

 

 

9. SESMT  

9.1.    ATIVIDADES  

           Resumo das atividades: 

 Realizamos vistorias diárias, com cobertura de 100% dos setores 

assistenciais;(ANEXO I) 

 Investigamos 13 acidentes no local de trabalho; 
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 Participamos da comissão 5S da unidade; 

 Participamos da Comissão de Sustentabilidade; 

 Participamos da Comissão de PGRSS e Perfurocortante; 

 Participamos da Reunião Mensal da CIPA; 

 Sinalizamos os elevadores, saídas, escadas e rampas de acesso da unidade; 

(ANEXO II) 

 Distribuímos os extintores de incêndio recarregados em toda unidade; (ANEXO III) 

 Auxiliamos no redimensionamento das lixeiras da unidade junto com a hotelaria.  

 Demos início ao processo de coleta e destinação final das pilhas e baterias que 

arrecadamos na unidade.  

  

9.2.  Treinamentos: (ANEXO IV) 

 
9.3.  Atendimentos Médicos: 

Admissionais: 66 consultas 

Encaminhamento ao INSS: 08 consultas  

Retorno do INSS: 15 consultas 

Nome – Evento / Treinamentos: Publico Quant. 
Horas 

Local 

 
Integração 

 
Novos 

colaboradores e 
colaboradores já 

admitidos 

 
01h00min 

 
Centro de 
Estudos 

 
Utilização correta dos EPIs 

 
SHL 

 
00h20min 

 
SHL 

 
Como evitar acidentes de acordo com suas 

atividades 

 
SHL 

 
00h30min 

 
SHL 

 
Segregação de resíduos  

 
CTI I, Sala Amarela 

 
02h45min 

 
In loco 
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Demissionais: 31 consultas 

Periódicos: 149 consultas 

Periódicos inapto: 0 consulta 

Total: 269 exames ocupacionais  

 
 

9.4.   Atendimento absenteísmo 
 

Atestados médicos recebidos do HEGV: 574 
 
Dias abonados: 1840 
 
HECC (Hospital Estadual Carlos Chagas) 
 
Admissionais: 04 consultas 
Encaminhamento ao INSS: 0 consulta 
Retorno do INSS: 00 consulta 

Demissionais: 02 consultas 

Periódicos: 0 consulta 

Total: 06 exames ocupacionais 

Atendimento do absenteísmo 

Atestados médicos recebidos: 03 

Dias abonados: 21 

 
9.5.   INDICADORES 

9.5.1.   INDICADORES CONTRATUAIS (SAS) 
 



 

 

40 

 

 

 

Análise do Resultado: 

No presente mês, a taxa de acidentes típicos e com materiais perfuro cortantes manteve 

a mesma do mês anterior. A tendência permanece desfavorável comparado aos meses 

anteriores, classificando como crítico este indicador. 
 

Comentário: 

Os acidentes com materiais perfuro cortantes constituem o maior indice de acidentes de 

trabalho. As principais causas são o descarte inadequado de tais materiais e 

procedimentos inadequados.  
 

Ações: 

Treinar colaboradores das áreas assistenciais quanto ao descarte e armazenamento de  

materiais perfuro cortantes; como lidar com pacientes com histórico de  aquietação e  

quan quanto aos procedimentos adequados na coleta de sangue. 

  

9.5.2. INDICADORES INTERNOS 
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No mês de maio realizamos 64 atendimentos periódicos de colaboradores a mais que 

o mês anterior. Houve uma redução de colaboradores encaminhados ao INSS e aumento de 

retornando ao trabalho. Realizamos 66 atendimentos admissionais na unidade. Quanto aos 

atendimentos demissionais, atendemos 31 colaboradores.  

 
 

Os atestados se mostraram de forma crescente comparado ao mês anterior, como 

também o número de dias abonados, aumentando assim, o absenteísmo na unidade 

hospitalar. Portanto a tendência deste indicador é desfavorável. 
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9.6. PENDÊNCIAS 

Pendências Data prevista de realização Responsável 

Formação de Brigada de 

Incêndio  
Aguardando viabilidade 

 
Direção 

Plano de Emergência 

Hospitalar 
Aguardando viabilidade Brigada de incêndio / SESMT 

Realização de 2080 exames 

periódicos 
Até Dezembro/2016 SESMT 

 

 

10.   AMBULATÓRIO  
 
 
  AAA 

10.1. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

Atendimento em recepção para agendamento a nível ambulatorial a pacientes para 1ª 

consulta pós-cirurgia e para consultas subsequentes; acompanhamento dos agendamentos, 

com recebimento e encaminhamento dos pacientes às especialidades no dia agendado. 

Direcionamento aos pacientes para atendimento nas Unidades básicas. 

Regulação para realização de exames em outras unidades, para pacientes internados.  

 
10.2. ATIVIDADES  

No mês de maio foram realizadas 458 consultas de 1º atendimento pós-cirurgia e 996 

consultas subsequentes, totalizando 1.454 consultas ambulatoriais no mês. Observa-se que 

houve aumento de consultas pós-cirurgia e decréscimo das consultas subsequentes devido 

a entrada de mais médicos residentes para atender nos consultórios de cirurgia geral e de 

médicos ortopedistas. 
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10.3 PENDÊNCIAS 

 

Implantação da identificação de pacientes de consultas ambulatoriais, conforme 

Protocolo de Identificação do Paciente, já instituído. 
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 11. DOCUMENTAÇÃO MÉDICAS  

 

11.1. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

Guarda dos prontuários, em estrutura organizada, com confiabilidade, observância do 

tempo de guarda em arquivos ativo e inativo, de modo a permitir realizar qualquer 

atendimento com agilidade de informações, disponibilidade de acesso aos profissionais de 

saúde e controle de toda movimentação dos prontuários dentro da instituição. 

É realizado também todo um trabalho de respostas a ofícios recebidos de órgãos 

diversos, a pedidos por pacientes e/ou pessoas autorizadas por eles e à Direção do hospital; 

estatística dos atendimentos às vítimas de PAF – projétil de arma de fogo e controle de 

Declarações de Óbitos e Liberações de Óbitos parciais, ocorridos no HEGV. 

 
11.2. ATIVIDADES   

No mês de maio foram recebidos 178 Ofícios, com as mais diversas solicitações que, 

após análise para devolutiva, foram liberadas 183 respostas, devidamente autorizadas.    

Foram expedidas 537 Declarações e 189 cópias de documentos diversos: exames, boletins 

e prontuários, com finalidade de respostas ao INSS, Justiça, Escolas e formalização do CAT. 

Foram movimentados 1189 prontuários para o Setor de Faturamento, 954 para o NVH e 546 

para atendimento ao público, perfazendo um total de 14.183 liberações no ano de 2016, até 

o mês de maio/2016 

 

OFÍCIOS RECEBIDOS - 2016 

 

 
 

       MÊS DP BPM JUIZADO SES ATESTADO OUTROS TOTAL 

        JANEIRO  178 12 17 0 20 9 236 

        FEVEREIRO 69 5 21 0 9 10 114 

        MARÇO 185 11 31 0 14 5 246 

        ABRIL 97 7 22 0 12 0 138 

        MAIO 112 17 23 0 19 7 178 

        JUNHO       0 

        JULHO       0 

        AGOSTO       0 

        SETEMBRO       0 

        OUTUBRO       0 

        NOVEMBRO       0 

        DEZEMBRO       0 

        TOTAL 641 52 114 0 74 31 912 
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OFÍCIOS RESPONDIDOS – 2016 

 

 
 

      MÊS DP BPM JUIZADO  SES ATESTADO OUTROS TOTAL  

       JANEIRO  169 14 17 0 16 10 226 

       FEVEIRO  59 5 22 2 14 5 107 

       MARÇO 106 9 20 0 17 6 158 

       ABRIL 131 7 20 0 6 5 169 

       MAIO 131 15 23 0 12 0 181 

       JUNHO       0 

       JULHO       0 

       AGOSTO       0 

       SETEMBRO       0 

       OUTUBRO       0 

       NOVEMBRO       0 

       DEZEMBRO       0 

       TOTAL: 596 50 102 2 65 26 841 

        
 
 

 
DECLARAÇÕES LIBERADAS – 2016 

 

 
 

      MÊS Trabalho CAT INSS Justiça Hospital Escola Certidões Outras TOTAL  

       JANEIRO  114 18 176 19 41 4 21 102 495 

       FEVEIRO  135 15 209 32 31 19 27 109 577 

       MARÇO 146 23 197 49 42 27 24 137 645 

       ABRIL 125 28 178 36 55 13 19 115 569 

       MAIO 95 21 185 45 69 10 14 98 537 

       JUNHO         0 

       JULHO         0 

       AGOSTO         0 

       SETEMBRO         0 

       OUTUBRO         0 

       NOVEMBRO         0 

       DEZEMBRO         0 

       TOTAL: 615 105 945 181 238 73 105 561 2823 
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11.3. PENDÊNCIAS 

Não há pendências. 
 
 

 

 

CÓPIAS LIBERADAS – 2016 

MÊS EXAMES BOLETINS 
PRONTUÁRIOS 

MÉDICOS TOTAL 

JANEIRO  25 118 36 179 

FEVEREIRO 31 137 41 209 

MARÇO 25 187 65 277 

ABRIL 18 155 61 234 

MAIO 17 135 37 189 

JUNHO    0 

JULHO    0 

AGOSTO    0 

SETEMBRO    0 

OUTUBRO    0 

NOVEMBRO    0 

DEZEMBRO    0 

TOTAL 116 732 240 1088 

MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDAS DE 
PRONTUÁRIOS DO ARQUIVO – 2016 

MÊS FATURAMENTO NVH 
ATEND. AO 
PÚBLICO TOTAL 

JANEIRO  1489 721 365 2575 

FEVEREIRO 1390 903 403 2696 

MARÇO 1412 1023 538 2973 

ABRIL 1513 1102 635 3250 

MAIO 1189 954 546 2689 

JUNHO    0 

JULHO    0 

AGOSTO    0 

SETEMBRO    0 

OUTUBRO    0 

NOVEMBRO    0 

DEZEMBRO    0 

TOTAL 6993 4703 2487 14183 
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12. FATURAMENTO 

 

12.1. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

O Setor de Faturamento tem a função de valorizar o que está descrito no prontuário, de 

acordo com o Manual Operacional do SUS, SIGTAP e CNES. Além disso, fornece dados 

estatísticos para tomada de decisão e avaliação de desempenho da Instituição. 

  

12.2. ATIVIDADES  

No mês de maio foram faturadas 168 AIHs – Autorizações de Internações Hospitalares. 
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Foram faturadas 71990 BPAs – Boletins de Produção Ambulatorial. 
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12.3. INDICADORES E METAS CONTRATUAIS 

 

De acordo com Contrato de Gestão 05/2014, item 6.2 – Indicadores de Desempenho – 

Quadro 4 – A meta de 100% dos profissionais cadastrados no CNES e taxa de glosas sobre 

faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS com meta menor 

que 5%. 

 

 

 

12.3.1. Indicador 1  

 

 

 Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável (resultado acima da meta no último mês analisado) 

com tendência favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio,  foram realizadas 520 atualizações e 485 profissionais cadastrados 

atingindo 107% de profissionais médicos. 
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12.3.2. Indicador 2 

 

 
 

 Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo (abaixo da meta nos últimos 4 meses) com tendência 

favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

A taxa de glosa apresentada no mês foi 0,37% (referência abril/16), ficando dentro da meta 

contratual, onde foram excluídas as AIH’S de capacidade instalada e falta de habilitação, 

totalizando 118 prontuários, sendo consideradas glosadas 3 contas num total de contas 

aprovadas de 795. 

 

 

12.4. PENDÊNCIAS   

 

Aguardando liberação da numeração de AIH enviado por ofício de n° 628/2016 

destinado à S/SUBGERAL/CGCCA. 
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13.    FISIOTERAPIA 

13.1. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

 O serviço de fisioterapia no HEGV presta assistência a todos os pacientes internados 

nas Unidades de Terapia Intensiva (CTI 1 e CTI 2) e Unidade Pós-Operatória (UPO), 

atuando em pacientes com necessidade de ventilação mecânica invasiva (incluindo 

transporte intra-hospitalar) e não invasiva, mobilização precoce no paciente crítico, fase 

inicial do processo de reabilitação funcional além de participar dos rounds e check-list com a 

equipe multidisciplinar. Nestes setores, o serviço conta com uma equipe de plantonistas 24 

horas, além de fisioterapeutas que desempenham a função de rotinas, alinhando junto ao 

rotina médico, de enfermagem e plantonistas o objetivo terapêutico para o paciente. Nas 

Salas Brancas, Sala Vermelha (Trauma), Sala Amarela e Pronto-Socorro (PS) pediátrico, a 

equipe conta com plantonistas 24 horas (exceto na pediatria, onde a assistência 

especializada ocorre de forma diurna) prestando assistência integral a todos os pacientes 

em ventilação mecânica; realizando avaliação de todos os pacientes com disfunções 

ventilatórias, definindo junto à equipe médica a necessidade de continuidade da assistência 

fisioterapêutica, como também realizando avaliações mediante pareceres médicos. 

Nas enfermarias, a assistência conta com uma equipe de plantonistas diurnos, além 

de fisioterapeutas rotinas, atuando na Pediatria, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, 

Retaguarda de Urgência e Emergência (RUE), Urologia, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica. 

A assistência fisioterapêutica é prestada mediante solicitação de pareceres médicos, como 

também através de busca ativa diária feita pelos fisioterapeutas rotinas, identificando 

pacientes com possível indicação de acompanhamento da equipe, definindo e discutindo 

junto à equipe médica tal necessidade. Além disso, os plantonistas e rotinas se organizam 

diariamente para participar dos rounds e discussões multidisciplinares, alinhando a 

assistência fisioterapêutica ao objetivo da internação hospitalar. Nesses setores, a indicação 

ocorre mediante a presença de disfunções ventilatórias tanto obstrutivas quanto restritivas, 

além de disfunções neuromusculoesqueléticas. 

Os fisioterapeutas estão lotados conforme descrição: 01 coordenador, 18 plantonistas 

no CTI 1, 12 plantonistas no CTI 2, 06 plantonistas na UPO, 6 plantonistas na Emergência, 

15 plantonistas nas Enfermarias, 03 plantonistas na pediatria, 06 rotinas em todo serviço. 
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13.2. ATIVIDADES  

A decisão vinda da Direção Geral e Assistencial fez com que a assistência 

fisioterapêutica na Unidade de Emergência se ajustasse, contando no momento com um 

fisioterapeuta plantonista para toda a emergência ao invés de 2 (um da sala amarela e um 

das salas brancas). Em virtude de tal mudança, alguns ajustes em relação a assistência 

foram realizados com as Coordenações Médica e de Enfermagem da Emergência (salas 

brancas e sala amarela). 

O serviço está tentando alinhar junto as Direções Assistencial e de Qualidade o 

fluxograma para encaminhamento do paciente à clínica fisioterapêutica especializada após 

alta hospitalar, para que possa ser dada continuidade ao processo de reabilitação.  

A tabela abaixo apresenta a produtividade da equipe de fisioterapia nas enfermarias, 

emergência e bloco crítico (UTI 1, UTI 2, Sala Amarela e UPO) em sua totalidade. Havendo 

necessidade, esta coordenação possui os números separados por setores. 

 

  

                                            

Setor: 

 

Atividade: 

Bloco Crítico Enfermarias 

(Adulto) 

Emergência 

(Salas 

Brancas e 

Trauma) 

Pediatria  

(PS e 

enfermaria) 

 

TOTAL 

Fisiot. resp. com vent. 

mecânica 

3228 - 1230 41 4499 

Fisiot. resp. sem vent. 

mecânica 

1571 2116 150 521 4358 

Ventilação não-invasiva 105 15 44 27 191 

Reexpansão 105 - 24 - 129 

Extubações programadas 22 - 1 - 23 

Fisiot. 

neuromusculoesquelética 

2749 1995 691 7 5442 

Transporte em VM 

(emergência) 

- - 0 - 0 

Assistência a PCR 

(emergência) 

- - 0 - 0 

Auxílio a IOT (emergência) - - 0 - 0 

Avaliação funcional de 

Barthel 

- 339 - - 339 

TOTAL 7780 4465 2140 596 14981 
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13.3. INDICADORES E METAS CONTRATUAIS 

 

13.3.1. Falência de desmame 

 

Pacientes que realizaram TRE, mas não saíram da VM. Gráfico geral dos CTI 1, CTI 2, UPO E Sala Amarela. 

Meta < = 20%. 

Análise do Resultado: 

Resultado classificado como favorável, com tendência favorável apontada para o melhor 

sentido do indicador. 

Comentário: 

Com a modificação e treinamento em relação a coleta de dados, bem como incentivo a 

equipe assistencial para a otimização do desmame ventilatório de forma segura o mais 

precoce possível, os resultados se mantém pelo segundo mês na meta. 

Ações: 

Manutenção do treinamento e incentivo a equipe assistencial quanto a importância de 

iniciar o desmame o mais precoce possível. 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?jYoB3l
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13.3.2. Mensuração P. cuff (cufometria) 

 

Pacientes em VM que tiveram a cufometria realizada. Gráfico geral dos CTI 1 e CTI 2. Meta = 100%. 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável com tendência também favorável. 

Comentário: 

Aderência de toda equipe de fisioterapia na mensuração de pressão de cuff, com os 

instrumentos de medidas existentes no hospital para as UTIs. 

Ações: 

Manutenção do incentivo a equipe quanto a importância da realização da cufometria. 

 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?eSKC3l


 

 

55 

 

13.3.3. Taxa de Teste de Respiração Espontânea (T.R.E.) 

 

Pacientes que tiveram interrupção de sedação e realizaram TRE. Gráfico geral dos CTI 1, 

CTI 2, UPO e Sala Amarela. Meta = 100%. 

 

Análise do Resultado: Indicador classificado como  favorável. 

Comentário:  

A realização de teste de respiração em uma totalidade, usando como critério, apenas a 

interrupção da sedação, acaba inpactando no gráfico seguinte, onde houve aumento 

significativo nas falhas de extubação. 

Ações: 

Sugiro alteração nos critérios para realização do teste de respiração, adotando uma 

avaliação diária para realização do teste. 

 

 

 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?zLqC3l
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13.3.4. Falha de extubação orotraqueal 

 

Pacientes reintubados em até 48h após a extubação. Gráfico geral dos CTI 1 e CTI 2. Meta 

< = 20%. 

 

Análise do Resultado: 

Resultado classificado como desfavorável. 

Comentário: 

Reflexo direto da falta de critério para realizar o teste.  

Ações: 

Troca dos critérios avaliados para realizar o teste. 

 

 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?uFMDel
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13.3.5.  Quantitativo mensal de atendimentos – produtividade 

 

Quantitativo geral de atendimentos realizados pela equipe de fisioterapia. 

 

Análise do Resultado: 

Não há meta para este indicador. 

Comentário: 

Indicador mantendo-se acima da média dos meses anteriores.  

Ações: 

Manter avaliação a todos os pacientes com indicação de acompanhamento 

fisioterapêutico, além da resposta precoce dos pareceres. 

 

 

 

 

 

 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?p9sD3l
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13.3.6. Sucesso da ventilação não-invasiva 

 

Evolução ventilatória dos pacientes após 24h em ventilação não-invasiva pela equipe de 

fisioterapia. VAA – pacientes que 

evoluíram para via aérea artificial. VE – pacientes que se mantiveram em ventilação 

espontânea. Meta > = 70%. 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo com tendência favorável. 

Comentário: 

Além do treinamento da equipe de fisioterapeutas quando a indicação, contra-indicação e 

interrupção da ventilação não-invasiva, o controle de materiais como máscara, garra e 

fixadores tem contribuído para o sucesso da aplicação da técnica. 

Ações: 

Manutenção do treinamento e controle adequado de materiais, sendo estes liberados 

conforme necessidade identificada pelos fisioterapeutas rotinas do setor. 

 

 

13.4. PENDÊNCIAS 

     - Fluxograma para encaminhamento a clínica de fisioterapia após alta hospitalar. 

http://10.42.68.10:8080/sa/zkau/web/zul/html/imagemap-done.html?k3OE3l
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       - Avaliação de novos indicadores de qualidade para as enfermarias. 

 

14. ENFERMAGEM  
 

14.1. ATIVIDADES  

          Definição da grade de insumos das Unidades assistenciais pela Gerência de 

enfermagem, com pedidos online pelos Coordenadores de Enfermagem. 

    Participação dos colaboradores na Integração promovida pelo setor de Recursos 

Humanos e parceria com NEP e Coordenadores de Enfermagem, apresentando o 

Manual do Colaborador e Serviço de Enfermagem.   

    Participação dos Coordenadores e Gerentes na reunião mensal do CCIH onde são 

apresentados a todos a taxa global de infecções e o percentual de adesão ao Protocolo 

de Higienização das mãos. 

    Realizado Capacitação de Colaboradores de Enfermagem seguindo o Programa do 

Núcleo de Educação Permanente (NEP) e Comissão de Curativos do HEGV, abordando 

temas como: Empreendedorismo, Treinamento de Categorias e escalas de avaliação de 

feridas, Skin-Tears Conceito e medidas preventivas de acordo com os consensos 

internacionais, Medidas preventivas para reduzir a incidência de úlceras por pressão. 

Participação da equipe de enfermagem na 77ª Semana de Enfermagem do HEGV, tendo 

a ilustre participação da Deputada Estadual Rejane Almeida e a Presidência e Vice-

Presidência do COREN-RJ, com entrega de prêmio para o Diretor de Enfermagem 

Fernando Mendonça. 

     Dimensionamento de Enfermagem pelo Diretor Fernando Mendonça com cada 

Coordenador de enfermagem das áreas assistenciais, apresentando o número de 

profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem que deverão compor cada equipe, 

assim como o número de férias que deverão ser concedidas por mês, a fim de garantir o 

quantitativo ideal para uma assistência adequada e segura.  

     Realizado as solicitações de vagas em aberto por Unidade para dar início ao 

processo seletivo para o preenchimento destas vagas, sendo definido que todos os 

contratados deverão ingressar no setor da Emergência. Posteriormente as vagas 

existentes nas Unidade de Internação serão preenchidas por profissionais escolhidos 

pela Coordenadora de Enfermagem da Emergência, como transferência.  
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Iniciado cronograma de férias da equipe de enfermagem para o período de Julho de 

2016 a Janeiro de 2017. 

    Realizada a transferência da Sala de Pequena Cirurgia localizada na Clínica 

Cirúrgica para uma sala que se encontrava inoperante no Centro Cirúrgico, com a 

finalidade de executar pequenos procedimentos cirúrgicos. Desocupada sala externa ao 

Centro Cirúrgico, para criação de sala de espera para familiares de pacientes em 

procedimento cirúrgico ou internados na UTI 2. 

       Realizada várias atividades do Programa 5S pela equipe de enfermagem como 

participantes ativos desta Comissão. 

14.2. INDICADORES  

 
Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo por se manter abaixo da meta relacionada.. 

Comentário: 

Conforme a literatura, a incidência de queda nos hospitais varia de 2 a 7 quedas / 

1000 pacientes-dia. Verifica-se que no mês de Maio a incidência de queda foi de 0,4 / 

1000 pacientes-dia. As áreas envolvidas foram: U.I. Ortopedia, U.I. Urologia, UCCCM 

e UCCCF, com um caso em cada unidade. 

Os fatores que são prevalentes nas ocorrências notificadas são relacionadas a 

mobilidade física prejudicada, equilíbrio e estado mental diminuídos e prevalência no 

período noturno. 
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Ações: 

Reorientação das equipes com relação ao Gerenciamento de Risco ; 

Monitoramento da aplicação do Protocolo de Queda. 

     

    

Análise do Resultado: 

Este indicador não possui nenhuma meta relacionada, considera-se como meta 

diminuir pelo máximo a quantidade e a gravidade das úlceras de pressão. Observa-

se que este mês houve uma discreta diminuição no número de ocorrências se 

comparado ao mês anterior. 

Comentário: 

 Os dados coletados demonstram um índice de novos casos de úlcera por pressão 

de 0,6 /1000 paciente-dia, resultado obtido  a partir de 6 notificações de úlceras 

envolvendo a Unidade de Terapia Intensiva 2 02 casos), U.I. Ortopedia (01 caso), 

UCCCM (01 caso) e UCCCF (02 casos). 

Os fatores relacionados e de risco, mais frequentemente estabelecidos são para 

integridade da pele prejudicada, mobilidade prejudicada ou imobilidade no leito, o 

que é corroborado pela literatura que aponta que a imobilidade diminui a capacidade 

do paciente de aliviar a pressão e aumenta a probabilidade da exposição prolongada 

e intensa à pressão e, consequentemente, ao desenvolvimento da UP. Entretanto a 
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ausência de colchões adequados e macas que permitam a mudança de decúbito , 

assim como hidratante corporal como uma das medidas preventivas. 

Ações: 

Reorientação das equipes com relação ao Gerenciamento de Risco ; 

Monitoramento da aplicação do Protocolo de Úlcera por pressão. 

 

 
 

Análise do Resultado: 

Este indicador não possui classificação pois retrata o perfil do grau de dependência dos 

pacientes assistidos na Unidade e os resultados mantem o mesmo nível de cuidados nos 

últimos ciclos. 

Comentário: 

 Conforme a análise da Classificação de nível de cuidados dos pacientes assistidos na 

Unidade, pode-se observar que 25 % dos destes, são de cuidados semi-intensivos e 

intensivos, desse modo, verifica-se a necessidade de uma maior demanda de horas de 

enfermagem para tais pacientes. 

Com base na análise dos dados as unidades com maior predomínio são as do Bloco 

Crítico, seguida das Unidades de Internação da Clínica Médica Adulta e RUE. O sistema 

de classificação dos pacientes possibilita o planejamento da assistência pelo enfermeiro, 

maior envolvimento da equipe com a assistência prestada, maior controle sobre materiais 
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e equipamentos utilizados na Unidade, potencializa ações educativas e aumenta a 

satisfação dos usuários e familiares. 

Ações: 

Nortear a organização dos serviços, o processo de tomada de decisão quanto ao 

 dimensionamento de pessoal e planejamento da assistência de enfermagem. 

Nortear a alocação quali/quantitativa de recursos humanos para assistência aos pacientes 

 e auxilauxiliar no processo orçamentário da Unidade. 

. 

 

 

 

 

Análise do Resultado:  

Indicador classificado como ótimo (dentro da meta nos últimos 3 meses) por se 

manter abaixo da meta relacionada, segundo Infusion Nurses Society (INS). Os 

níveis aceitáveis de incidência de flebite em qualquer população devem corresponder 

a <5%. Este indicador encontra-se favorável em seus resultados comparativamente. 

Comentário: 

 No mês de Maio a relação entre o número de ocorrências de Flebite e o número de 

pacientes-dia em uso do dispositivo intravenoso periférico foi de 0,19%. Este 

resultado deve-se a 14 ocorrências envolvendo a Sala Amarela Adulta (02 casos), 
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Unidade de Internação da Ortopedia (01 caso), UCCCM (03 casos) e UCCCF (08 

casos). 

A presença de flebite foi evidenciada em pacientes que apresentavam fragilidade 

capilar visível, idade avançada e volume de infusão acima 90ml/h. As UCCCF e 

UCCCM cogitam a possibilidade de subnotificação devido ao tempo de permanência 

elevado. 

Ações: 

Criar Protocolo de prevenção de Flebite. 

Aplicar ao Gerenciamento de risco e monitorar conforme Protocolo. 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

Não há meta determinada para este indicador, porém na extubação acidental há 

consequências para o paciente em diversos aspectos. Este mês houve um discreto 

decréscimo no número de ocorrências. 

Comentário: 

Considerando 1.259 pacientes-dia em ventilação mecânica, no mês de Maio o gráfico 

demonstra uma taxa de extubação acidental de 0,4 %, tendo como áreas envolvidas : 

Unidade de Terapia Intensiva 1 (03 casos) e UCCCF (02 casos). 
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São descritos vários fatores contribuintes para a ocorrência de extubação acidental, 

entre eles, destacam-se os pacientes com distúrbios neurológicos, o acúmulo de 

secreções, o grau de agitação, a ineficiente restrição dos membros, a fixação 

inadequada do tubo e a execução de procedimentos nos pacientes entubados. É 

pertinente destacar que o nível de sedação, o uso adequado de dispositivos de 

fixação do tubo ou da cânula traqueal e a proporção de profissionais capacitados 

constituem fatores que interferem na ocorrência destes eventos. 

Ações: 

Reforçar com as equipes a aplicação das intervenções específicas para evitar o 

evento durante o despertar diário e os cuidados de enfermagem (banho, exames, 

mudanças de decúbito e transporte intra-hospitalar. 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

Não há meta determinada para este indicador, porém na saída (obstrução) não 

planejada de sonda Oro/nasoenteral há consequências para o paciente em diversos 

aspectos. Mantem uma classificação regular devido ao gradativo decréscimo nas 

ocorrências, sendo possível a subnotificação 

Comentário: 
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A análise dos dados no mês de Maio constata-se que houve uma taxa de 0,9 % de 

saída não planejada de sonda para nutrição enteral, considerando 2.082 pacientes-dia 

em uso do dispositivo. Identifica-se que neste período houveram 19 saídas do 

dispositivo, nas seguintes Unidades: Unidade de Terapia Intensiva 2 (03 casos), Sala 

Amarela Adulta (03 casos), U.I. Neuro/Vascular (01 caso), U.I. Ortopedia (01 caso), U.I. 

Clínica Médica (03 casos)UCCCM (02 casos) e UCCCF (06 casos). 

Identifica-se que neste período  as ocorrências estão relacionadas a agitação do 

paciente, obstrução do dispositivo e manipulação inadequada durante a assistência de 

enfermagem. 

Ações: 

Implantar o Protocolo de resíduo gástrico em parceria com a Coordenação da Nutrição. 

Instrução à equipe de enfermagem acerca das técnicas corretas no manejo de 

pacientes com SNE para realização de procedimentos (banho no leito, mudança de 

decúbito, troca de fixação, etc), POP ENF 23 - HIGIENE DO CLIENTE COM 

MOBILIDADE REDUZIDA 
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo (dentro da meta nos últimos 3 meses) por se 

manter abaixo da meta relacionada. 

Comentário: 

Conforme o levantamento de eventos ocorridos relacionados as saídas ou 

obstruções não planejadas de sonda vesical de demora, observa-se a ausências de 

eventos. 

Ações: 

Colocar sob apreciação da Direção de enfermagem e NQSP a necessidade de 
monitorar o indicador. 
 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

Não há meta determinada para este indicador, porém na saída não planejada de 

cateter venoso central há consequências para o paciente em diversos aspectos e o 

aumento no tempo de permanência. Os resultados comparativamente apontam para 

o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 
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 No mês de Maio houveram apenas duas saídas não planejadas de cateter venoso 

central, na Unidade de Terapia Intensiva 1 (01 caso) e Sala Amarela Adulta (01 

caso). 

Identificamos que nas ocorrências os fatores relacionados foram: a agitação 

psicomotora do paciente crítico e fixação inadequada do dispositivo. 

Ações: 

Inspecionar sítio de inserção dos cateteres centrais e a adequada fixação do mesmo. 
 
 

 

14.3. PENDÊNCIAS 

 

 Definição das metas para os Indicadores assistenciais de enfermagem e extinção de 

alguns que não são representativos  - Direção de Enfermagem  

 Retomar o plano de implantação da SAE, com revisão de todo o processo. 

 Descrever o novo modelo de Gestão a ser aplicado para apoiar a Direção de 

Enfermagem. 

 

 

15. SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA 

15.1. ATIVIDADES   

    A equipe de Fonoaudiologia é responsável por avaliar, identificar, gerenciar e 

reabilitar as alterações de deglutição (disfagia), prevenindo e reduzindo complicações a elas 

relacionadas, como prejuízos aos aspectos nutricionais, tempo prolongado de internação e, 

reinternações por pneumonias broncoaspirativas. É ela quem estabelece, junto à equipe 

multidisciplinar, o prognóstico de retorno de alimentação por via oral nos pacientes 

disfágicos e participa na indicação de via alternativa de alimentação para esses casos. Além 

disso, auxilia no processo de troca de cânula da traqueostomia e decanulação, pois emite 

parecer e realiza terapia para aqueles que apresentam alteração na deglutição de saliva e 

manejo de secreções.  

   Segue abaixo as principais tarefas realizadas pelo Setor de Fonoaudiologia: 
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 Discussão de todos os casos em acompanhamento pelo setor diariamente; 

 Aplicação de Check List de Risco para Disfagia Orofaríngea (DOF) nos 

pacientes admitidos no Bloco Crítico, Clínica Médica, Neurocirurgia e RUE; 

 Resposta a pareceres nos demais setores do hospital; 

 Monitoramento assistido/avaliação funcional da deglutição em todos os 

pacientes classificados com risco moderado ou elevado para disfagia 

orofaríngea, com ciência e autorização médica; 

 Reabilitação e gerenciamento das disfagias orofaríngeas; 

 Rastreio cognitivo e de linguagem nas síndromes afásicas e orientação a 

família e equipe; 

 Reabilitação das disartrias, apraxias de fala e paralisia facial; 

 Encaminhamento para ambulatório de Fonoaudiologia da Rede Básica de 

Saúde para dar continuidade ao tratamento, quando necessário; 

 Participação nos Check Lists e Rounds multiprofissionais, quando possível; 

 Treinamentos de acordo com o Levantamento de Necessidades; 

Relatório mensal com levantamento estatístico e análise qualitativa. 

 
15.2. INDICADORES 

 

15.2.1. Número Total de Atendimentos Fonoaudiológicos  
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Análise do Resultado: 

Indicador não classificado, por não haver metas contratuais estabelecidas. Entretanto 

observa-se diminuição no número de atendimentos principalmente na Neurocirurgia e 

Bloco Crítico no último mês, provavelmente pela diminuição de admissões nestes 

setores. 

Comentário: 

O Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Estadual Getúlio Vargas realizou 878 

atendimentos durante o mês de maio, distribuídos pelo Bloco Crítico (389), Clínicas 

Médica (RUE), Cirúrgica e Clínicas Unificadas (332), Neurocirurgia (87), Emergência 

(53), Pediatria (01) e Ortopedia (16), a partir da realização do check list de risco para 

disfagia em quase a totalidade das unidades, além da solicitação de pareceres. 

Ações: 

Confrontar as admissões feitas pela Fonoaudiologia com as admissões dos próprios 

setores.  

   

  

15.2.2.  Internações com Demanda para Fonoaudiologia 

 

15.3. PENDÊNCIAS 
       Não há pendências. 
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16. SERVIÇO SOCIAL 

 

16.1. ATIVIDADES   

     O Serviço Social no mês de Maio de 2016 realizou um total de 4689 atendimentos. 

Estes atendimentos foram divididos entre as enfermarias da seguinte maneira: 576 na 

Clínica Médica; 413 na Clínica Cirúrgica; 242 na enfermaria da Pediatria; 104 na Enfermaria 

de Urologia; 342 na Ortopedia; 227 na Neurocirurgia; 108 na Vascular; 425 na U.T.I. 1; 261 

na U.T.I. 2; 188 na U.P.O; 31 na Sala Amarela; 120 na emergência Pediátrica; 936 na 

UCCCM; e 716 na UCCCF. Destes atendimentos foram realizados 5177 orientações e 

encaminhamentos. 

Foram entrevistados e consequentemente avaliados de maneira técnica 1040 

pacientes e/ou suas respectivas famílias. As entrevistas foram realizadas nos diversos 

setores da unidade com os seguintes números: 99 no Bloco crítico (42 no C.T.I 1, 18 no CTI 

2, 28 na U.P.O e 11 na Sala Amarela),  405 nas Enfermarias (50 na Clínica Médica; 71 na 

Clínica Cirúrgica; 112 na enfermaria da Pediatria; 32 na Enfermaria de Urologia; 106 na 

Ortopedia; 20 na Neurocirurgia; 14 na Vascular) e  536 na Emergência (54 na Pediatria do 

P.S, 288 na UCCCM e 194 na UCCCF).  

De 1040 entrevistas realizadas, 72 pacientes foram avaliados com necessidade de 

um acompanhamento sistemático do Serviço Social devido presença de demanda social 

latente. 15 pacientes acompanhados foram vítimas de violência. Destes 72 

acompanhamentos, 41 tiveram resolução, 11 evoluíram a óbito, 2 saíram à revelia e 18 

permaneceram em acompanhamento para o mês seguinte onde somente 4 apresentam 

pendências que impactam na desospitalização, ou seja, estão de alta médica mas 

continuam na unidade. 

Outras ações: 

 Foi realizada no setor a reunião mensal nos dias 23, 24 e 25/05; 

 Apresentação do Serviço Social à Direção em 16/05. 

 Participação em Reunião do GTH em 18/05 
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 Participação em treinamento sobre advertências em 30/05; 

16.2. INDICADORES E METAS CONTRATUAIS 

 

16.2.1. Indicador 1: Taxa de resolutividade das demandas sociais 

 

 
 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável com tendência a manutenção do resultado. 

 

Comentário: 

Apesar dos índices apontarem uma taxa de resolutividade de, em média, 60%, devemos 

considerar que os 40% restantes apresentam baixo impacto na desospitalização, pois a 

maioria representa pacientes em acompanhamento que passam de um mês para o outro 

que terão suas demandas sociais resolvidas. Em média observamos que menos que 10% 

dos pacientes que são acompanhados refletem em problemas para a desospitalização, 

neste mês apenas 4 pacientes permanecem internados devido a demanda social. No total 

de demandas recebidas não estão sendo contabilizados o número de óbitos e saídas a 

revelia. Neste mês foram 72 pacientes acompanhados com 41 casos resolvidos, 18 que 

permaneceram em acompanhamento, 11 óbitos e 2 saídas à revelia.  

Ações: 
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Acompanhamento de forma sistemática dos casos pelas Assistentes Sociais Diaristas 

definindo condutas através de reuniões diárias com a equipe de plantonistas; Monitoramento 

de ações referentes a transferências de pacientes com demandas sociais para outras 

unidades; Ações unificadas entorno da desospitalização. 

 
16.2.2. Indicador 2: Números de dias de internações sociais no mês 

 

 
 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como Regular com tendência desfavorável. 

 

Comentário: 

Neste mês, 21 pacientes apresentaram demandas sociais que impactaram na 

desospitalização cujo a soma totalizou 134 dias. Observamos que as altas mais demoradas 

para desospitalização são referentes a idosos com ausência ou suporte sócio familiar 

fragilizado, pessoas em situação de rua e pacientes com comprometimento psiquiátrico. 

Apesar de encaminhar as situações para os equipamentos públicos pertinentes para a 

resolução das questões de maneira célere, observamos uma demora considerável no que 

tange ao tempo de resposta, além da dificuldade de absorção dos cuidados de pacientes 
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crônicos pelas suas respectivas famílias. 

Ações: 

 

Tentativas de articulação de Rede e Visitas Institucionais para entendimento sobre as 

instituições; Coresponsabilização da Rede de saúde; Cobrança das instâncias judiciárias. 

 
16.2.3. Indicadores de produtividade 
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo com tendência favorável apontada para o melhor sentido 

do indicador. 

 

Comentário: 

Os números de atendimentos, orientações, pacientes atendidos e entrevistas realizadas 

estão altos em relação ao número de profissionais que atuam no setor demonstrando um 

empenho considerável da equipe no atendimento a população usuária.  A situação atual é 

positiva, pois a equipe compreende a importância da sua atuação frente a população usuária 

e ao alto índice de demandas sociais apresentadas. 

Ações: 
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16.3. PENDÊNCIAS 

Não existem pendências para o mês subsequente. 
 
 
 
17. SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

 
17.1. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

O Serviço de Psicologia do HEGV é composto por 15 psicólogas e funciona todos os 

dias em horário diurno. A equipe realiza atendimentos psicológicos com pacientes e 

familiares em todos os setores do hospital e de acordo com avaliação, acompanhamento 

psicológico durante a internação.  O Serviço desenvolve um trabalho de acolhimento e 

busca ativa das demandas com sofrimento psíquico envolvido, atuando preferencialmente 

com psicólogo de referência e organizado por setor ou grupamento de setor. No Bloco crítico 

(UTI 1 , UTI 2, UPO e Sala Amarela) coordena as visitas, presta acolhimento e orientações 

aos familiares. Atua junto com a equipe multidisciplinar e também realizando interconsulta 

com os profissionais. Presta suporte psicológico nos comunicados de notícias difíceis tais 

como: óbito, protocolo de morte encefálica e cuidados paliativos. Atende prioritariamente 

casos de tentativa de suicídio, pacientes com transtorno mental, dependentes químicos e 

casos de violência. A Psicologia realiza encaminhamentos externos para continuidade de 

atendimento na rede de Saúde Mental de acordo com área programática quando necessário. 

Emite relatórios psicológicos para diversos serviços externos tais como saúde, justiça e 

assistência social e notifica casos de violência através da ficha Sinan. 

 

Quadro de Profissionais 

 Total 

Coordenação 1 

Psicólogos UTI 1, 2 e UPO 3 

Psicólogos Neurocirurgia / Vascular/ Clínica 

Cirúrgica 
2 

 

Manutenção de reuniões mensais; Discussão sobre os indicadores de produtividade e 

sistemática apresentação; ações voltadas para a humanização do colaborador. 
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Psicólogos Ortopedia / Urologia 3 

Psicólogos Clínica Médica  3 

Psicólogos Pediatria / PS infantil 1 

Psicólogos Emergência / Sala Amarela 3 

Total Geral 16 

 

 

17.2. ATIVIDADES   

Nos dias 03 e 10 de maio participamos da reunião comissão de sustentabilidade. Dia 

20 tivemos a reunião sobre humanização. Neste mês, participamos também da reunião 

sobre fluxo de violência. No dia 27 ocorreu a apresentação do Serviço de Psicologia para a 

Direção.  

Semanalmente são realizadas discussão de casos atendidos pela Psicologia, onde 

são avaliados os casos em acompanhamento e definidas as condutas. 

Foram realizados 2662 atendimentos aos pacientes e/ou familiares, sendo 862 

atendimentos no Bloco Crítico (UTI 1 e 2, UPO e Sala Amarela), 1330 nas Unidades de 

Internação, 313 na Emergência adulto e 157 na Pediatria e Ps Infantil. Também realizados 

492 interconsultas e 35 encaminhamentos externos para atendimento em saúde mental.  

Dentre as demandas específicas da Psicologia: 

 

BLOCO CRÍTICO 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 3 

Amputação  

Ansiedade 4 

Ansiedade pré-operatória  

Câncer 3 

Conflito familiar 3 

Cuidados Paliativos 11 

Dependência química 13 

Dificuldade de adesão ao tratamento  
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Estimulação de comunicação não verbal 3 

Portadores de HIV 6 

Protocolo de morte encefálica 7 

Questões emocionais anteriores à internação 6 

Questões emocionais decorrentes da internação 13 

Questões sobre o envelhecimento 2 

Suporte ao óbito 32 

Tentativa de suicídio 3 

Transtorno do estresse pós-traumático  

Transtorno mental 7 

Vítimas de violência 7 

 

 

EMERGÊNCIA 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 4 

Amputação 1 

Ansiedade 5 

Ansiedade pré-operatória  

Câncer 7 

Conflito familiar 6 

Cuidados Paliativos 3 

Dependência química 13 

Dificuldade de adesão ao tratamento 6 

Estimulação de comunicação não verbal  

Portadores de HIV 4 

Protocolo de morte encefálica 1 

Questões emocionais anteriores à internação 9 

Questões emocionais decorrentes da internação 8 

Questões sobre o envelhecimento 6 

Suporte ao óbito 14 
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Tentativa de suicídio 6 

Transtorno do estresse pós-traumático  

Transtorno mental 12 

Vítimas de violência 3 

 

PEDIATRIA E P.S. INFANTIL 

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente  

Amputação 5 

Ansiedade 8 

Ansiedade pré-operatória  

Câncer  

Conflito familiar 5 

Cuidados Paliativos  

Dependência química  

Dificuldade de adesão ao tratamento  

Estimulação de comunicação não verbal  

Portadores de HIV  

Protocolo de morte encefálica  

Questões emocionais anteriores à internação 8 

Questões emocionais decorrentes da internação 13 

Questões sobre o envelhecimento  

Suporte ao óbito  

Tentativa de suicídio  

Transtorno do estresse pós-traumático  

Transtorno mental 1 

Vítimas de violência 1 
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UNIDADES DE INTERNAÇÃO  

DEMANDAS ESPECÍFICAS PSICOLOGIA Nº DE CASOS 

Adolescente 3 

Amputação 7 

Ansiedade 89 

Ansiedade pré-operatória 16 

Câncer 21 

Conflito familiar 11 

Cuidados Paliativos  

Dependência química 10 

Dificuldade de adesão ao tratamento 5 

Estimulação de comunicação não verbal 2 

Portadores de HIV 7 

Protocolo de morte encefálica  

Questões emocionais anteriores à internação 37 

Questões emocionais decorrentes da internação 106 

Questões sobre o envelhecimento 7 

Suporte ao óbito 3 

Tentativa de suicídio 1 

Transtorno do estresse pós-traumático 4 

Transtorno mental 11 

Vítimas de violência   
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17.3. INDICADORES  

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado com tendência favorável apontada para o melhor sentido do 

indicador. 

Comentário: 

Foram realizados 2662 atendimentos aos pacientes e/ou familiares, sendo 862 

atendimentos no Bloco Crítico (UTI 1 e 2, UPO e Sala Amarela), 1330 nas Unidades de 

Internação, 313 na Emergência adulto e 157 na Pediatria e Ps Infantil. Também 

realizados 492 interconsultas e 35 encaminhamentos externos para atendimento em 

saúde mental.  

A situação atual demonstra um aumento de atendimentos em relação ao mês anterior, 

considerando que nesse mês não tivemos férias no serviço e trabalhando com a equipe 

completa identificando maior número de demanda para a Psicologia. Importante ressaltar 

que tais números não representam a complexidade e o tempo que é dedicado em cada 

caso dependendo da avaliação da gravidade e necessidade de acompanhamento 

durante a internação. 

Ações: 

Continuidade de discussão de casos clínicos para monitoramento, reuniões com análise 
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de indicadores e incentivo da importância da interconsultas. 

 

17.4. PENDÊNCIAS 

Não existem pendências para o mês subsequente. 

 
 

18. NIR – NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO  
 

18.1. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

Núcleo Interno de Regulação (NIR) é a disponibilização da alternativa assistencial 

mais adequada ao cidadão, oferecendo de forma equânime, ordenada, oportuna e 

qualificada, o emprego dos recursos existentes em um Sistema de Saúde, que assegure o 

acesso à oferta de leitos, consultas, exames diagnósticos, procedimentos e métodos 

terapêuticos.  

A regulação dos leitos da Unidade, acontece de acordo com as necessidades dos 

pacientes, perfil assistencial e capacidade instalada, realizando interface com as Centrais de 

Regulação e os núcleos internos de outras unidades, solicitando, quando necessário, 

exames, consultas e transferências das especialidades que a Unidade não dispõe, 

trabalhando de forma integrada e pactuada. 

 
18.2. ATIVIDADES  

No mês de maio foram regulados 164 pacientes para realização de 

exames/procedimentos em outros serviços referenciados.  
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No mesmo período foram realizadas 1718 transferências internas, 129 transferências 

externas, 281 solicitações internas de CTIs, 76 solicitações de reserva cirúrgicas para CTI, 

das quais 69 paciente foram internados; foram realizadas 48 internações em CTI por 

solicitação de Unidades externas. 
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18.3. PENDÊNCIAS 

        Reestruturação das informações de movimentação de pacientes internos por destino.  
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19. SADT – SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO 
 
 

19.1. Apresentação do Serviço 

 O SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico é composto pelos serviços de 

Tomografia, Edoscopia, Ecocardiograma, Ecodoppler, Ultrassonografia, RX e Laboratório, 

execultando serviço de apoio diagnóstico a paciente internados, emergenciais e 

ambulatoriais. A empresa contratada CientificaLab realiza o processamento dos exames do 

laboratório e emissão de laudos. A empresa contratada OS RAD realiza os exames de 

tomografia e emissão de laudos.   

 
19.2. ATIVIDADES  

No mês de maio foram realizados: 

- 12.425 radiologias que, comparando com o mês de abril, observa-se uma queda de 1%.  

- 77 endoscopias que, comparando com os meses de fevereiro, março e abril, observa-se 

um aumento de 5%. 

- 249 eletrocardiogramas que, comparando com o mês de abril, observa-se um decréscimo 

de 44% em relação ao mês anterior. 

- 514 ultrassonografias que, comparando com os meses de fevereiro, março e abril, observa-

se um decréscimo de 15%, em relação aos meses anteriores, devido ao baixo atendimento 

aos pacientes ambulatoriais e externos, urgência e emergência e internações do período. 

- 286 ecocardiogramas que, comparando com os meses de fevereiro, março e abril, 

observa-se um aumento de 8% em relação ao mês anterior. 

- 2.060 tomografias que, comparando ao mês passado teve uma queda de 29%. 

O coordenador médico do serviço, Dr. Boisson, realizou acompanhamento junto aos 

técnicos de radiologia na prática dos exames nos leitos. 

 

19.3.  INDICADORES  

De acordo com Contrato de Gestão 05/2014, no Volume de Produção Contratada, item 

5.2 – Produção Assistencial SADT, refere-se a exames de ultrassonografia e 

ecocardiografia, com meta de 800 exames realizados e tomografia computadorizada, com 

meta de 2.400 exames realizados. 
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19.4.   PENDÊNCIAS 

    Redimensionamento da carga horária do plantão de 24 horas para 12 horas (dois 

plantões de 12 horas) para os Técnicos em Radiologia. 

    Cadastramento dos exames laboratoriais na recepção do Centro de Imagem. 

 
 

20. INTERNAÇÃO E ALTA 

 

20.1. ATIVIDADES  

No mês de maio foram realizadas 1.255 internações, divididas em: Clínica Médica 

455, Clínica Cirúrgica 365, Ortopedia 246 e Pediatria 189, superando a capacidade 

instalada, pois possuímos 287 leitos habilitados no CNES. 

No período ocorreram 1.236 saídos e ao comparar com o mês anterior observa-se 

uma diminuição de 4%. 

Foi implantado o carimbo de “Alta liberada” para os Comunicados de Alta.  Os 

pacientes de alta deverão comparecer ao Setor de Internação e Alta ou no NIR – Núcleo 

Interno de Regulação para sua liberação da alta, conforme descrito no POP de Alta 

Hospitalar. 

                   

20.2. INDICADORES  

De acordo com Contrato de Gestão 05/2014, no Volume de Produção Contratada, item 

5.1 – Produção Assistencial Hospital, as metas quantitativas são: Saídas Clínicas Adultos, 

Pediátricas, Ortopédicas e outras saídas clínicas, totalizando 1.236 saídas e item 6.2 – 

Indicadores de Desempenho – Quadro 4 – Tempo de Permanência em 7 dias. 

 

20.2.1.  Tempo de Permanência 
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como crítico (abaixo da meta nos últimos 4 meses) com tendência 

desfavorável apontada para o pior sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, estamos com tempo médio de 8,52 dias, ficando acima da meta 

contratual.  

    

20.2.2.  Saídas Clínicas 
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo com tendência favorável apontada para o melhor 

sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, as saídas clínicas de adultos ficaram 45% acima da meta contratual, 

com um volume de 450 pacientes saídos no mês em questão.  

Tal resultado demonstra que o perfil epidemiológico predominante no HEGV continua 

sendo de pacientes clínicos, conclusão corroborada pela elevada taxa de ocupação para 

os leitos desta especialidade. 

 

 

 20.2.3. Saídas Pediátricas 

 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como ótimo (dentro da meta nos últimos 3 meses) com tendência 

favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

As saídas clínicas pediátricas totalizaram 190 pacientes em maio, ultrapassando a  meta 

contratual em 57%. 
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Ações: 

Melhorar as ações de referência e contra referência, agregando novas unidades para o                   

atendimento pediátrico. 

 

 

 

20.2.4. Saídas Ortopédicas 

   

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável (dentro da meta no mês analisado), apontando 

para o melhor sentido do indicador. 

Comentário: 

No mês de maio, foram contabilizadas 250 saídas ortopédicas, acima da meta contratual em 9%.  
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20.2.5.  Saídas Clínicas Cirúrgicas 

 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como crítico (abaixo da meta nos últimos 4 meses) com tendência 

desfavorável apontada para o pior sentido do indicador. 

Comentário: 

Com referência à meta de outras saídas das clínicas cirúrgicas, foram realizadas 346 

saídas, envolvendo as especialidades de neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia geral, 

urologia e proctologia, ficando abaixo da meta contratual.  

Ações: 

Repactuação da meta ou direcionamento de casos cirúrgicos de outras unidades e 

avaliações ambulatoriais eletivas para aumento do número de atendimentos e saídas 

cirúrgicas. 

 

20.3. PENDÊNCIAS 

Descontinuidade do fornecimento das etiquetas para os formulários dos 

prontuários, pelo     Almoxarifado. 

Esclarecimentos de dúvidas pelo suporte do SUBPAV e problemas apresentados pelo 

sistema, gerando interrupção das internações e altas no mapa de leitos 
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21.  LABORATÓRIO  

21.1. ATIVIDADES   

      Coleta de sangue da emergência pelos técnicos de enfermagem do laboratório 

e técnicos de laboratório e demais exames das unidades de internação e bloco crítico, 

realizada pela Equipe de Enfermagem das unidades.  

Protocolo específico para coleta admissional e exames de rotina, atendendo rounds 

em tempo estabelecido sendo os resultados disponibilizados on line, para todas as 

unidades do hospital. 

          O processamento dos exames e emissão de laudos são realizados pela 

CientíficaLab, empresa terceirizada, contratada para este fim e entrega de resultados. 

Estabelecido novo horário de coleta de rotina para salas de homens e mulheres e 

entrega em tempo hábil para o round na emergência. 

Elaborado o POP e Manual de Orientações para Preparo de Exames (em fase de 

aprovação e codificação). 

 

 
 
  

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável (resultado dentro da meta no mês analisado) com 

tendência favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 
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Comentário: 

No mês de maio/16 foram realizados 60.296 exames de análises clínicas e houve uma 

diminuição de 2,71% comparando-se ao mês de abril/16. 

Apontamos como favorável, a listagem afixada para equipe médica, diariamente, afim 

de que os mesmos consultem os exames realizados nas 24 horas anteriores evitando a 

repetição de solicitação de exames.  

 
21.2. INDICADORES  

 

 
 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado como favorável apontada para o melhor sentido do indicador. 

No mês de maio atingimos o percentual de 95,58 % de exames liberados em até duas 

horas que comparado com o mês anterior, houve um aumento de 4,22%. 

Comentário: 

Apesar de ocorrer falhas no sistema da empresa CientíficaLab, durante o período, 

houve aumento do indicador.  
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Análise do Resultado: 

Indicador classificado como desfavorável com tendência desfavorável para o pior sentido do 

indicador. 

Comentário: 

No mês de maio foram recoletados 390 exames gerando um índice de 4,86% que 

comparando com o mês de abril, houve um aumento de 7,52%.  

Maior índice das recoletas por erros pré-analíticos, porém, tivemos para confirmação 

diagnóstica. 

    

 

21.3 PENDÊNCIAS 

 

       Melhora do tempo de entrega de resultados pela Cientificalab, dentro da meta 

contratual. 

 Diminuir o percentual de recoletas. 
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22.  MANUTENÇÃO 

22.1 ATIVIDADES   

Durante o mês de maio/16, o serviço de manutenção predial realizou atendimento de 

784 ordens de serviços para manutenção corretiva, divididas entre as especialidades 

conforme descritas no item 3.3 deste relatório “Indicador de atendimentos por 

especialidades”.  

Abaixo seguem as atividades em destaque durante o mês. 

 

22.2. Atividades em Destaque 

 

 Obra para abertura de corredor de acesso à sala amarela; 

 Revisão geral nos filtros dos condicionadores de ar do Departamento Pessoal 

 Revisão no sistema de vácuo; 

 Reforma da sala da coordenação médica; 

 Desobstrução da rede de esgoto; 

 Início da reforma da Uan; 

 Substituição dos filtros dos purificadores de água; 

 Obra para solução de vazamento e infiltração no Centro Cirúrgico; 

 Obra para solução de vazamento e infiltração na sala das mulheres; 

 Revisão no quadro elétrico da Unidade de Terapia Intensiva – I; 

 Revisão no quadro elétrico Unidade de Terapia Intensiva – II; 

 Obra Hidráulica no sistema de esgoto do serviço e Hemodiálise; 

 Manutenção no Sistema Hidráulico da Uan; 

 Manutenção no Sistema Automático de abastecimento dos reservatórios de água; 

 
 

22.3. INDICADORES  

22.3.1.  Indicador 1 – Atendimentos por Especialidade 
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Análise do Resultado: 

Através do indicador, podemos fazer uma análise crítica das áreas com maior quantidade 

de atendimento. O indicador ainda permite verificar a alta quantidade de atendimentos 

nas áreas de elétrica e hidráulica e gasista. O aumento significativo de atendimentos de 

hidráulica e elétrica foi devido às fortes chuvas que ocorreram nas proximidades, 

gerando entupimentos e grandes oscilações de energia 

Comentário: 

Durante o mês foram realizadas ações de revisão no sistema hidráulico e elétrico em 

diversos setores da unidade a fim de verificar a existência de vazamentos.  

Ações: 

Aquisição de materiais para estoque em grande quantidade relacionados às áreas de 

elétrica e hidráulica. 
 

22.3.2.  Indicador 2 – Tempo Médio de Atendimento 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise do Resultado: 

Indicador classificado com bom. Tivemos durante o mês aumento na quantidade de 

atendimentos. Esse aumento é proveniente de estratégia de atendimento estabelecida 

em reunião com equipe de gestão. 

Comentário: 

Com a implantação do sistema de chamados via internet, conseguimos mensurar e 

consolidar com mais qualidade os indicadores.  

Ações: 

Maior agilidade no processamento das informações no sistema. Interação junto aos 

setores para melhorar a qualidade dos chamados (Conter maiores informações sobre o 

ocorrido) 

 
 

22.3.2. Indicador 3 – Horas trabalhadas por Centro de Custo 
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22.4. PENDÊNCIAS 

 Concluir reforma da Uan; 

 Concluir reforma da sala amarela; 

 Solução das ordens de serviço em aberto do mês anterior; 

 Programa de baixa dos bens patrimoniais inservíveis junto ao setor de patrimônio 

 

 

23. ECONÔMICO FINANCEIRO 

23.1 - Movimento 
Econômico jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 

23.1.1 - Receita R$ 19.946.453,59 R$ 19.942.895,19 R$ 20.779.767,77 R$ 21.563.947,00 R$ 21.563.947,00 

23.1.2 - Despesa R$ 17.568.920,56 R$ 17.908.460,50 R$ 18.725.126,13 R$ 18.256.279,96 R$ 19.586.033,92 

23.1.3 - Disponível R$ 1.743.854,23 R$ 4.695,06 R$ 225.651,50 R$ 753.792,26 R$ 1.561.408,30 

23.1.4 - Fluxo de Caixa -R$ 12.078.882,30 -R$ 1.739.845,53 R$ 220.956,44 R$ 528.140,76 R$ 807.616,04 

23.1.5 - Créditos a 
Receber R$ 159.525.050,74 R$ 164.331.421,57 R$ 168.610.978,83 R$ 173.674.925,83 R$ 180.423.872,83 

 

A receita não houve incremento em relação a abril de 2016 com base na 

parcela 14/24 do contrato novo.    

Na despesas houve um aumento de R$ 1.329.753,96 devido ao pagamento de 

rescisões e pontualidade dos feriados que impactam na carga de pessoal. 

No disponível houve aumento de R$ 807.666,04 em virtude de saldo 

programado dos pagamentos no 1º dia do mês subsequente conforme obrigações 

financeiras. 

Análise do Resultado: 

Indicador com características parecidas com as dos outros meses, com destaque 

para Ortopedia com 89 atendimentos e UTI-II com 56 atendimentos. 

Comentário: 

A Ortopedia apresenta muitos problemas por infiltração nas paredes e tetos gerando 

grande número de ocorrências. 

Ações: 

Já estamos reformando os equipamentos de refrigeração artificial, com isso 

esperamos reduzir a quantidade de chamados do setor. 
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O fluxo de caixa ficou positivo pelo movimento financeiro mensal com as 

entradas em R$ 16.516.011,30 e saídas em R$ 15.708.395,26 

Nos créditos a receber temos a composição de: Parcela Investimento Contrato 

geral R$ 16.952.640,00; outubro 2015 custeio geral R$ 19.792.300,12; novembro 

2015 custeio geral R$  19.942.870,83; dezembro 2015 custeio geral R$ 

19.942.870,83, janeiro 2016 custeio geral R$ 19.942.870,83; fevereiro 2016 custeio 

geral R$ 19.942.870,83, março 2016 R$ 9.649.776,29 (parcela 12/24) R$ 

11.129.779,10( parcela 13/24), abril R$ 21.563.947,00 e maio R$ 21.563.947,00 . 
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8.  PALAVRA DO DIRETOR 

 

O mês de maio de 2016 se manteve sob os efeitos do agravamento do desequilíbrio 

financeiro do contrato de gestão que, ao longo do ano passado e decorrer deste, impôs o 

hospital a conviver com repasses financeiros abaixo do valor contratualizado, registrando um 

importante déficit de fluxo de caixa.  

Diante de um cenário turbulento financeiramente, a unidade sofreu alguns reflexos na 

parte de pessoal, manutenção de colaboradores em seus devidos plantões, na sua 

produtividade e resolutividade, tudo isso impactando diretamente no cumprimento das metas 

contratuais.  

  

 

 

Frederico Alexandre Coltro 

Diretor Executivo 

  

 

  


