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Conforme informado no edital, a média histórica de partos do HERF é de 350
partos e 120 procedimentos de natureza ginecológico-obstétrica. Em 2011, contudo,
por uma questão excepcional, quando houve o fechamento da maternidade do
Hospital Municipal Pedro II, a média de internações saltou para 700/mês, volume
superior à capacidade instalada da unidade, gerando superlotação.

Com a reinauguração do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, e a
inauguração de novas unidades de saúde (Hospital da Mulher Mariska Ribeiro,
maternidade municipal localizada em Bangu, e Hospital da Mãe, em Mesquita), a
demanda retornou, no segundo semestre de 2012, a níveis compatíveis com a
capacidade instalada da unidade, em torno de 500 internações/mês (maiores detalhes
ver item: UTI-Neonatológica)

Considerando que a demanda espontânea é insuficiente para o cumprimento
da meta de 602 internações/mês, não haverá como atingir esta meta se as
parturientes não forem devidamente referenciadas pela SES/RJ via Serviço de
Regulação (já enviamos ofício à Central oferecendo nossos serviços, mas não entramos
em detalhe das metas, somente à SES/RJ).

Por outro lado, a criação de uma demanda inexistente, mediante a regulação
de casos que normalmente não viriam para o HERF, simplesmente para cumprir metas
também não é a solução. Este assunto será melhor detalhado logo a seguir no item:
“Tempo de Permanência na UTI-Neonatal”.

Meta cumprida.

Os Atendimentos Ambulatoriais apresentamos uma média ano de 204
atendimentos, superando a Meta estipulada de 200 atendimentos.

Este Indicador ficou dentro dos 4 (quatro) dias de permanência previstos no contrato.

A Taxa de Mortalidade ajustada por Escore de Gravidade na UTI Neonatal
(SNAPPE), começa apresentar resultados mais fidedignos à partir do mês de julho de
2013, devido implantação da Ferramenta do Epimed (Software de Gestão), porém
sabemos que podemos melhorar e estamos investindo esforços, para que isto ocorra.

Segundo a Portaria 930 do MS, de 10 de maio de 2.012, considera-se recémnascido a criança com idade entre 0 (zero) e 28 (vinte e oito) dias de vida.
Assim, teoricamente, crianças a partir de 29 dias de vida não deveriam estar
internadas na UTI-Neonatal. Na prática, como a unidade não dispõe de leitos de UTIPediátrica as crianças permanecem internadas na UTI-Neo além dos 28 dias que a
caracterizam.
A solução burocrática, se é que podemos utilizar este termo, teoricamente,
seria transferir estes RN para uma UTI-Pediátrica. Contudo, é conhecida a escassez de
leitos pediátricos na rede pública do Rio de Janeiro e a melhor alternativa é garantir a
assistência destas crianças na UTI-Neo do HERF.
Temos ainda os RNs pré-maturo extremos, que se encaixam no perfil da UTINeo, com peso variando entre 700g a 1200g, com internações prolongadas, os quais
somados aos pacientes crônicos totalizam quase 50% dos leitos da unidade

comprometidos com pacientes de longa permanência, prejudicando a rotação dos
leitos e impactando diretamente no cumprimento das metas contratuais.

Além disto, dispomos de apenas 7 (sete) leitos de UI - ( Unidade Intermediaria)
e 20 (vinte) leitos na UTI ( Unidade de Tratamento Intensivo) gerando um gargalo que
não permite a transferência para UI dos pacientes de alta da UTI-Neo.

Sob a ótica legalista, ainda que previsto em contrato, estes casos dificultam o
cumprimento das metas e extrapolam os limites de atuação do HERF. Entretanto,
também é claro que transferir os RN para as UIs de outros hospitais ou os casos
pediátricos (mais de 28 dias) para as UTI Pediátricas de outros hospitais, no intuito de
baixar a média de permanência da UTI-Neonatal, não seria uma solução de fato. Em
resumo, seria exatamente o oposto de nossa proposta de trabalho para o HERF, de
agregar valor ao serviço e melhorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Segundo nosso entendimento, a solução mais adequada seria ampliarmos o
número de leitos da UI, através da redução do número de leitos do Alojamento
Conjunto (Maternidade), conforme segue:
1. Análise da Estrutura e Meta de Permanência da Maternidade (Alojamento
Conjunto)

Segundo a tese de mestrado de Paulo Ricardo C. Bezerra, da Universidade
Federal do Rio Grande do norte, em 2.002 “Um hospital geral não deve funcionar com 100%
de sua capacidade. O ideal é ter uma lotação de 85%... ...a ocupação muito elevada causa
sobrecarga de trabalho na preparação de leitos, dificulta a higienização das enfermarias/leitos,
prejudica o trabalho da farmácia e sobrecarrega as tarefas administrativas”.

Esta tese é corroborada pelo Dr. George Schahin, diretor-presidente do
Hospital Santa Paula, de São Paulo, publicado no Jornal Eletrônico O Rebate, segundo
o qual “O ideal é atingirmos entre 80% e 90% de ocupação dos leitos hospitalares,
principalmente os de UTI. Isso nos capacita a trabalhar com processos claros e definidos, evitando
distorções, reduzindo erros e maximizando resultados positivos. Com isso, os custos fixos se diluem.
E não há custo mais alto do que o custo da ociosidade”.

Seguindo esta linha de raciocínio, mantendo uma ocupação em torno de 85% e
usando os dados previstos no contrato, 78 leitos de Alojamento Conjunto e até 4 dias
de média de permanência, teríamos o seguinte quadro para o HERF:
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Média de Permanência (em dias)
Total de Internações Possíveis

Aplicando-se o período médio de permanência previsto no contrato à uma
ocupação de 85%, conseguiríamos, no máximo, 498 internações. Muito aquém das 602
previstas na meta. Ainda que mantivéssemos uma ocupação de 100%, não
atingiríamos a meta contratual (ver quadro abaixo).
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Para agravar a situação, há muito tempo, aproximadamente 20 a 30 leitos do
Alojamento Conjunto são utilizados rotineiramente para acomodação das mães dos
RNs internados na UTI Neonatal e UI. Ou seja, contrariando o edital, a Maternidade
dispõe somente de 50 a 60 leitos para dar vazão às metas e não 78.
Se 78 leitos não seriam suficientes para atender às metas previstas no edital
para a Maternidade (Alojamento Conjunto), quem dirá 50 ou 60. Contudo, como pode
ser observado, o HERF consegue manter uma média de 500 internações mensais,
mesmo dispondo de menos leitos do que o esperado, equivalendo ao que seria obtido
com uma ocupação em torno de 85% para os 78 leitos oficiais da Unidade. Isto só é
possível graças à utilização dos leitos de pré-parto associado com a manutenção de
médias de permanência próximas de 3 dias e manutenção próxima de 100% dos leitos
disponíveis (50 a 60).

O cumprimento da meta de saídos da Maternidade só será atingida se
mantivermos os 78 leitos ativos e destinados às parturientes, e mantivermos uma
média de permanência de 3,3 dias e ocupação limitada à 85%.
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Conclusão 1 – Meta de Saídos da Maternidade:

A meta de 602 saídos mesmo com a ajuda da Central de Regulação, só será
atingida mediante a utilização, pelo Alojamento Conjunto, dos 20 a 30 leitos que
atualmente são destinados às mães dos RNs internados na UTI-Neo. Isto geraria uma
grande insatisfação dos usuários e reclamações do Ministério Público por não
permitirmos a permanência dos pais ou responsáveis (no caso, das mães) na Unidade,
conforme preconizado pelo Estatuto do Menor e do Adolescente.
Além disto, estaremos criando uma demanda, teoricamente, “artificial”, pois
não seria fruto da escolha ou procura natural das mães pela Maternidade mais
próxima ou preferida, mas o resultado do direcionamento da Central de Regulação,
desviando parturientes que hoje, naturalmente, buscam outras unidades.
1. Análise da Estrutura e Meta de Permanência da UTI-Neonatal

Conforme citado acima, há um gargalo na saída dos RNs da UTI-Neonatal pela
ausência de leitos de UI, sendo o principal empecilho, a falta de espaço para sua ampliação.
Exemplo prático deste quadro é notar que frequentemente a UTI-Neonatal cria leitos extras,
atingindo picos de até 30 leitos, onde deveriam existir somente 20, enquanto que o número de
leitos da UI permanece sempre inalterado.
Na prática, fica evidente concluir que os RNs de alta na UTI-Neonatal, acabam
permanecendo na unidade após a alta, elevando significativamente a média de permanência,
por falta de leitos de UI.

A UTI, UI e os 20 a 30 leitos do alojamento conjunto utilizados pelas mães dos RNs e
citados acima estão situados no 3º andar e não há possibilidade de ampliar a área de um
destes serviços sem a desconfortável invasão de espaço dos demais.
Analisando o quadro atual podemos identificar que:
o

A UTI-Neonatal é estrutura mais cara e complexa dos três serviços;

o

A UTI-Neonatal permanece com RNs e bebês internados além do necessário;

o

Os leitos da UTI-Neonatal eventualmente ocupados com RNs ou bebês de alta,
impossibilitam a internação de RNs graves que necessitam do serviço;

o

A UI precisa ser ampliada para dar vazão aos RNs de alta na UTI-Neo;

o

A UI não tem espaço para ampliação no local atual;

o

As mães alojadas na unidade não estão ali devido a nenhuma patologia;

o

As mães dos RNs da UTI-Neonatal estão ocupando uma área destinada às
parturientes;

o

As mães dos RNs necessitam de um local seguro e confortável para dormirem,
não necessariamente um leito hospitalar.

2. Conclusão 1 – Meta de Permanência da UTI-Neonatal:
Não é preciso uma grande reflexão para notar que a melhor saída seria disponibilizar
um local adequado para acomodar as mães, fora do terceiro andar do HERF, e utilizar o
espaço liberado para ampliação de leitos da UI.
Uma vez evidenciado que o aumento no giro de leitos da UTI-Neonatal mediante a
redução da média de permanência dos RNs internados não será possível sem a ampliação do
número de leitos de UI e consequente fechamento de leitos hoje destinados à acomodar as mães
da maternidade, entendemos que a melhor solução seria criar um espaço para as mães
dormirem durante a noite, fora do prédio da UTI-Neonatal e utilizar uma ou mais enfermarias
que eram utilizadas por elas para ampliar a UI e criar um espaço adequado às mães
permanecerem no 3º para que possam permanecer próximas dos RNs durante o dia.
Esta obra não foi prevista na proposta de trabalho, mas entendemos que deva ser vista
com atenção, pois seria uma solução barata e com grande retorno à qualidade da assistência,
satisfação dos usuários e possibilitaria aumento no número de RNs atendidos pelo Serviço
através do aumento no giro de leitos.

Acreditamos na busca da excelência no atendimento e, consequentemente, atingir as metas
estipuladas; mas elas não podem ser o objetivo do atendimento, pois traduziriam de forma
errônea e tendenciosa a realidade.
A maternidade do HERF, tem perfil de alto risco materno e fetal e a coordenação médica da
maternidade do HERF vem monitorando a evolução nas taxas de cesáreas do serviço, quando
comparadas às metas a serem atingidas e preconizadas pelo Ministério da Saúde. Nossa média
anual encontra-se abaixo de 35%.
A fim de assegurarmos que somente critérios científicos estejam sendo utilizados na
determinação, ou não, das cesarianas, implantamos o comitê de análise das cesáreas realizadas
na maternidade. Todas as cesarianas serão auditadas pela equipe composta por três médicos
obstetras.
No mês de setembro, este comitê já analisou o quantitativo de 115 prontuários de pacientes
submetidas a cesáreas, de um total de 132 pacientes.
Pode-se concluir que as maiores indicações refletem a preocupação e orientação da
coordenação médica com a assistência prestada. Eram pacientes com cesarianas prévias, com
gestações passando do tempo, acima de 41 semanas de gestação. Muitas delas com várias comorbidades associadas (cesariana prévia e pós datismo; amniorrexe prematura e cesárea
prévia, etc.).
De um total de 132 prontuários de pacientes submetidas a cesáreas no mês de setembro/2013;
analisamos 115 destes, (17 prontuários encontravam-se retidos no setor de faturamento
hospitalar e não puderam ser disponibilizados num primeiro momento).
As principais indicações de cesarianas foram:
1)

Iteratividade (cesárea prévia ou associada com outras co-morbidades): 33 pacientes

Inclui-se aqui pacientes agendadas para o programa de planejamento familiar.
2)

Gravidez prolongada (pós datismo): 19 pacientes

3)

Desproporção feto pélvica (DCP ou fetos com mais de 4000g): 16 pacientes

4)

DHEG: 14 pacientes

5)

Rotura prematura das membranas ovulares (amniorrexe): 12 pacientes (algumas com

cesáreas prévias)
6)

Sofrimento fetal: 8 pacientes

7)

Apresentação pélvica: 6 pacientes

8)

Gestantes com HIV: 2 pacientes

9)

Obesidade mórbida: 1 paciente

10)

Não justificadas num primeiro momento (conduta própria adotada pelo plantonista): 4

pacientes

Parturientes
Não Justificadas
(ainda)
Obesidade
HIV Mórbida
3%
2%1%
Apresent. Pélvica
5%
Sofrimento Fetal
7%

Iterativicade
Iterativicade
29%

Pós-datismo
Desproporção Pélvica (+ de 4kg)
DHEG

Amnioerrexe
10%

Amnioerrexe
Sofrimento Fetal
Apresent. Pélvica
HIV

DHEG
12%

Pós-datismo
17%

Obesidade Mórbida
Não Justificadas (ainda)

Desproporção Pélvica (+ de 4kg)
14%

A coordenação médica da maternidade do HERF, encontra-se atenta com estes indicadores, bem
como outros: asfixia perinatal, fraturas de clavícula, infecção puerperal, etc.
Entendemos que muitos deles, refletem a assistência prestada num universo maior que apenas a
unidade hospitalar. Esta, muitas vezes, acaba gerenciando o resultado final de um sistema
desarticulado, com inúmeras falhas na assistência que vão desde o pré-natal até o processo de
regulação de leitos.
Com o incentivo às boas práticas na assistência obstétrica, a humanização no atendimento às
gestantes e também aos seus familiares, acreditamos avançar no alcance dos indicadores e
taxas preconizadas; contudo, trata-se também de um processo lento, demorado e que necessita
de compreensão e qualificação de toda a equipe multiprofissional envolvida neste processo.
Não se conseguirá isto apenas estipulando-se friamente números que são trazidos de fora,
comparados com serviços de saúde já bem mais avançados como um todo que os do Brasil.

Indicador ficou dentro dos parâmetros previstos no contrato.

Conforme citado anteriormente, a partir de março implantamos um modelo de pesquisa que
prejudicava bastante a pontuação no quesito “cumprimento da meta de satisfação dos
usuários”, uma vez que utilizava um formulário único questionando a satisfação dos usuários
(pacientes/parturientes) no momento em que estavam fazendo as reclamações, ou seja, no
momento em que estavam evidentemente insatisfeitos, em vez do momento da alta, quando já
teriam uma visão do conjunto do atendimento prestado e com suas reclamações já atendidas.
Utilizamos esta estratégia durante 3 meses (março, abril e maio), em junho adotamos a
pesquisa no momento da alta, separando-a do serviço de ouvidoria. A grande diferença no
resultado das pesquisas do trimestre março-maio (85% em média) para o mês de junho (97%),
evidencia o óbvio de que a metodologia adotada anteriormente prejudicava o indicador de
qualidade “satisfação do Usuário”.

Indicador ficou dentro dos parâmetros previstos no contrato.

Indicador ficou dentro dos parâmetros previstos no contrato.

Indicador ficou dentro dos parâmetros previstos no contrato.

Segundo o contrato, as cláusulas 4.4.10 e 8.15 preveem capacitação e treinamento aos
profissionais do HERF, conforme descrito abaixo.
4.4.10 Manter os colaboradores permanentemente capacitados e atualizados, oferecendo cursos
de educação permanente. Os programas e escalas de capacitação da equipe devem ser
informados à SES/RJ sempre que solicitados. A SES/RJ poderá, a qualquer momento, solicitar a
capacitação específica em alguma área.
Item 8.15 – Todos os profissionais deverão passar por cursos de reciclagem a cada 6 meses com
comprovação de frequência e/ou certificado.
Considerando o contrato, se dividirmos o número de empregados por 6, teremos o número de
treinamentos mensais devidos. Como este dado é acumulativo, ao longo de 6 meses teríamos o número de
treinamentos igual à soma dos colaboradores.
Usando esta linha de raciocínio, o gráfico abaixo demonstra que o quantitativo acumulado de
treinamentos realizados supera, em muito a meta estabelecida de um treinamento por colaborador a
cada 6 meses.

NOVOS SERVIÇOS

PROJETO AMIGAS DO LEITE:
Desenvolvido pelas colaboradoras da Pró-Saúde: Enfª Lucinez F. Villa Maior, Nut.
Patricia Meirelles e Enfª Viviane Pacheco

Introdução
A quantidade de leite captada pelo Banco de Leite Humano do HERF era pouca e
insuficiente para atender a todos os recém-nascidos que se encontravam na UTI neonatal até
permanecerem em Aleitamento Materno Exclusivo. A única saída era recorrer, frequentemente,
às fórmulas lácteas produzidas em laboratórios medicinais.
Desnecessário comentar sobre a importância do leite materno para a saúde dos bebês
nos primeiros meses de vida, para que tenham bom desenvolvimento e se tornem adultos
saudáveis e da importância em mudarmos o quadro então existente. Precisávamos,
urgentemente, aumentar a captação de leite humano para atender ao Banco de Leite do HERF.
Em vista da grande demanda de prematuros que lutam pelo direito a vida, e, visando à
realização desse direito, nasce o projeto Amigas do Leite no Hospital Estadual Rocha Faria,
para abranger a todos.
A partir desta constatação, por iniciativa da coordenadora do Banco de Leite Humano
do HERF, nutricionista Patricia Meirelles e das enfermeiras Viviane Pacheco e Lucinez F. Villa
Maior, colaboradoras da Pró-Saúde-ABASH, foi desenvolvido o projeto “Amigas do Leite”, que
visava garantir o aumento nas doações de Leite Humano Ordenhado, através da coleta
domiciliar, para suprir às necessidades dos recém-nascidos internados na UTI neonatal e,
consequentemente, substituir o uso de fórmulas lácteas na unidade.
Este projeto foi apresentado e aprovado pela SES/RJ e, uma vez implantado, obteve
grande sucesso e repercussão.

Objetivo
Aumentar a captação de Leite Humano Ordenhado para o hospital atingir um maior
número de recém-nascidos assistidos pelo leite amigo.
Incentivar as doações por meio de coleta externa (nas residências) com equipe treinada
e capacitada.

Doadoras
São consideradas doadoras as nutrizes saudáveis que apresentam secreção láctea
superior às exigências de seu filho e que se dispõe a doar o excedente por livre e espontânea

vontade.
Considerando que as doações do leite humano ordenhado (LHO) são destinadas
prioritariamente para os recém-nascidos prematuros e/ou doentes.
O Banco de Leite Humano deve estabelecer programas capazes de garantir captação
de número adequado de doadoras para atender a demanda dos receptores da unidade
assistida.

Vantagens para as doadoras
As principais indicações de ordenha estão relacionadas à condição materna e/ou do
bebê

 Manter a lactação.
 Aliviar o ingurgitamento mamário (peito empedrado).
 Aliviar tensão na região mamilo-areolar visando a uma pega adequada.
 Alimentar bebês que não tem condições de sugar diretamente no peito da mãe, por
prematuridade, doença e outras dificuldades relacionadas à amamentação.
 Fornecer leite para o próprio filho, no caso de volta ao trabalho ou separação
temporária por outras causas.
 Tratar mastite.
 Colher o leite para ser doado a um Banco de Leite Humano.
 Outras indicações.

Receptores
Os Critérios de prioridade podem variar de acordo com o estoque do Banco de Leite
Humano:

 Recém-nascido prematuro ou de baixo peso, que não suga;
 Recém-nascido infectado, especialmente com entero-infecções;
 Recém-nascido em nutrição trófica;
 Recém-nascido portador de imunodeficiência;
 Recém-nascido portador de alergia a proteínas heterólogas;
 Casos excepcionais a critério médico;

Vantagens para os receptores de Leite Humano Pasteurizado
Mantém uma porcentagem elevada de IgA secretora, IgG, lisozimas, e lactoferrina
fatores estes importantes para a proteção das crianças prematuras, uma vez que nenhum outro
leite sequer contém traço destes elementos.

1. Em relação à composição de gorduras do leite de banco sabe-se que, se o leite for
adequadamente processado e armazenado, haverá preservação do seu conteúdo e o
valor calórico será adequado ao recém-nascido prematuro.

Viabilidade
Equipe
Todas as funcionárias do setor, direta ou indiretamente foram inseridas no projeto, já
que as orientações quanto às doações, ordenha e aleitamento são dadas 24 horas por dia pelo
telefone.
Para a realização das visitas domiciliares foram responsáveis as enfermeiras da rotina
do setor, assim como pelo treinamento da equipe.

Cadastro de doadoras
A triagem das doadoras externas deve ser realizada por um profissional treinado, no
momento do primeiro contato via telefone através do preenchimento de uma ficha para
cadastro (anexo) contendo: nome completo, endereço (com ponto de referência), telefone para
contato, intercorrências no pré-natal, data e local do parto, Intercorrências e tratamento no pósparto, Coleta de exames.
Caso a doadora não tenha realizado exames pré-natal ou estiverem com validade dos
exames vencida (realizados há mais de seis meses), é colhido amostra de sangue para
hemograma completo, HIV (teste rápido), VDRL e outros necessários.
A coleta é realizada na primeira visita, juntamente com a entrega do kit para a
doação.
Material para coleta: luva de procedimento, algodão, álcool a 70%, scalp 27, seringa
de 10 ml, tubo com tampa roxa, tubo com tampa amarela e garrote.

Transporte
A etapa de transporte ocorre quando o leite humano é ordenhado em local externo ao
Banco de Leite Humano, como no domicílio da doadora, unidade de internação ou posto de
coleta, e necessita ser transportado ao banco; ou quando o leite pasteurizado é encaminhado
do Banco de Leite Humano a uma unidade receptora. O leite humano ordenhado (cru e/ou
pasteurizado) tem de ser transportado sob cadeia de frio, e o tempo de transporte não deve
ultrapassar seis horas.

Cadeia de frio é a condição em que os produtos são mantidos sob refrigeração ou
congelamento desde a coleta até o consumo, com o objetivo de impedir alterações químicas,
físico-químicas, microbiológicas e imunológicas.
Por questões de natureza microbiana ou química, a manutenção da cadeia de frio a que
deve ser submetido o leite humano ordenhado representa importante ação preventiva para a
preservação da qualidade do alimento. Ao longo de toda a cadeia, o momento de transporte
sempre agrega riscos de elevação de temperatura, o que, por conseguinte, favorece a
ocorrência de não conformidades. Para assegurar a manutenção da cadeia de frio no decorrer
do transporte, o tempo entre o recebimento do produto no domicílio da doadora e a entrega na
recepção do Banco de Leite Humano(BLH) não deverá ultrapassar seis horas; o mesmo tempo
precisa ser respeitado para o transporte do Leite Humano Ordenhado Pasteurizado (LHOP) até
a unidade receptora final.
Os produtos devem ser transportados do local de coleta ao BLH em recipientes
isotérmicos exclusivos, constituídos por material liso, resistente, impermeável, de fácil limpeza e
desinfecção, contendo gelo reciclável na proporção de três litros deste para cada litro de leite.
O gelo comum só pode ser utilizado quando o leite estiver fluido, pois representa uma
fonte de calor para o leite congelado; já o gelo reciclável propicia temperatura mais baixa, o
que garante a manutenção do congelamento. É necessário transportar os leites congelado e
refrigerado separadamente. A manutenção do leite a baixas temperaturas evita a proliferação
de microrganismos, resultando em um produto de melhor qualidade.

Normas para o recipiente isotérmico
 O recipiente deve ser previamente limpo e desinfetado antes e após cada rota.
 Higienizar o gelo reciclável e o termômetro com cabo extensor antes e após cada rota.
 Climatizar o recipiente, com gelo reciclável, pelo menos 30 minutos antes da saída do BLH.
 Manter o gelo reciclável na proporção de três litros para um litro de LHO, distribuído sob a
forma de colmeia no interior da caixa de transporte.
 Manter a temperatura interna, que deve ser monitorada depois de decorridos os 30 minutos
de climatização – utilizar termômetro com cabo extensor no centro do recipiente, sem tocar
no gelo.
 O bulbo do termômetro deve ser colocado no interior de um frasco de plástico resistente
para não ser danificado.
 Considerar as seguintes temperaturas limítrofes em seu interior: a) produto refrigerado –
máx. de 5°C; b) produto congelado – máx. de -1°C.
 Manter as embalagens em posição vertical e devidamente rotuladas/identificadas
(doadora, hora e data da primeira coleta).
 As embalagens vazias devem ser acondicionadas em recipiente separado.

 Calibrar os termômetros a intervalos regulares mantendo o registro dos mesmos.
 Recomenda-se utilizar um recipiente isotérmico de menor volume, com gelo reciclável, para
ser utilizado no transporte das embalagens entre o veículo e a casa da doadora. Somente
abrir a caixa de maior volume quando imprescindível.

Material necessário
Veículo com motorista, caixa isotérmica com termômetro de máxima e mínima com cabo
extensor, geloc na proporção 3:1, termômetro a laser para aferir a temperatura do LHO
congelado, planilha de controle da temperatura da caixa e do LHO, no momento da retirada e
no momento da chegada ao BLH.

Normas referentes ao veículo para o transporte do LHO
 Deve garantir a integridade e a qualidade do produto.
 Deve estar limpo, isentos de vetores e pragas urbanas ou de qualquer evidência de sua
presença.
 Deve ser adaptado para transportar o recipiente isotérmico de modo a não danificar p
produto e garantir a manutenção da cadeia de frio.
 Deve ser exclusivo no momento do transporte conforme rota estabelecida.
 Deve ser conduzido por motorista acompanhado por profissional do BLH capacitado
para este fim.

Rota
A rota para captação dos frascos com LHO doados iniciou uma vez por semana às
sextas feiras, ampliando posteriormente para 3 x semana, devido ao aumento da demanda,
com sérias possibilidades de estendermos a 5 x semana.
A área programática que o projeto vai abranger foi estipulada de acordo com as
fichas de doadoras já cadastradas no BLH. Após pesquisa realizada, formulamos o gráfico a
seguir:

4.3.32.1.1 - DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL

Nova Iguaçú; 25%

Campo Grande;
50%

Inhoaiba; 12%

Outros; 3%

Pedra de
Guaratiba; 10%

Contato
O contato com a doadora é feito através do telefone sempre no dia anterior à rota
para obtermos informações quanto a quantidade de frascos a serem recolhidos e entregues
para a coleta.

Divulgação
Iniciamos o projeto com um evento no calçadão de Campo Grande e pudemos contar
também com o apoio dos meios de comunicação, com inserções nas mídias impressa e televisiva.
A repercussão foi muito positiva e passamos a contar também com o apoio dos postos
de saúde nos ambulatórios de centro de saúde e locais de atuação das equipes saúde da
família com distribuição de folheto explicativo sobre o projeto Amigas do Leite, que nos
solicitaram, inclusive, palestras às futuras mães e puérperas.
Passamos, também, a orientar às gestantes da rede Cegonha, durante a visita ao
hospital e para as puérperas no alojamento conjunto do HERF, onde atualmente são captados
leite para o BLH.

Resultados Alcançados
Seguem abaixo os gráficos da evolução dos litros de leite coletados e distribuídos e do
número de doadoras e receptores novos e antigos, que evidenciam o sucesso do Projeto Amigas
do Leite a partir de sua implantação em julho/13, o qual pode ser comprovado através dos
relatórios arquivados na Unidade e dos prontuários dos pacientes (RNs), devidamente entregues
ao Setor de Arquivo Médico do HERF.

4.3.32.1.2 - LITROS DE LEITE COLETADO
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4.3.32.1.3 - LITROS DE LEITE DISTRIBUÍDO
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Primeiro evento para captação de doadoras do projeto amigas do leite no
dia 07/07/2013 – (calçadão de campo grande – rj).
.

Toda equipe da pró-saúde no 1º evento (complexo materno infantil do hospital
estadual rocha faria

No 1º Evento a equipe da Pró Saúde para captação de doadoras

As amigas do leite – profissionais de saúde que criaram o projeto.

No período que iniciou o Projeto Amigas do Leite, após o primeiro
evento, a enfermeira Lucinez colocou a necessidade de buscarmos apoio nas
Clínicas da Família, onde a participação de agentes comunitários daria suporte
na captação do leite humano.

A mesma entrou em contato por telefone com a gerente de
propaganda da Clínica da Família CAPS 5.2, a nutricionista Rosemary e a
Fonoaudióloga Paulenir, e foi agendada uma reunião com a participação da Drª
Lilian coordenadora geral e de todos os gestores das Clínicas da Família que
formam a CAPS 5.2.

Após os primeiros contatos e a exposição do projeto, recebemos diversos
convites de apoio ao Projeto Amigas do Leite.

Primeiro convite foi na Clínica da Família Agenor em Guaratiba, na Semana
da Amamentação No 08/08/2013.

Apresentação do Projeto Amigas do Leite na Clínica da
Família Agenor

Toda a equipe presente da Cínica da Família Agenor

.

Amigas do Leite para uma nova apresentação na Clínica da Família Dr. Jose
de Paula Lopes Pontes No dia 22/08/2013

Apresentação do Projeto Amigas do leite no curso

de Gestante e

Puérperas, na Clínica da Família Dr. Jose de Paula Lopes Pontes

Apresentação do Projeto Amigas do Leite na Clínica da Família Dalmir de
Abreu Salgado - Santa Cruz No dia 26/08/13

Toda equipe multiprofissional da Clínica da Família Dalmir de Abreu Salgado
apoiando o Projeto amigas do leite.

Participação das Amigas do Leite na Clinica da Família Jose Antônio
Ciraudo.
No dia 27/08/2013.

Em Santa Cruz na Clinica da Família Jose Antônio Ciraudo as
Amigas do Leite, orientando sobre a amamentação.

E apresentando o Projeto e a
importância do leite doado na Clinica da Família Jose Antônio Ciraudo

Amigas do Leite atendendo mais um convite do Centro de Saúde Adão Pereira
Nunes- Vilar Carioca no dia 23/08/2013.

Centro de Saúde Adão Pereira Nunes, as gestantes e as parturientes
recebendo orientação sobre o Aleitamento Materno.

Apresentação do Projeto Amigas do Leite no Vilar Carioca no
Centro de Saúde Adão Pereira Nunes

Captação de novas doadoras Centro de Saúde Adão Pereira Nunes

Após a implantação do Projeto Amigas do Leite, a captação de leites doados
foram de mais de 100% no mês de agosto.

Homenagem a Semana do Aleitamento Materno dia 01 a 07 de Agosto.
Presença de animação, som e pintura para as crianças.
2º. Evento do Projeto Amigas do Leite.

Registro de novas doadoras no 2º Evento no calçadão de Campo Grande

No dia 07 de agosto as Amigas do Leite
e uma doadora do Projeto com seu filho.

Toda a equipe do complexo materno infantil no
propósito de captar novas doadoras.

2º Evento com mesmo

PROJETO: ENFERMARIA MÃE CANGURU
E UI NEONATAL
Consta do edital de seleção 008/2012, em seu capítulo 3.2.1, do escopo dos serviços, letra i –
“O Serviço de Obstetrícia e Neonatologia oferecerá: Enfermaria Canguru: visa o atendimento humanizado
estabelecendo o vínculo precoce entre mãe e filho através do contato pele a pele, que poderá se estender aos
pais destes bebês prematuros. Deverá ser implantado até o terceiro mês depois do início das atividades
assistenciais”.
Conforme previsto no edital, o “método” Canguru foi implantado no prazo previsto, contudo, não
a enfermaria. Para que isto ocorresse, seria necessária a adaptação das áreas.
Nos relatórios de prestação de contas temos relatado a falta de leitos da Unidade Intermediária
da Neonatologia, fora dos padrões da Vigilância Sanitária e com espaço inadequado entre os leitos.
No intuito de implantarmos a enfermaria Canguru e melhorarmos a qualidade dos serviços da
Unidade Intermediária, elaboramos projeto arquitetônico, que contou, inclusive, com sugestões e opiniões
de profissionais da SES/RJ para melhorarmos as condições do Serviço dentro das nossas disponibilidades
de área.
Em resumo propomos:
Mudança de local da unidade Intermediária, que deverá ocupar uma enfermaria do
alojamento conjunto;
implantação da enfermaria Mãe Canguru onde atualmente está localizada a Unidade
Intermediária
Em setembro foi enviado ofício à SES com a proposta de planta baixa para avaliação
e autorização das obras de adaptação das áreas. Segue Abaixo a planta baixa proposta.

Projeto de Reforma
e Implantação da
Enfermaria Canguru
e Unidade
Intermediária

Pai Canguru
O Método Canguru preconiza o contato pele a pele entre os pais e o recém nascido prematuro, pelo tempo que
ambos entenderem como prazeroso e suficiente. A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo
peso e o de muito baixo peso, ligeiramente vestido, em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito do
adulto.

É de vital importância para o sucesso deste método a participação do pai, mesmo que por períodos diários curtos,
mas que permitam promover o contato corporal e a interação com o recém-nascido, fortalecendo o
desenvolvimento psicoafetivo do bebê e garantindo ao pai segurança para cuidar e diminuir o sofrimento de seu
filho nesta etapa, que pode ser cheia de obstáculos a serem vencidos. A presença do pai transfere também à mãe
a certeza de um companheiro que irá ajudá-la a superar melhor cada dia desta fase inicial.

PRIMEIRA POSIÇÃO GANGURU EM PAPAI NA UNIDADE INTERMEDIARIA DO HOSPITAL
ESTADUAL ROCHA FARIA

Rn de Micheli Beatriz da Silva, primeiro RN a participar do papai canguru. Internada na
UINEONATAL proveniente da UTINEO, está na unidade para ganho de peso e transição de

alimentação de Sonda Orogástrica para seio materno, tem sido proporcionado o vinculo
mãe-pai-filho fortalecendo o desenvolvimento psicoafetivo do bebê e garantindo ao pai
segurança para cuidar e diminuir o sofrimento de seu filho nesta etapa, colaborando assim

para recuperação do recém-nascido.
Com apoio de todos colaboradores multiprofissional todos comemoram.

A Shantala é uma técnica de massagem milenar feita pelas
mães em seus bebês, originaria do Sul da Índia.
O Ofurô (banho no balde) foi desenvolvido inicialmente em
maternidades holandesas em 1997 por obstetras interessados em
promover uma transição tranquila do útero para a nova realidade dos
recém-nascidos.
Estas técnicas também trazem inúmeros benefícios para a
saúde do bebê, como relaxamento, alivio da dor causada pelas
cólicas e melhora a qualidade do sono.
Atualmente existem vários artigos científicos que abordam os
benefícios da

implantação

das duas técnicas terapêuticas nas

maternidades.

Objetivo
O referido projeto visa promover uma melhor comunicação e
interação entre mãe, filho e família, fortalecendo o vínculo afetivo que
já existe entre eles.

Justificativa
O projeto de implantação das técnicas alternativas Shantala e Ofurô está
sendo implementado pelas colaboradoras da maternidade sob instrução da
Coordenação e Gerência de Enfermagem aprimorando a assistência através
do cuidado humanizado.

PROJETO: ALTA NUNCA
(Programa de Suporte e Manutenção de Saúde Bucal do Sorriso
Especial desenvolvido pelo Dr. Cláudio Jorge)
INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, paciente com necessidades especiais é todo
paciente que apresente uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física,
sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma intervenção
odontológica convencional (RESENDE, 1998; BRASIL, 2006).
Embora, os discretos avanços conseguidos pelos raros programas de prevenção e fluoretação
tenham reduzido as incidências de odontopatias na população em geral, praticamente todos os pacientes
com necessidades especiais precisam da odontologia profilática, terapêutica ou de ambas.
Os pacientes com necessidades especiais, de uma forma geral, podem ser considerados de alto
risco para patologias da cavidade bucal, principalmente cárie e doença periodontal.
Esta condição está diretamente relacionada, principalmente, em decorrência da precariedade
da higiene bucal, presente em quase todos os pacientes, a dificuldade de acesso a serviços odontológicos
especializados e ausência de programas de prevenção e manutenção de saúde bucal.
O programa de suporte e manutenção de saúde bucal para pacientes com necessidades
especiais, é um programa que tem como objetivo oferecer condições para que todos os pacientes
atendidos na Enfermaria Sorriso especial tenham acesso a uma Saúde Bucal de qualidade.
O trabalho tem como metodologia a capacitação de pacientes, pais e cuidadores, oferecendo
técnicas alternativas de manutenção da saúde bucal, respeitando as limitações e a individualidade de
cada paciente.

METODOLOGIA
Todos os pacientes atendidos no projeto Sorriso Especial, após passarem pela consulta inicial e
anamnese, são agendados para o primeiro atendimento no programa de manutenção de saúde bucal.
Neste primeiro contato, os profissionais envolvidos avaliam:
As condições gerais de higiene do paciente
As condições de higiene da cavidade bucal
As características de comportamentais do paciente, dos pais e cuidadores.
A receptividade ao programa pelo paciente, pelos pais e cuidadores.
Existência de fatores complicadores tais como dor, infecção, comportamento agressivo,
dificuldade de comunicação com o paciente, com os pais ou cuidadores devido a baixo nível
cultural, deficiência mental, falta de interesse ou dificuldades econômicas.
Necessidade de estabelecer ordem de prioridades.

Após avaliação feita pela equipe do programa de manutenção, um plano de tratamento
personalizado é proposto de acordo com as necessidades e características apresentadas pelo paciente,
seus pais ou cuidadores.
O plano de tratamento proposto terá sempre caráter educativo, com objetivo de sedimentar entre os
envolvidos (paciente, responsáveis e cuidadores) a importância da manutenção da saúde bucal.
O condicionamento do paciente deverá ser efetuado sempre de forma lúdica, com a utilização de
dispositivos motivacionais e construtivistas.

PROGRAMA DE ATENDIMENTO
Após avaliação de todos os fatores relacionados ao paciente e ao plano de tratamento
estabelecido, o início do tratamento será voltado ao estabelecimento de laços de confiança entre o
paciente, seus familiares e ou cuidadores com a equipe envolvida no acolhimento.
Um período de condicionamento do paciente é iniciado com a participação de todos os envolvidos.
Nesta fase a percepção e a compreensão pelos profissionais, de sinais relacionados ao comportamento
do paciente, são de suma importância para que o perfil do tratamento e seu grau de cooperação sejam
estabelecidos.
Várias sessões de condicionamento são oferecidas até que se estabeleça uma condição mínima de
higiene e a periodicidade necessária para a manutenção da condição alcançada.

PROJETO: PÓS SERVIÇO
(Algoritmo de acompanhamento dos serviços)
O Pós-serviço do Sorriso Especial, diferentemente das pesquisas de satisfação que vem sendo
realizadas por telefone com os pacientes oriundos do HERF, tem por objetivo acompanhar o pós-alta dos
pacientes e diagnosticar após 24 a 48h eventuais intercorrências decorrentes do processo pós-operatório.
Por tratar-se de implantação de projeto piloto, iniciaremos com 5 perguntas básicas realizadas
pela equipe de auxiliares de saúde bucal a serem feitas por telefone entre 24 e 48h após a alta dos
pacientes, que deverão ser alteradas ao longo do aprendizado adquirido com os erros e acertos do
serviço.
Segue abaixo algoritmo de perguntas a ser iniciado em setembro/13.

Em janeiro, fomos autorizados a contratar somente os médicos. O restante do pessoal, só ocorreu
em meados de fevereiro, quando, entendemos termos assumido, de fato, a gestão dos serviços
da Maternidade.
Em março, primeiro mês efetivo de nossa administração, conseguimos viabilizar junto ao
cartório instalado no HERF somente 62% das crianças nascidas no período.
Com muito esforço de nossa equipe, chegamos em abril a 62% e notamos recuo em
maio. Após conversarmos com os familiares tentando identificar as dificuldades pelas quais
passavam para registrar seus filhos no próprio Hospital, resolvemos buscar apoio do 13º
RCPN/RJ com a ampliação do horário de funcionamento, passando a atender também no
horário de visitas, sendo prontamente atendidos. Segue evidência 3.5.1.1 – Cópia do ofício ao
13º RCPN/RJ.

Solicitação de
ampliação do horário
de funcionamento do
13o RCPN/RJ

No intuito de estimularmos os pais a registrarem seus filhos no próprio Hospital, as
colaboradoras Norma Sueli Alves de Lima e Suliane Pessanha tiveram a ideia de presentear as
mães que registrassem seus filhos uma carteira de identidade simbólica dos seus filhos.
Esta pequena ação logo se transformou em objeto de desejos das mães, colaborando
ainda mais no aumento do número de registros.
A carteirinha inicial evoluiu e passou a acrescentar dados importantes do RN, nem
sempre lembrados pelas mães no retorno às consultas médicas como: peso, tamanho e fator RH.
Seguem as evidências 3.5.1.2 e 3.5.1.3 com fotos das mães recebendo as carteirinhas de
identidade de seus filhos com as idealizadoras do projeto.

Idealizadoras do RG dos RNs Norma Sueli Alves
e Suliane Pessanha acompanhadas de uma das
mães e seu filho com a carteirinha do bebê
contendo o nome, peso, Tamanho e Fator RH

Ainda longe de obtermos os 100% de registros de nascimentos, conseguimos aumentar
de 62% em fevereiro para 77% em agosto, com pico de 88% em julho, conforme pode ser
evidenciado no gráfico abaixo.
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Importante ressaltar que, como resultado das iniciativas implantadas, desde junho/13
estamos mantendo uma média superior a 70 de registros civis, vindo de encontro a um dos 20
passos para a certificação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança é “Garantir, a partir da

habilitação, que pelo menos 70% dos recém-nascidos saiam de alta hospitalar com o Registro
de Nascimento Civil, comprovado pelo Sistema de Informações Hospitalares”.

PROJETO

PRÓ-BELEZA

Apesar de ser um dos momentos mais alegres e importantes de suas vidas, as
mães passam por uma série de transformações físicas e hormonais, ganham
muito peso e com isso frequentemente passam a não se sentirem mais tão
atraentes.
Conhecendo a qualidade dos serviços prestados pelo Instituto Embelleze, com
atuação em todo o Brasil, tendo formado mais de 500.000 alunos e eleito entre
as melhores franquias do país pela ABF e pela revista Pequenas Empresas &
Grandes Negócios, a procuramos solicitando com toda sua expertise para que,
através de uma importante ação social, auxiliasse no aumento da autoestima
das parturientes internadas no Hospital Estadual Rocha Faria, oferecendo-lhes
serviços gratuitos de maquiagem, penteado e manicure, dentro das vossas
possibilidades.
O projeto foi aprovado pelo Instituto e temos realizado o Pró-Beleza todos os
primeiros dias úteis de cada mês, atendendo, em média, 80 parturientes e/ou
colaboradoras da Pró-Saúde no HERF.

Projeto Pró- Peso

A obesidade é hoje um problema de saúde pública internacional e nacional caracterizando-se
como uma doença crônica. Pode ser definida como o acúmulo de tecido gorduroso localizado
ou generalizado, provocado por desequilíbrio nutricional associado ou não a distúrbios
genéticos ou endócrino-metabólicos.

No Brasil mais de 65 milhões de pessoas, 40% da população, estão com excesso de peso,
enquanto 10 milhões são considerados obesos. Os números avançam rapidamente entre todas
as idades e classes sociais.

O ambiente moderno é um potente estímulo para a obesidade. A diminuição dos níveis de
atividade física e o aumento da ingestão calórica e o estresse profissional são fatores
determinantes ambientais mais fortes. Por isso, é importante estar sempre alerta ao peso.

Um dos índices principais na avaliação do grau e existência da obesidade é o Índice de Massa
Corporal (IMC) que é obtido por meio de uma equação matemática simples, na qual, dividimos
o peso (em quilos) pela altura ao quadrado (em metros).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o IMC ideal é entre 18,5 e 25. Abaixo de
18,5, a pessoa é considerada desnutrida; de 24,9 a 30, é considerada acima do peso; e acima
de 30, obesa.
Pensando neste aspecto relevante que vem a cada ano aumentando o setor de Segurança do
Trabalho, Nutrição e Qualidade elaboraram um projeto com o nome de Pró-Peso que tem
como objetivo oferecer uma melhor qualidade de vida a seus colaboradores, através de uma
avaliação nutricional com a utilização do método de avaliação utilizando Índice de Massa
Corporal (IMC), com profissionais altamente capacitados dentro do próprio ambiente de
trabalho.
Na avaliação inicial é feito um relato sobre a alimentação atual onde os colaboradores
recebem uma orientação sobre reeducação alimentar com base no IMC. As medidas
necessárias para esta avaliação são colhidas no momento do atendimento e anotadas em
fichas onde serão monitoradas pelas profissionais.

Logo após a avaliação dos colaboradores eles são divididos e 5 grupos com 11 pessoas, onde
entre si estimulam o resultado que é a perda de maior quantidade de peso.
Uma vez por semana o colaborador comparece para uma nova pesagem e acompanhamento
do cumprimento da dieta e os resultados são avaliados.
A duração do projeto será de 3 meses com início no dia 17 de junho e término no dia 17 de
setembro e pesagem final dos grupos 16 e 17 de setembro de 2013. No final do projeto foi
premiado o grupo e as três pessoas que mais perderem peso durante o projeto. O resultado
final foi divulgado no dia 19/09
Este projeto teve como elaboradores a Coordenadora da Qualidade Thais Muniz, a Técnica em
Segurança do Trabalho Fernanda Tavares e a Nutricionista Patrícia Meireles.

Foram utilizados como fonte de pesquisa os sites: http://obesidadenobrasil.com.br e
http://www.brasilescola.com

ENTREVISTA NA RÁDIO CBN EM 23/DEZ/13
A Secretaria de Estado de Saúde está com um projeto especial: Mãe Coruja, que garante
a todas mães que dão à luz no Hospital Estadual Rocha Faria, um enxoval
completo/Entrevista com Fabiani Gil, coordenadora de Humanização da Secretaria de
Estado de Saúde.
- Como surgiu a ideia desse projeto?
Fabiani: Na realidade, alguns hospitais já forneciam kits mais improvisados com roupinhas
para algumas crianças. Mas, a partir de novembro, conseguimos padronizar, o kit ficou
como a gente queria, como qualquer mulher gostaria para o seu filho. O kit vem com
roupinhas de algodão, com toalha de banho, trocador, cueiro e a bolsa. Além disso, o kit
também é composto por produtos de higiene para a mãe e para o bebê. O enxoval é
completo.

- O projeto está funcionando desde quando? Quais mães tem direito esse projeto? Todos os
bebês a partir de agora
Fabiani: Todas as mães tem direito. A partir de novembro, começamos no Hospital Estadual
Rocha Faria. O projeto também já iniciou no Hospital da Mãe, Hospital da Mulher, Hospital
Melchiades Callazans. A partir de janeiro, começa no Hospital Estadual Albert Schweitzer e
Azevedo Lima.
- Qual a importância de dar esses kit para essas mães ?
Fabiani: A realidade é que encontramos muitas mães que não tem para a criança. A maior
parte a gente encontra nessa situação. Essa mulher fica muito feliz quando recebe essa
bolsa. Por que nem sempre as pessoas tem condições de montar um kit para os seus filhos.
- Faz uma diferença muito grande na mudança da qualidade da relação entre o médico e
o paciente. É uma forma da mulher ver a unidade de saúde pública de uma forma
diferente.
Fabiani: Com certeza. Ela vai para o hospital para ter vida, e não por que ela está doente.
Então, a gente tira essa imagem do hospital para quem está doente e consegue criar uma
relação de confiança na unidade. Realmente a relação melhora muito. Nós temos vários
relatos da equipe médica, que a relação muda e a energia do lugar fica mais legal.
- Vocês já tem o balanço de quantas mães já receberam o kit?
Fabiani: Posso te passar esse levantamento depois. Pois o volume de nascimentos no estado
é muito grande. A nossa expectativa é distribuir para o ano que vem mais de 20 mil kit.
Se a mãe tiver gêmeos. Ela vai ganhar dois kits?
- Sim. Ela vai ganhar um kit por bebê.
- Tem diferença entre o kit para menino e menina? Ou é um kit básico com roupinhas
neutras?
Fabiani: São roupinhas neutras. Elas são sempre em cores que podem servir tanto para
meninos quanto para meninas. Realmente, o kit é muito bonito e especial.

- A escolha da coruja como símbolo do projeto, não foi à toa?
A coruja tem o símbolo de zelar pelos seus filhotes. Essa é a ideia que queremos passar
para as mães. Então, não foi à toa. O tema foi muito bem estudado pela equipe de
Humanização da Secretaria de Estado de Saúde.
- Que outras medidas vocês estão estudando para melhor ainda mais o atendimento?
A Secretaria de Saúde tem feito várias ações para melhor o atendimento. Para garantir
cada vez mais que o pai/acompanhante possa ficar ao lado da mulher., elaboramos uma
roupa especial para eles. Antes, eles usavam roupas dos profissionais de saúde. Também
fizemos uma camisola especial que vai ajudar a mulher na hora da amamentação. Além
disso, existem muitos cursos dentro das unidades de saúde para que a mulher se sinta
tranquila para poder amamentar seu filho pois é extremante importante. A partir do ano
que vem, início de março, vamos começar a distribuir carrinhos/berços para os bebês. O
secretário Sérgio Cortes aceitou a nossa proposta de imediato. Por que muitas mães não
tem um berço, então, a partir do ano que vem, a gente deve distribuir um carrinho/berço
para cada mãe que tiver seu filho em uma unidade do estado.
- Ouvintes estão perguntando se essas mulheres recebem orientação de optar pelo parto
normal, devido essa onda de aumento de cesarianas?
Fabiani: Sim. Os hospitais estaduais Rocha Faria e Albert Schweitzer recebem pacientes
encaminhados dos postos de saúde da rede pública. No Hospital da Mãe, em Mesquita, tem
um ambulatório grande. Lá temos uma equipe especializada para ajudar a mulher ter
menos dor na hora do parto. Nos próximos meses, vamos instalar a primeira banheira na
unidade para ajudar no relaxamento no momento anterior ao parto. Na nossa ideia é
sempre buscar as novidades que possam garantir que a mulher tenha um parto tranquilo.
Com essas atividades, ela vai ganhando confiança na equipe e pode ter um momento mais
relaxado.
No pós parto, essas mulheres tem orientação e também possibilidade de ter acesso a
métodos contraceptivos ou até se ela optarem por uma ligadura de trompas?
Sim. Temos a orientação para que as mulheres tenham uma gravidez mais planejada e a
opção de não ter mais filhos, mas segue determinados critérios. Nós fazemos um trabalho
de orientação não só para a mulher, como para a família.

- Para encerrar, tem alguma previsão para o primeiro bebê do dia 25 ou primeiro bebê do
ano?
Fabiani: As crianças que nascerem nos hospitais Rocha Faria, Albert Schewetizer, Hospital
da Mãe e Hospital da Mulher vão ganhar um enxoval maior e as três primeiras crianças
vão ganhar um carrinho de bebê. Nós também contratamos um fotografo para fazer fotos
especiais das crianças.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA
O sistema de segurança proporciona de forma automática a integração dos diversos
dispositivos instalados (intrusão, CFTV, acionamento de portas e cancelas, controle de ronda,
etc.) além do envio de alarmes sonoros ou visuais à Central de Monitoramento e Controle
além de registrar os atos através de imagens ou relatórios, de forma a tornar
verdadeiramente eficiente a detecção e a solução do evento.
O sistema funciona (gravar, transmitir imagens, gerar alarmes, etc.) por detecção de
movimento sem a necessidade de instalar sensores adicionais nas câmeras, enviando
imagens com alarme, instantaneamente, para a Central de Monitoramento.
O sistema de segurança é composto pelos sistemas descritos abaixo variando apenas o
quantitativo dos equipamentos em função das dimensões de cada prédio ou área a ser
monitorada e de suas particularidades:
• CFTV Interno em prédios: É um sistema local composto por gravador digital de vídeo (DVR)
e câmeras fixas ou móveis, internas e/ou externas, dispostas em locais estrategicamente
definidos de forma a abranger as principais áreas da edificação. A gravação das imagens
é feita no local bem como a visualização de todas as câmeras em um monitor local, mas o
sistema é interligado à rede de segurança através do cabo de fibra óptica de forma a
permitir o acesso remoto para visualização e gravação pela Central de Monitoramento.
Foram consideradas a criação de rotinas de back-up das imagens gravadas em cada
prédio utilizando meios físicos ou a própria rede para transmissão dos dados, de forma a
manter registros na Central de Monitoramento;
• Controle de Acesso: Para acionamento de portas específicas em cada prédio através de
leitoras de cartão e/ou biométricos e fechaduras elétricas. Deverá fazer o registro do
usuário e hora do acesso devendo ainda ser possível o envio de alerta de acesso à Central
de Monitoramento;
• Central de Monitoramento: Localizada em área dotada de segurança física e preparada
para abrigar os operadores do sistema de vigilância. A esta central serão convergidos
todos os sinais do sistema de CFTV, sendo estes sinais identificados, armazenados e
monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana por operadores adequadamente
preparados para analisar as ocorrências e tomar as decisões baseadas em procedimentos
padrões.
• Infraestrutura: Deverá ser considerada toda a infraestrutura necessária para fixação dos
equipamentos e acomodação dos condutores elétricos e de sinal para todos os sistemas seja
subterrânea, aérea ou aparente. Deverão ser atendidas as recomendações com relação à
separação de tipo de condutores, seção mínima, ocupação máxima e acessórios de fixação
e mudança de direção;

PROJETO:
SOS
ACOLHIMENTO

MULHER

E

Constam do edital de seleção 008/2012, em seu capítulos 3.5.3, “dos Serviços Especiais, Serviço
SOS Mulher deverá ser implantado quando do início das atividades assistenciais” e 4.1.3 “Obrigações da
Contratada no que Tange à Assistência Multiprofissional, realizar acolhimento, classificação de risco e
atendimento médico para os usuários que buscarem os serviços da Maternidade, quer gerem, ou não,
internação”.
Conforme previsto tanto o serviço SOS Mulher como o acolhimento com classificação de risco
foram implantados. Contudo, a área e layout atual não permitem a realização dos serviços conforme
previsto em portarias.
Também por falta de espaço, o atendimento do SOS Mulher que deveria ser reservado, ocorre
sem a devida privacidade, junto às demais pacientes / parturientes que acorrem ao Hospital.
No intuito de melhorarmos a qualidade dos serviços de SOS Mulher e acolhimento com
classificação de risco, elaboramos projeto arquitetônico, que contou, inclusive, com sugestões e opiniões de
profissionais da SES/RJ, para melhorarmos as condições do serviço dentro das nossas disponibilidades de
área.
Em setembro foi enviado ofício à SES com a proposta de planta baixa para avaliação e
autorização das obras de adaptação das áreas.

Pintura e reorganização do Terceiro andar.

Implantação do Serviço de RPA, até então inexistente no HERF. As parturientes iam das
salas obstétricas diretamente para as enfermarias.

