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1) APRESENTAÇÃO
O presente relatório, relata as ações realizadas no último trimestre de 2013, a
metodologia utilizada foi a da revisão de atividades, reestruturando cada etapa
do processo com base no diagnóstico situacional realizado no mês de
setembro e dos Relatórios Mensais de Outubro, Novembro e Dezembro.
O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e
recursos disponíveis para melhor servir o HERC.
Coordenadores de todos os setores foram envolvidos no processo de tomadas
de ações corretivas, e começaram a ser realizadas, em conjunto, mudanças
profundas e importantes para o aumento da qualidade da assistência à saúde.
Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e
atendimento no Estado do Rio de Janeiro, começaram a ser implantadas novas
filosofias de trabalho utilizadas com sucesso em outras unidades hospitalares
geridas pelo Instituto Sócrates Guanaes em outros estados do Brasil, onde
entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para
a obtenção de sucesso na atenção à saúde.
Baseado nos princípios e diretrizes do SUS, o ISG se norteia pelos seguintes
preceitos:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física
e moral;
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IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a
alocação de recursos e a orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera
de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico;
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de
serviços de assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos.

2) O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
Fundado em 13 de julho de 2000, Inicialmente denominado Centro de Estudos
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e Pesquisa Sócrates Guanaes (CEPESG), a entidade entendeu que o ensino e
a pesquisa são molas propulsoras, e as melhores ferramentas para promover
saúde, com eficácia e eficiência. Assim, atuou junto do então recéminaugurado Hospital da Cidade, que se tornou referência em nosso Estado na
assistência ao paciente criticamente enfermo (UTI e Emergência), transformouse em um dos principais centros do país, formadores de gente capacitada para
o exercício da Medicina Crítica.

A bem sucedida experiência de gestão de um Hospital de Ensino serviu como
campo de estágio para formar gente em saúde, comprometida com qualidade,
assistência humanizada e responsabilidade social. Isso foi um estímulo a
incorporar a gestão aos objetivos iniciais, e levar nosso “expertise” para gerir
outros equipamentos de saúde, desde a atenção básica até a de alta
complexidade. Assim, em 2004, foi adotada a denominação de Instituto, para
lembrar o compromisso com o ensino e a pesquisa, sendo um “laboratório” de
ideias e formação de “gente para cuidar de gente”, com eficiência e carinho.

O Instituto tem, como filosofia, a convicção de que nada de bom se faz sozinho
e, por isso, valoriza a formação e seleção de recursos humanos, assim como
estabelece importantes convênios com renomadas instituições nacionais e
internacionais, do setor da saúde e do ensino. Ao longo destes anos, com
apoio e orientação dos Conselhos e Diretoria, tendo cativado e mantido um
time de colaboradores, consultores e parceiros que comungam dos nossos
preceitos éticos e profissionais, torna-se esta, uma das razões do nosso
sucesso.

Com a plena consciência da necessidade da captação de recursos financeiros
para cumprir nossa missão, sem jamais nos afastar de nossos preceitos éticos.
A eficiência de gestão e transparência são fundamentais para uma
Organização Social buscar recursos de terceiros, quer seja em parceria com o
setor público e/ou privado. Para tanto, é obrigatório aplicar bem e comprovar
cada centavo recebido, para cumprir sua nobre missão.
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MISSÃO
Promover saúde através da educação.

VISÃO
Ser uma Organização Social referência em nosso país em formar gente para
cuidar da saúde da nossa gente, tendo a educação como mola propulsora, o
ensino e a pesquisa como ferramentas, e a gestão como meio para promover
saúde com eficácia e eficiência que a nossa gente merece.

VALORES
 Ética
 Responsabilidade Social;
 Humanização;
 Sustentabilidade;
 Transparência.

CONCEITO
Saúde através da educação.

Para tanto, o ISG desenvolve e mantém cinco principais áreas de atuação e
centros de resultados (CR):


Gestão e Consultoria em Saúde;



Programa de Atenção Básica à Saúde;



Ensino e Desenvolvimento Profissional;



Laboratório de Treinamento e Simulação em Saúde;



Pesquisa Clínica Aplicada.

3) O HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO
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O Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) está localizado na Rua Bernardo
Vasconcelos, s/n, Centro, Araruama, Região da baixada Litorânea do Estado
do Rio de Janeiro. É classificado como hospital de alta complexidade que
atende à população de sua região e, eventualmente, de outros municípios.

O Município de Araruama tem população de 112.028 habitantes (IBGE 2010) e
IDH-M de 0,756 (2000). A região da Baixada Litorânea do Estado do Rio de
Janeiro é composta por 9 municípios (Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo
Frio, Casemiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e
Saquarema), com população total de 756.726 habitantes (IBGE 2010).

O HERC estrutura-se com perfil de média e alta complexidade, para demanda
de internação e emergência referenciadas através das unidades de saúde da
região. Eventualmente recebe também usuários das regiões metropolitanas do
estado, norte fluminense e região serrana.

O hospital oferece serviços de emergência referenciada geral e para trauma,
bucomaxilofacial, neurocirurgia para emergências, ortopedia, oftalmologia,
cuidados intensivos adultos, pediátricos e neonatais, medicina interna e cirurgia
geral. Adicionalmente, provê suporte em especialidades cirúrgicas (cirurgia
vascular, plástica, ginecológica, otorrinolaringológica e bucomaxilofacial) e
especialidades clínicas necessárias para apoio aos usuários internados.

4) O CONTRATO DE GESTÃO – GESTÃO PACTUADA
Uma mudança significativa na governança corporativa foi responsável pelo
início de um novo modelo de gestão, voltado às melhores práticas
reconhecidas para o segmento hospitalar. Desde então, há um trabalho
permanente para aperfeiçoar a gestão da unidade.
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O novo modelo de gestão e de atenção à saúde, visa atingir novos patamares
de prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário
associada a introdução de novos mecanismos dos processos assistenciais.
Atualmente a unidade está passando por um mapeamento de seus processos
com a identificação de todos os “gargalos” que impactam na correta prestação
do serviço.
Esse processo se deu graças a nosso diagnóstico realizado no mês corrente,
onde relataremos a seguir, nossa análise de todos os pontos a serem
maximizados e ou modificados, do ponto de vista setorial e global, bem como,
nosso planejamento de execução dos mesmos para nosso plano anual de
ações.

5) ÁREAS ASSISTENCIAIS
5.1) RELATÓRIO GERÊNCIA OPERACIONAL
SELEÇÃO DE GESTORES
Em 2013 conseguiu-se contratar as Coordenações Geral de Enfermagem e
Coordenação de Enfermagem da UTI Neonatal. As coordenações de
Enfermagem do CAPE e Nutrição, que estavam em processo de verificação de
condutas

pois

eram

estatutários,

foram

oficialmente

contratados

em

18/11/2013.

Não conseguimos finalizar o processo seletivo para a contratação de mais um
Coordenador de Fisioterapia, de uma Coordenação de Enfermagem para a
CCIH

e

uma

Coordenação

de

Enfermagem

para

a

Educação

Continuada/Curativos.

CONTRATAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA
Conforme cronograma estipulado pela SES-RJ os profissionais administrativos
contratados pela empresa Átrio estariam encerrando seu aviso prévio no dia
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02.10.2013, portanto, o setor de Recursos Humanos realizou a aplicação do
termo de anuência para todos os profissionais dessa categoria para avaliar o
interesse em serem contratados pelo ISG.

Após esse procedimento, os coordenadores realizaram a busca ativa de
profissionais para compor suas equipes de Auxiliares Administrativos, tendo
como base o quantitativo de profissionais por unidade, o formato de trabalho
(diarista ou plantonista) e que somente poderiam ser contratados profissionais
que estavam no quadro da Átrio, pois essa contratação em caráter emergencial
apenas poderia ser realizada desta forma, segundo orientações da SES e
Jurídico/ISG.

REALIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES
Participação de reunião na SES no dia 27.11.2013 sobre o NIR e Agências
Transfusionais. Nessa reunião foi nos passado pela Dra Márcia Freitas – SES,
que o HERC já possui habilitação publicada pela PORTARIA SAS 524 de
04.10.2010 de 09 leitos de terapia intensiva adulto, 04 leitos de terapia
intensiva neonatal e 04 leitos de terapia intensiva pediátrica. Dra Márcia ainda
informou que houve pedido no Processo E-08/01039/2012 para habilitar mais
03 leitos de terapia intensiva adulto, 05 leitos de terapia intensiva neonatal e 05
terapia intensiva pediátrica.

Participação nos dias 21 e 22 de novembro de 2013 de Simpósio sobre
Segurança

do

Paciente,

organizado

pela

SES,

juntamente

com

a

Coordenadora Geral de Enfermagem – Dayse Amado.

Foi realizado no dia 07/11/2013 reunião com a empresa de higienização (VP)
onde foram solicitados os Protocolos e materiais solicitados no contrato de
prestação de serviço. Também houve participação de diversas reuniões com a
Arquiteta do Hospital para leitura e aprovação de reformas das plantas do
Centro Cirúrgico, Conforto da Equipe Multiprofissional e Diretoria.
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Participação de reunião no dia 18.11.2013 no Hemorio, juntamente com o
Superintendente Regional do ISG RJ – João Marcelo Coelho. Nessa reunião foi
solicitada colaboração para indicação de uma Responsável Técnica para a
Agência Transfusional do HERC além de conversar sobre os mecanismos de
recebimento de sangue e hemoderivados.

Participação de reunião sobre o NIR no dia 27.11.2013 com as coordenações
médicas para apresentação das condutas a serem adotadas pelo NIR.

Participação na primeira reunião do Núcleo de Segurança do Paciente no dia
10.12.2013, onde discutiu-se os objetivos da comissão, o regimento interno e
foi confeccionado o cronograma de reuniões do ano de 2014, assim como a
súmula desta reunião.

APLICAÇÃO

DO

TERMO

DE

ANUÊNCIA

PARA

A

EQUIPE

DA

ASSISTÊNCIA E CONTRATAÇÃO
Conforme cronograma, o setor de Recursos Humanos realizou, no mês de
Outubro, a aplicação do termo de anuência para todos os profissionais da
equipe de assistência (não médicos) para avaliar o interesse em serem
contratados pelo ISG.

Após esse procedimento, os coordenadores das áreas realizaram a busca ativa
de profissionais para compor suas equipes tendo como base o quantitativo de
profissionais

por

unidade

e

que somente

poderiam

ser

contratados

profissionais que estavam no quadro do Hospital, pois essa contratação em
caráter emergencial apenas poderia ser realizada desta forma, segundo
orientações da SES e Jurídico/ISG.
Durante todo o mês houve uma enorme flutuação dos profissionais que
queriam ou não compor o quadro do hospital sobre o novo regime de
contratação. Todos os profissionais FESP, Cooperativas e Estatutários não
médicos tiveram seus vínculos disponibilizados à SES a partir de 01.11.2013,
informado através de ofício. As únicas exceções a esta regra são os
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profissionais do laboratório, radiologia, CVE e Técnicos de Aparelho gessado
que terão seus vínculos disponibilizados a partir do dia 18.11.2013, além dos
profissionais da Agência Transfusional que ainda manterão seus vínculos até
que seja resolvida a questão desta unidade.

Todos os profissionais já foram selecionados e contratados pelo setor de
Recursos Humanos, sendo que todos foram avaliados durante o tempo de
experiência, com instrumento e/ou método a ser definido pelo Setor de
Recursos Humanos e RH corporativo.

A equipe assistencial foi contratada em regime de CLT e carga horária semanal
de 30 horas.

VISITA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – INTERDIÇÃO DA AGÊNCIA
TRANSFUSIONAL
Dia 02.10.2013 houve uma visita da Vigilância Sanitária Estadual. A mesma
notificou o hospital e interditou a Agência Transfusional devido à ausência de
Responsável Técnico. A antiga Responsável Técnica solicitou desligamento à
Diretoria Técnica do Hospital no dia 27.09.2013 e o ISG ainda não havia
conseguido médico para assumir essa função.

VISITA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA E FISCALIZAÇÃO
Cristina Montalvão e Inês Helena, responsáveis pela fiscalização do Contrato
004/2013, compareceram ao hospital. Realizaram a visita a todas as
dependências juntamente ao Coordenador de Serviços Gerais, Marcelo
Figueiredo, e após a visita conversaram com a Gerência Operacional,
questionando serviços, situações médicas, comissões e indicadores. Foi
informado pelas mesmas que essa visita, possivelmente, seria mensal.

VISITA DO CREMERJ
Dia 23.10.2013 recebemos a visita de representantes do CREMERJ a respeito
de um processo existente no Ministério Público referente ao funcionamento
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inadequado da Unidade de Terapia Intensiva Adulto datado de 2007. Durante a
visita fomos questionados sobre a Diretoria Técnica que não está registrada no
CREMERJ, sendo notificado esse fato e solicitado dados adicionais para
responder ao Conselho. Prazo para resolução da Diretoria Técnica e resposta
ao CREMERJ de um mês.

VISITA DO COREN
Dia 28.10 recebemos a visita do Conselho Regional de Enfermagem do RJ,
juntamente com a Deputada Estadual Rejane. Fomos questionados em vários
processos, sendo deixado claro que a carga horária semanal de trabalho para
enfermagem ficou de 30 horas, e que a equipe possui os direitos de repouso e
alimentação garantidos por lei.
Como o hospital está em processo de contratação, após ocorrer esse processo
que se iniciará em 01.11.2013 iremos solicitar a Anotação de Responsabilidade
Técnica da Enfermagem. A Enfermeira Dayse Amado, Coordenadora Geral de
Enfermagem, acompanhou a visita dos integrantes em todo hospital.

NOVOS CONTRATOS – LAVANDERIA, HIGIENIZAÇÃO, COLETA DE
RESÍDUOS, ALIMENTAÇÃO, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E
RADIOLOGIA
Em outubro foi realizada mudança dos contratos de Lavanderia, Higienização e
Coleta de Resíduos. As empresas que estarão realizando os serviços
respectivamente são a Ecolaundry, VP e Naturivitta.

Em novembro, foi

realizada mudança dos contratos de Alimentação, Laboratório de Análises
Clínicas e Radiologia (Raio X). As empresas que estarão realizando os
serviços respectivamente são a Papa tudo, Examinar e SMO Brazil.

REORGANIZAÇÃO DE CONDUTAS
 Apresentação da equipe aos pacientes;
 Padronização de vestimentas;
 Presença da enfermagem nos leitos;
 Atividades de mobilidade com pacientes;
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 Fluxo de elaboração de termo de referência para compras na GEOP;
 Aumento do horário de visita na UTI Adulto;
 Checklist para carros de emergência;
 Recondicionamento dos murais do hospital;
 Rotina para refeições de acompanhantes;
 Rotina para direito a acompanhantes no hospital;
 Dentre outras.
REESTRUTURAÇÃO DO NIR – ORGANIZAÇÃO DE CONDUTAS
 Reunião com equipe SES da regulação de leitos;
 Reunião com a equipe SES de regulação do transporte inter hospitalar;
 Solicitação de vagas diretamente pelos municípios – para vaga em
enfermaria;
 Agendado treinamento dos profissionais do NIR para 13.11 no sistema
SER;
 Solicitação de telefone móvel para o NIR a fim de evitar dificuldades de
acesso telefônico devido a necessidade de sair da unidade.

ELABORAÇÃO DO DESCRITIVO DE VAGAS PARA SELEÇÃO PÚBLICA
Realizada elaboração de descritivo de vagas para a seleção pública juntamente
com as equipes de coordenações ligadas à Gerência Operacional para
publicação no edital de seleção pública de vagas para o hospital.
NOVA ÁREA DE ESTOQUE PARA A NUTRIÇÃO
Foi identificada área para o novo estoque da nutrição devido ao aumento do
volume de fornecimento de alimentações no hospital devido a inclusão de
refeição dos administrativos nos refeitório do hospital a partir de 03.10.2013.

COMISSÕES HOSPITALARES
Foram publicadas as instruções para início das seguintes Comissões
Hospitalares:
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 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – Presidente: Claudia
Salles;
 Comissão de Análise de Óbito – Presidente: Dra Nina;
 Comissão de Revisão de Prontuários – Presidente: Dr. Samuel;
 Núcleo de Segurança do Paciente – Presidente: Dayse Amado;
 Comissão de Uso e Reuso – Presidente: Nilda Silva.
Todas essas comissões têm até o dia 11.12.2013 para realizarem suas
reuniões, confeccionarem a súmula, cronograma de reuniões de 2014 e
regimento interno da comissão. Esses documentos deverão ser entregues ao
setor de Qualidade do Hospital.

DIMENSIONAMENTO DOS UNIFORMES DA EQUIPE ASSISTENCIAL
Foram dimensionados os jalecos e roupas privativas para a equipe assistencial,
conforme abaixo, porém aguardamos o padrão da SES para podermos cotar
preços e confeccionar:
JALECOS
Enfermeiros - 176 jalecos + 10% reserva = 192 jalecos
Técnicos de Enfermagem - 378 + 10% reserva = 416 jalecos
Biólogos/Biomédicos - 06 + 10% reserva = 8 jalecos
Técnico de Aparelho Gessado - 12 + 10% = 14 jalecos
Nutricionistas - 20 + 10% = 22 jalecos
Fisioterapeutas - 58 + 10% = 66 jalecos
Psicólogos - 08 + 10% = 10 jalecos
Serviço Social - 12 + 10% = 14 jalecos
Odontólogos - 10 + 10% = 12 jalecos
Técnico Saúde Bucal - 04 + 10% = 06 jalecos
Farmacêuticos - 14 + 10% = 16 jalecos
Médicos - +/- 280 + 10% = 308 jalecos
Maqueiros - 24 + 10% = 26 jalecos
Equipe da Rouparia - 14 + 10% = 16 jalecos
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ROUPAS PRIVATIVAS (UTI E USI)
Médicos - 35 conjuntos
Enfermeiros - 60 conjuntos
Fisioterapeutas - 35 conjuntos
Técnicos de Enfermagem - 100 conjuntos

LEVANTAMENTO

DE

PRIORIDADES

DE

EQUIPAMENTOS

PARA

COMPRAS
Realizada reunião com a Engenharia Clínica e foram elencadas as seguintes
prioridades de equipamentos para compra:
 Conjuntos de leitos da Terapia Intensiva Neo/Ped atualmente alugados;
 Equipamentos para ambulância;
 01 leito completo para o CAPE (leito com suporte, ventilador, monitor,
aspirador portátil);
 01 Equipamento de Fototerapia;
 02 a 03 leitos na USI (monitores e ventiladores);
 02 aspiradores portáteis para o Centro Cirúrgico;
 01 carro de emergência com desfibrilador (Tomografia).
TREINAMENTO EM SERVIÇO
Foi realizado entre os dias 25 e 29 de novembro de 2013 o primeiro ciclo de
treinamentos “in loco” no HERC com o tema “Segurança do Paciente” em todas
as unidades assistenciais no turno da tarde e da noite.
Este treinamento teve a participação, somados todos os dias, de 203 pessoas
treinadas no tema.
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Foi realizado entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2013 o segundo ciclo de
treinamentos “in loco” no HERC com o tema “Plano de Gerenciamento de
Resíduos” em todas as unidades assistenciais no turno da tarde e da noite.
Este treinamento teve a participação, somados todos os dias, de 166 pessoas
treinadas no tema.

Alguns participantes do treinamento

CONTRATAÇÃO DA EQUIPE (PROCESSO SELETIVO)
Iniciou-se a contratação de equipe através do processo seletivo público para
suprir as vagas em aberto e a substituição de profissionais sem o perfil para
atuar no hospital. Foram convocados para se apresentarem em dezembro
auxiliares administrativos para diversas áreas do hospital, técnicos de aparelho
gessado, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e enfermeiros de terapia intensiva
adulto e pediátrica. Os auxiliares administrativos, técnicos de aparelho gessado
e um fonoaudiólogo já iniciaram suas atividades nesse mês, os demais irão
começar na primeira semana de janeiro.
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VISITA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Recebemos no dia 06.12.2013 visita técnica da Vigilância Sanitária do Estado
do Rio de Janeiro. A mesma identificou alguns pontos de não conformidade
durante a visita que geraram termos de intimação na referida data e relatório a
ser recebido por representante do Instituto Sócrates Guanaes no dia
20.12.2013.

Das situações apontadas nos termos de intimação estamos na seguinte
situação:
NOTIFICAÇÃO
Ausência
de
Técnica Médica.

SITUAÇÃO ATUAL

Responsabilidade Já existe protocolo de solicitação.

Ausência
de
Responsabilidade Já existe protocolo de solicitação.
Técnica de Enfermagem
Ausência
de
Responsabilidade Será entregue
Técnica de Nutrição
06.01.2014.
Ausência de
bombeiros.

laudo

do

corpo

a

solicitação

em

de Em trâmite com a Coord. Serviços
Gerais

Ausência de Certificado de Limpeza de Em processo
Reservatórios de Água
empresa.

de

contratação

de

Ausência de laudo de potabilidade de Em processo
água
empresa.

de

contratação

de

Ausência
de
certificados
desratização e dedetização.

de Empresa já contratada.

Ausência de atestado de saúde dos Já realizado.
funcionários da UAN
Ausência de demonstrativos
contratos terceirizados.

de Já realizado.

Ausência de lista com médicos e Já realizado.
equipe de enfermagem com seus
respectivos horários de trabalho e
registro no conselho profissional
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Ausência de termômetro na geladeira Solicitado compra.
de medicação.
Providenciar
condicionado.
Desfibrilador
pronto uso.

reparo
não

do

carregado

ar Em processo de confecção de laudo
sobre o problema.
para Não procede.

Encontrado medicamentos vencidos Já resolvido.
na unidade.
Presença de alimento embaixo do Já resolvido.
sifão da pia do CME.
Proibir a circulação de profissionais Já sinalizado os locais.
não paramentados no CC e CME.
Ausência de fixação dos cilindros dos Já resolvido.
gases medicinais por sistema de
segurança.
Presença de varredura seca nas áreas Não procede.
assistenciais.
Ausência de sistema de segurança Todas as caixas com lacre e POP
sendo elaborado pela Coordenação
para psicotrópicos nos setores.
Geral de Enfermagem e Coordenação
de Farmácia.
Adequar técnica de descongelamento Aguardando compra de equipamento.
de carnes.
Adequar técnica de higienização de Aguardando adequação de estrutura
utensílios.
física.
Afastar produtos
paredes.

estocados

das Já resolvido.

Retirar embalagens contaminantes da Já resolvido.
sala de armazenamento.
Abolir uso de sabão em pasta.

Já resolvido.

Identificar alimentos produzidos com Já resolvido.
data de validade.
Fixar avisos sobre sanitização para Já resolvido.
funcionários nas paredes dos setores.
Identificar os setores da UAN.

Aguardando plotagens e padrão SES-

HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO
Rua Bernardo Vasconcelos, 477 – Centro – Araruama / RJ – Brasil - CEP: 28.970-000
Tel.: (22) 2665-4250 | Fax: (22) 2665-6590

19 de 76

RJ.
Impedir entrada de pessoas estranhas Já resolvido.
a UAN.
Manter planilha de
temperatura atualizada.

controle

de Já resolvido.

Realizar serviço de desratização na Já resolvido.
UAN.
Limpeza dos freezeres e geladeiras Já resolvido.
com acúmulo de gelo.
Organizar
adequadamente
armazenamento de alimentos
freezeres e geladeiras.

o Aguarda compra de equipamentos.
nos

Ausência de manual de boas práticas.

Não realizado. Empresa terceirizada
ainda não confeccionou o material.

Treinamento dos funcionários com Não realizado. Empresa terceirizada
ainda não apresentou cronograma e
registro.
listas de frequência.
Substituição de utensílios amassados Já iniciado substituição.
ou com incrustações.
Reparo do fogão e da coifa.

Aguarda reforma.

Calha de proteção para todas as Aguarda reforma.
lâmpadas da UAN.
Reparo de portas danificadas.

Aguarda reforma.

Tubulação sinfonada sob as pias.

Aguarda reforma.

Sanitário de uso exclusivo
funcionários da UAN.

para Aguarda reforma do sanitário devido a
entupimento do vaso sanitário com
frequência.

Adequar área de higienização dos Aguarda reforma.
utensílios no refeitório.
Providenciar
lavatório
em
local Aguarda reforma.
adequado para profissionais da UAN.
Instituir
fluxo
unidirecional
atividades na UAN.

das Aguarda reforma.

Certificado de responsabilidade técnica Já resolvido.
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da nutricionista.
Reparos na estrutura física da UAN.

Aguarda reforma.

Adequar área do lactário à RDC 50.

Já resolvido.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO
Em dezembro foi solicitada a responsabilidade técnica da enfermagem, sendo
que atualmente a Enfermeira Dayse Amado possui o protocolo de entrada
nessa responsabilidade junto ao COREN-RJ.

Em

relação

aos

problemas

operacionais

relativos

a

informações

desencontradas do Conselho de Nutrição, no próximo dia 06.01.2014 será
dado entrada na documentação no referido conselho onde a Nutricionista
Adriana Ila ficará como responsável técnica da unidade.

REFORMA DO LACTÁRIO
Após visita da Vigilância Sanitária realizada no dia 06.12.2013, houve um termo
de intimidação para que em 48 horas o lactário atendesse as normativas
específicas para o setor. Foi realizado reforma, portanto, no lactário com
reestruturação do fluxo unidirecional de materiais e preparados, confecção de
antessala para paramentação, aquisição de equipamento de banho maria e
sala de enteral.

Lactário reformado
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REFORMA DA UTI PEDIÁTRICA
Em dezembro foi realizada a transferência das crianças internadas na UTI
Pediátrica para a área da UTI Neonatal e foi montada uma UTI Neonatal
provisória em uma Enfermaria da Clínica Médica para que a UTI Pediátrica
pudesse sofrer uma desinfecção terminal e posterior início da reforma desta
unidade. A unidade terá nova pintura, colocação de fórmicas até altura das
camas, colocação de “bate maca”, conserto da vidraçaria, forração das portas
com fórmica, reorganização elétrica da unidade e climatização. Este processo
está em andamento.

REFORMA DA UTI ADULTO
Neste período foram discutidas pequenas alterações a serem feitas na UTI
Adulto na área administrativa e de apoio, como, nova área de conforto médico,
mudança do local da copa, sala de equipamentos. Essas adequações serão
realizadas, segundo previsão do serviço de manutenção, no mês de janeiro.

ADEQUAÇÕES NO CME
Foram discutidas também pequenas alterações a serem feitas na atual CME a
fim de melhorar um pouco os fluxos até que a nova unidade tenha sua
construção aprovada. Segundo previsão do serviço de manutenção, no mês de
janeiro.

AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
Foram realizadas avaliações dos projetos de arquitetura para obra do Centro
Cirúrgico (ampliação de sala cirúrgica, criação de farmácia satélite,
reorganização de área administrativa, adequação de área de conforto, equipar
e organizar o RPA e expurgo), obra na Diretoria (divisão de salas, confecção
de copa), Conforto multiprofissional (pintura, reestruturação dos banheiros,
reestruturação da copa), nova CME (construção de nova CME em área
externa).
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Estas obras deverão ter aprovação e liberação da SES-RJ para execução. No
início de janeiro serão enviados ofícios sobre os temas além de outros que
ainda terão plantas aprovadas como: reforma da cozinha/refeitório, Centro de
Abastecimento Farmacêutico.

CONSULTORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA
Recebemos no dia 19 de dezembro de 2013, uma nutricionista clínica
especialista na área hospitalar. A consultora conheceu todas as dependências
do hospital, assim como, todos os procedimentos nutricionais da unidade a fim
de realizar um diagnóstico situacional das situações existentes na área de
nutrição clínica do HERC e posterior proposta de adequação.

PROBLEMAS COM LAVANDERIA
Tivemos neste período grandes dificuldades com a lavanderia externa por
deficiências de água na região de Rio das Ostras, local onde se localiza a
empresa. Tivemos falta de roupa em alguns momentos. No final de dezembro,
após notificação extrajudicial e reunião com a empresa, os problemas foram
amenizados, porém continuamos aguardando roupa proveniente da SES para
suprir as faltas. Está sendo confeccionado ofício solicitando roupa a SES-RJ ou
liberação da mesma para compra com a verba destinada ao investimento na
unidade.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO HERC
Realizada pelo HERC no mês de Dezembro uma festa de confraternização
para todos os funcionários, colaboradores, prestadores de serviços e
convidados no dia 12.12.2013. Vários colaboradores participaram da festa.
Este foi um evento importante para a integração de toda equipe do hospital,
estreitando os laços de conhecimento o que pode influenciar positivamente nas
condutas profissionais.
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Confraternização de fim de ano do HERC

CLIMATIZAÇÃO
Problemas de climatização ocorreram em diversas unidades do hospital devido
a problemas de difícil resolução dos sistemas de ar condicionado centrais.
Ações para evitar o cancelamento de atendimento foram feitos pelos
responsáveis e no dia 06.01.2014 virá um técnico de empresa externa
contratada para avaliar o sistema de ar condicionado e traçar condutas para
resolução dos problemas.

FESTA DE NATAL PARA PACIENTES
Foi realizado vista de “Papai Noel” nas unidades do HERC distribuindo
presentes para todos os internados no hospital a fim de humanizar cada dia
mais a assistência prestada aos pacientes desta unidade.

Natal no HERC

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES PARA COLABORADORES E
ACOMPANHANTES
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Foi ampliado o horário de refeição dos colaboradores e acompanhantes no
refeitório para que os mesmos tenham maior conforto nas instalações físicas
existentes, pois com o horário anteriormente realizado havia acúmulo de
pessoas e filas na unidade.

CONFECÇÃO DE INDICADORES HOSPITALARES
Foram confeccionados os indicadores hospitalares dos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2013 pela Gerência Operacional com a colaboração
da Bióloga Claudia Sales (CCIH) e da Administradora Patrícia Pinna
(Qualidade).

ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS DA PSICOLOGIA - DEZ/2013

Fonte: Serviço de Psicologia HERC

ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL - DEZ/2013
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Fonte: Serviço Social HERC

ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA - DEZ/2013

Fonte: Fonoaudiologia HERC

ESTATÍSTICA DO AMBULATÓRIO – DEZ/2013
Ortopedia: 120 atendimentos
Oftalmologia: 192 atendimentos
Curativos: 300
Imunização H1N1: 25 doses
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5.2) NIR - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO
Abaixo um quadro demonstrativo das solicitações realizadas na 1ª quinzena de
Outubro:

ESTATÍSTICA NO NIR NO MÊS DE NOVEMBRO
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ÁREAS
BAIXADA
LITORÂNEA

SOLICITANTES
Nº SOLICITAÇÕES
UPA ARARUAMA
216
SAQUAREMA
111
IGUABA
63
ARARUAMA
37
CABO FRIO
20
SÃO PEDRO DA ALDEIA
19
ARRAIAL DO CABO
18
CENTRAL REGULAÇÃO
11
CASIMIRO DE ABREU
9
BUZIOS
7
RIO DAS OSTRAS
3
514
SUBTOTAL
TANGUÁ
4
ZONA NORTE
SILVA JARDIM
28
RIO BONITO
33
MARICA
65
SUBTOTAL
4
METROPOLITANA IISÃO GONÇALO
EXTRAS
5
E DEMAIS
CENTRAL RIO
9
18
SUBTOTAL
TOTAL
597

ESPECIALIDADES Nº AUTORIZAÇÕES
OFTALMOLOGIA
56
ORTOPEDIA
76
C GERAL
13
NEFROLOGIA
27
NEUROLOGIA
7
C VASCULAR
0
C GERAL PED
3
C MEDICA
11
CTI
10
CTIP
8
UTI NEO
2
BUCO
1
ENDOSCOPIA
0
USG
0
TC
246
TOTAL POR MÊS
460

ESPECIALIDADES
TOMOGRAFIA
ORTOPEDIA
OFTALMOLOGIA
CLINICA MÉDICA
NEFROLOGIA
CIRURGIA GERAL
CTI ADULTO
CTI PEDIÁTRICO
NÃO INFORMADO
BUCO-MAXILO
NEUROCIRURGIA
UTI NEONATAL
USG
CIRURGIA VASCULAR
TOTAL POR MÊS

Nº SOLICITAÇÕES
252
87
56
54
44
32
29
13
10
6
6
6
1
1
597

ÁREAS
BAIXADA
LITORÂNEA

AUTORIZADOS
Nº AUTORIZAÇÕES
UPA ARARUAMA
166
SAQUAREMA
93
IGUABA
41
ARARUAMA
29
CABO FRIO
15
SÃO PEDRO DA ALDEIA
13
ARRAIAL DO CABO
11
CASIMIRO DE ABREU
8
CENTRAL REGULAÇÃO
8
BUZIOS
7
RIO DAS OSTRAS
3
394
SUBTOTAL
TANGUÁ
3
ZONA NORTE
SILVA JARDIM
18
RIO BONITO
30
MARICA
51
SUBTOTAL
GONÇALO
4
METROPOLITANASÃO
II
EXTRAS
5
E DEMAIS
CENTRAL RIO
6
15
SUBTOTAL
TOTAL
460
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ESTATÍSTICAS NO NIR NO MÊS DE DEZEMBRO

ESPECIALIDADES Nº SOLICITAÇÕES
TC
305
ORTOPEDIA
96
C GERAL
52
OFTALMOLOGIA
50
NEFROLOGIA
44
C MEDICA
40
NEUROLOGIA
23
CTI
18
C VASCULAR
10
USG
8
C GERAL PED
7
BUCO
6
CTIP
5
UTI NEO
3
ENDOSCOPIA
2
TOTAL POR MÊS
669

ESPECIALIDADES
TC
ORTOPEDIA
OFTALMOLOGIA
C GERAL
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
C MEDICA
USG
CTI
C GERAL PED
CTIP
ENDOSCOPIA
UTI NEO
BUCO
C VASCULAR
TOTAL POR MÊS

Nº DE AUTORIZAÇÕES
249
63
40
32
20
16
14
12
5
3
3
2
1
1
0
461

ÁREAS
BAIXADA
LITORÂNEA

SOLICITANTES
Nº AUTORIZAÇÕES
UPA ARARUAMA
159
SAQUAREMA
81
IGUABA
49
ARARUAMA
46
CABO FRIO
14
SÃO PEDRO DA ALDEIA
12
ARRAIAL DO CABO
10
RIO DAS OSTRAS
5
BUZIOS
5
CASIMIRO DE ABREU
5
386
SUBTOTAL
TANGUÁ
6
ZONA NORTE
SILVA JARDIM
13
RIO BONITO
37
MARICA
6
62
SUBTOTAL
8
METROPOLITANA IISÃO GONÇALO
EXTRAS
5
E DEMAIS
13
SUBTOTAL
TOTAL
461
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5.3) FISIOTERAPIA
GRUPOS INFORMATIVOS NA ÁREA EXTERNA
Atividade realizada pela Fisioterapia junto à equipe multiprofissional com o
intuito de acolher; orientar; desmistificar aspectos e esclarecer dúvidas aos
pacientes,

familiares

e

acompanhantes.

Nestes

encontros,

palestras

informativas foram realizadas sobre: cuidados no ambiente hospitalar
(prevenção de queda); infecção hospitalar; regras e condutas dos visitantes
frente aos pacientes hospitalizados e temas relacionados à desospitalização.
Estes encontros foram documentados por meio de fotos.

Atividade individual em ambiente externo
(estímulo ao paciente da enfermaria).

Impacto das atividades proporcionadas
em ambiente externo (área verde – HERC).

Atividade de acolhimento, orientação e
esclarecimento ao acompanhante
(paciente do CTI adulto); durante a visita
familiar no setor.

Palestra informativa, aos acompanhantes,
familiares e pacientes da enfermaria,
sobre temas relacionados à saúde
coletiva. (Ex: Infecção hospitalar e
desospitalização).
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Treino de marcha em paciente da
enfermaria, em área interna (2º
pavimento).

Palestra informativa, aos acompanhantes,
familiares e pacientes da enfermaria,
sobre temas relacionados à saúde
coletiva. (Ex: Infecção hospitalar e
desospitalização).

APLICAÇÃO

DO

TERMO

DE

AUTORIZAÇÃO

DE

IMAGEM

/

CONSENTIMENTO DOS PACIENTES A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Os pacientes, acompanhantes e familiares, foram convidados durante a
realização das atividades em ambiente externo (área verde – HERC), junto à
equipe multidisciplinar; a participarem dos registros destes encontros, por meio
da produção vídeo e imagem (fotos).

Esta população foi previamente orientada, sobre este instrumento; esclarecidos
a respeito do procedimento administrativo: realizar leitura, aceitar, concordar e
preencher voluntariamente; a fim de autorizar a captura destes encontros por
meio de recurso áudio visual.

Ressalta-se que o objetivo desta documentação é constituir um memorial; cuja
finalidade principal seria proporcionar elementos para divulgação de atividades
que promovem momentos de bem estar ao cidadão.

O Termo utilizado foi disponibilizado pela equipe multidisciplinar, e já existia no
setor de Serviço Social. Consideramos que oportunamente este instrumento
possa ser revisado e consequentemente padronizado.
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Atividade de preenchimento do Termo de
Autorização de Imagem / Consentimento
de paciente da enfermaria e
acompanhantes.

PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ADMINSTRATIVAS
A

Coordenação

da

Fisioterapia

participa

regularmente

de

reuniões

administrativas, sendo estes encontros regulares e semanais; nas quartasfeiras às 15h (com as demais Coordenações e GEOP) e nas quintas-feiras com
a Diretoria (Reunião de avaliação e desempenho).

Encontros com os plantonistas fisioterapeutas foram realizados na sala da
fisioterapia, diariamente, no horário de 13h; a fim de alinhar diretrizes, repassar
e

atualizar

informações.

Entretanto

estes

encontros

mostraram-se

insatisfatórios para contemplar os plantonistas noturnos. Optou-se então em
suspender temporariamente, e num momento posterior identificar uma
estratégia que possa ser igualitária e equitativa, quanto à participação universal
de todo o grupo (em tempo, qualidade e conteúdo). Assim como também será
iniciado a documentação destas reuniões, em formato de Súmula e Ata.

Atualmente o modo instituído para repassar informações é a comunicação
verbal “in loco”; o registro escrito no livro de ocorrências do setor e uso do
ambiente virtual, por meio de e-mail.
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No dia 25/11/2013, atendendo a uma recomendação da GEOP, foi realizada
reunião da Coordenação de Fisioterapia junto a Diretoria Médica e demais
Coordenadores da equipe de Enfermagem e Clínica Médica. A pauta exposta
apresentada foi:
 Situação atual e futura (plantel da Fisioterapia e distribuição setorial);
 Plano de Ação de atendimento aos pacientes (priorizando as
enfermarias);
 Diretrizes da Fisioterapia na Ventilação Mecânica - CTI adulto (AMIB /
SBPT);
 Comunicação da produção do Regimento interno para confecção de
manual de normas e sistema operacional (passo a passo do
fisioterapeuta);
 Comunicação a respeito da intenção da equipe na pesquisa e produção
científica (Perfil dos pacientes internados em 2013 - CTI adulto/ CTI
neo/pediátrico e enfermarias);
 Informação de que as Prescrições de Fisioterapia somente devem ser
realizadas pelo Fisioterapeuta; e ainda que nas enfermarias não haja
mais a necessidade desta solicitação pela equipe, pois todos os
pacientes já estão sendo acompanhados diariamente leito a leito;
 A Legislação norteadora a respeito da ação do Fisioterapeuta será o
COFFITO, CREFITO, ASSOBRAFIR.

Deste encontro realizado, foram firmados acordos multiprofissionais, pautados
na (responsabilidade partilhada), a respeito de:
 Dos procedimentos da técnica de aspiração;
 Coleta de secreção traqueal para cultura (na admissão) do paciente no
setor CTI adulto;
 Sistematização da sedestação/adequação postural como prioridade os
horários de visitas;
 Função do Fisioterapeuta no transporte inter e intra-hospitalar sozinho;
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 Colaboração da enfermagem nas atividades em ambiente externo (área
verde);
 Manejo de insumos relacionados à VM;
 Ações de interdisciplinaridade;
 A prioridade da equipe de Fisioterapia será focada em combater a
imobilidade do paciente no leito, por meio da mobilização precoce e
estímulo a funcionalidade.

CONTATOS COM O CREFITO – 2 E AFERJ
Após a participação de evento (Jornada Científica na UFF, no mês de
novembro), a Coordenação estreitou relações com entidades que agregam
valor à equipe de Fisioterapia. Dentre as estas, houve contatos, via e-mail, com
o Conselheiro de Ética do Conselho Regional de Fisioterapia e o Presidente da
Associação de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro.

Considera-se, significativamente singular e impactante, a viabilidade em
convidar estes representantes, como palestrantes do 1ª Evento da Fisioterapia
no Centro de Estudos junto ao novo quadro de Fisioterapeutas HERC.

Ao mesmo tempo, estas entidades também foram contatadas, a fim de
encaminharem suas referências para ocupar o cargo de Coordenador.

REORGANIZAÇÃO DO “MODO OPERANDIS” - PROCEDIMENTOS E
CONDUTAS
Alguns Fisioterapeutas por meio de instrução direta em seus setores
específicos receberam orientações diversas; treinamentos com ênfase no
desenvolvimento de suas competências e habilidades. Como por exemplo:
 Elaborar rotinas de atendimentos;
 Ensinar uma relação humanizada na abordagem junto ao cidadão
usuário do SUS;
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 Utilizar técnicas de avaliação respiratória a beira do leito (sem custo
operacional e sem instrumental – verificação do tempo de apnéia pósinspiração profunda e sustentada);
 Manusear equipamentos de forma adequada (Peak Flow), e ainda
estimular estratégias para prevenção de danos em sistemas (prevenção
e profilaxia);
 Avaliar amplitude de movimento segmentar, manusear goniômetro e
também por meio de análise observacional;
 Identificar aspectos relacionados ao prognóstico funcional e elementos
para direcionar e incentivar treinos de atividades de vida diária;
 Utilizar técnicas de abordagem ao paciente e acompanhante, de forma
individual e coletiva (dinâmicas de grupo);
 Estimular habilidade e capacidade para identificar potencialidades,
mesmo diante de pacientes com alto grau de comprometimento;
 Prescrever cadeira de rodas para facilitar a locomoção e identificar
componentes específicos (peças e adaptações);
 Estimular atividades em grupo, tendo em vista a participação coletiva
como fator motivacional e facilitador de adesão às orientações
fisioterápicas;
 Praticar técnicas de mobilização passiva articular;
 Estimular a prática regular da documentação áudio visual, a fim de
registrar informações do cotidiano junto aos pacientes, e com a
finalidade de aprimorar suas práticas diárias;
 Ensinar metodologias específicas para registro documental, evoluções
em prontuário a partir de metas e objetivos;
 Reeducar a equipe quanto à verbalização escrita e falada, a respeito do
vocabulário técnico e adequado, exemplos e comportamento de postura
e disciplina;
 Desenvolver espírito de coletividade e responsabilidade partilhada, em
prol

da

saúde

coletiva,

associada

à

interdisciplinaridade

multiprofissional;
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 Focar na ação de procedimentos da fisioterapia, sem perder seu domínio
amplo em diversas áreas e também sua especificidade;
 Incentivar o senso crítico e diversidade na prescrição de conduta
terapêutica, associada e curiosidade em verificar os resultados de sua
prática efetuada (como forma de controle de qualidade);
 Atentar sobre medidas e processos de segurança no ambiente
hospitalar; prevenir quedas dos pacientes, por meio de assistência e
abordagem cuidadosa;
 Repassar conceitos de reabilitação e reinserção social, estimulando o
paciente a ser “sujeito da ação”; incluindo-o sempre que possível em seu
processo de tratamento durante a hospitalização associado à orientação
e treino familiar (quando necessário).
O acompanhamento “in loco”, diário e gradativo, teve como meta incentivar e
reeducar quanto a uma postura proativa para uma abordagem humanista.
Acredita-se que estes fisioterapeutas serão propagadores deste aprendizado,
tornando-se multiplicadores deste ensino.

Considerou-se ainda que apesar da habilidade prática respiratória dos
fisioterapeutas, estes possuíam um “modo operandis” de lastro estreito diante
da multidiversidade clínica e plural da população de pacientes internos e
externos (ambulatório de ortopedia).

Reitera-se que a inclusão de conceitos de reabilitação, ênfase na assistência
humanizada, sinalização de uma postura generalista associada a conceitos
bioética, proporcionará aos fisioterapeutas um conhecimento prático, que
agregará valor a sua condição, sem perder ou deixar de aplicar suas
habilidades de especialistas.

Estas evidências podem ser constatadas na análise de qualidade das
evoluções em prontuários dos pacientes, nos diversos setores.
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REESTRUTUAÇÃO E “AJUSTE” SETORIAL DO FISIOTERAPUTAS
Devido ao déficit de quantitativo de fisioterapeutas, foram necessários ajustes e
alocamentos, a fim de manter a assistência junto aos pacientes internos.

No complexo infantil, a estratégia utilizada foi tentar manter a escala mensal
colocando 1 (um) fisioterapeuta, em apenas um turno (SD ou SN). Outra
tentativa ocasional foi substituir 1 plantão por duas extensões (de + 6h) na
jornada, ou seja, ao invés do plantonista perfazer uma jornada de 12h, este
realizava 18h. Este planejamento teve como objetivo tentar minimizar o impacto
negativo.

Na Semi-intensivo adulto e enfermarias, houve maior frequência em dias. A
carga horária diária foi ajustada para acomodar sua presença e compensar a
perda de sua efetividade.

Ressalta-se ainda, que a Coordenação, também atuou na assistência direta
aos pacientes, principalmente nas enfermarias e semi-intensiva adulto,
realizando atendimentos, orientações, treinamentos, prescrições e evoluções
em prontuário.

ORGANIZAÇÃO DA SALA DA FISIOTERAPIA
A GEOP, por meio do redimensionamento do ambiente interno hospitalar,
viabilizou uma sala, a fim de ser uma “base” do Serviço de Fisioterapia. Este
espaço físico tem como objetivo: proporcionar acolhimento à equipe e
visitantes (fiscalização CREFITO/COFFITO), a fim de congregar reuniões
(“pequeno grupo /poucas pessoas”) e ainda ser de função operacional.

ENTREVISTAS PARA SELEÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS
Por meio do processo seletivo n.º 001/2013; 85 (oitenta e cinco) candidatos
foram aprovados na avaliação curricular – Resultado da 1ª Etapa. Após a
avaliação psicológica, foram entrevistados no período de 09 a 17/12/2013; a
HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO
Rua Bernardo Vasconcelos, 477 – Centro – Araruama / RJ – Brasil - CEP: 28.970-000
Tel.: (22) 2665-4250 | Fax: (22) 2665-6590

37 de 76

fim de suprir as vagas em existentes, e assim completar o quantitativo total de
28 fisioterapeutas plantonistas. No dia 23/12/2013, iniciou o processo
administrativo de rotina admissional, e no dia 02/01/2014 foram alocados nos
setores internos.

Durante

este

período

será

elaborado

um

programa,

cronograma

e

planejamento, a fim de ambientar os novos fisioterapeutas ingressantes, cujos
objetivos serão: treinar, desenvolver, acompanhar e avaliar o desempenho
destes profissionais, a respeito do domínio de habilidade prática e
competência. Esta estratégia tem por finalidade verificar se estes candidatos
estão aptos tecnicamente para compor a equipe de Fisioterapia HERC/ISG, e
detectar demandas específicas de manejo.

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO ESPECÍFICO
Nas enfermarias (Clínica Médica e Clínica Cirúrgica), CTI Adulto, Semiintensivo, um protocolo de avaliação está sendo utilizado, a fim de verificar sua
funcionalidade e usabilidade (em fase de piloto).

Este “roteiro norteador de avaliação” foi preterido como parâmetro inicial, por
ser um instrumento validado em uma Rede de Hospitais, que é referência
nacional e internacional em Reabilitação.

Pretende-se ao final desta fase,

aperfeiçoa-la, tornando-a contextualizada a regionalidade, e ainda com
características de singularidade e originalidade.

Demais instrumentos serão desenvolvidos oportunamente, tendo em vista a
reprodutibilidade de dados e informações para produção científica.
FOMENTO

A

INICIAÇÃO

CIENTÍFICA

E

ELABORAÇÃO

DE

UM

CRONOGRAMA PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA
A equipe de Fisioterapeutas tem sido estimulada constantemente, a respeito da
busca e aperfeiçoamento de uma “postura curiosa” diante dos assuntos
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científicos, por meio da conversação direta setorial; discussões em equipe na
sala da fisioterapia e debates de casos clínicos “in loco”.

Ao

mesmo

tempo,

um

Fisioterapeuta

(CTI

adulto),

por

meio

da

responsabilidade partilhada, foi designado para ocupar esta função e tarefa
operacional, a qual é orientada e supervisionada pela Coordenação da
Fisioterapia.
APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL
Apesar do reduzido quadro, de fisioterapeutas nas enfermarias, estes
aperfeiçoaram a abordagem visando: treinamento e orientação familiar, no que
se refere ao repasse dos cuidados a serem mantido no ambiente domiciliar (do
paciente). Assim como também a atenção focada no trabalho coletivo
(exercícios em grupo de pacientes), incentivo para atuação em equipe
(interdisciplinaridade) e ainda principalmente na buscar a qualidade do serviço
fisioterápico.

Foram estimuladas rotinas setoriais, planejamento e estratégia de atendimento,
focando nas demandas prioritárias; sem distanciar da atenção humanizada da
assistência, este fato foi alcançado por meio da partilha de informações
administrativas e responsabilidade coletiva, a fim de solucionar problemas e
resolver conflitos.

Nos complexos fechados adultos (CTI e UI), o fisioterapeuta participa da visita
familiar. Neste momento o profissional esclarece dúvida sobre o programa
fisioterapêutico junto aos familiares dos pacientes, relata evolução funcional,
aponta demanda sobre treinamento familiar, indica a necessidade de
equipamentos (cadeira de rodas, órteses), e também encaminha para outras
atividades (programa de reabilitação). Outra rotina instituída nestes setores foi
à realização regular de cinesioterapia nos pacientes.
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Ressalto ainda, que se fez necessário interromper as atividades na área
externa (atividades realizadas em grupos de pacientes), entretanto manteve-se
parcialmente esta dinâmica de forma individual.
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO HOSPITALAR
O serviço de Fisioterapia está participando de duas Comissões, uma
denominada de Núcleo de Segurança do Paciente e a outra de Uso e Reuso de
Materiais. Estas reuniões têm como objetivo definir Regimentos, cuja finalidade
é instituir ações para a segurança do paciente e estabelecer condutas a
respeito de material hospitalar. Estes encontros ocorrerão mensalmente e
serão documentados por meio de súmula.

6) ÁREA MÉDICA
6.1) CIRURGIA GERAL
No início de dezembro o Instituto Sócrates Guanaes, concluiu a formação da
equipe de médicos cirurgiões especializados. Hoje, contamos com 01 médico
plantonista de segunda-feira a quinta-feira, atuando 24 horas por dia, e 02
plantonistas às sextas-feiras, sábados e domingos. Contamos também com 01
médico rotina de segunda-feira a sexta-feira, e um coordenador de serviço
acessível 24 horas, todos os dias da semana e presencialmente segunda-feira,
quarta-feira e sexta-feira.
O seguimento pós operatório de todos os pacientes submetidos a algum tipo de
procedimento cirúrgico no HERC é feito no ambulatório de segunda-feira a
sexta-feira, o ambulatório conta com apoio da equipe de enfermagem para
troca de curativos e retirada de pontos.

No mês de dezembro foram realizadas em média 31 procedimentos cirúrgicos.
Em comparação com a média dos últimos 06 (seis) meses, foram de 40
cirurgias mês, comparando com o mês de novembro, que foram realizados 28
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procedimentos, a redução em média foi de 29% nos últimos 06 meses e um
aumento de 10% em relação ao mês de novembro.

Sendo que estamos atendendo somente a demanda da emergência e a partir
de fevereiro, vamos dar início ao atendimento das cirurgias eletivas. Vamos
começar a operar casos de doenças agudas e não agudas.

6.2) NEUROCIRURGIA
Nossa equipe é formada por profissionais altamente qualificados na área, com
6 médicos, trabalhando todos os dias da semana, no regime de plantão de
sobreaviso para atendimento neurocirúrgico de urgência, cirurgias eletivas,
atendimento ambulatorial pós cirúrgico, visitas e pareceres.

Contamos com um coordenador e um sub-coordenador de equipe, acessíveis
24 horas por dia.

No mês de dezembro realizamos em média, 18 cirurgias de emergência,
comparando com os últimos 06 meses, tivemos aumento de 71%, e ficando
0,5% menos se comparando a novembro.

Identificamos que a disponibilidade da equipe de anestesia, disponibilização de
vagas no CTI, a otimização do material utilizado pela área, sobre tudo na
reposição melhorou significativamente com entrada do ISG. Inclusive na
otimização de definição de dia e horário para realização de procedimentos
cirúrgicos neurológicos.

6.3) CIRURGIA VASCULAR
Em Dezembro foram contratadas 02 especialistas na área de cirurgia vascular.
Inicialmente atendemos a demanda de pacientes internados e as urgências,
geralmente solicitadas por outras clínicas, já que não temos ainda como
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atender a demanda de cirurgias eletivas e emergências vasculares. Como
existe uma demanda grande na região, vamos ampliar o serviço e o material
afim de poder realizar cirurgias de maior complexidade. Elas estão na unidade
duas vezes por semana e sobreaviso para emergência no HERC.

6.4) ORTOPEDIA
Na primeira visita da equipe ortopédica em Outubro de 2013, foram vistos,
vários pacientes sem necessidade de internação, casos de longa permanência
no hospital e sem esclarecimento sobre seus diagnósticos, inúmeras
demandas judiciais, transferências injustificadas para hospitais como: INTO,
desestruturação entre equipes de plantão, equipe de rotina, insatisfação severa
do cliente familiar. Quanto as impressões do ambulatório, foram observadas
que os pacientes não eram resolvidos definitivamente, na maior parte dos
casos recebiam alta sem previsão de continuidade de tratamento dentro da
unidade ocasionando com isso, casos de infecções frequentes e sequelas
outras.

Diante da situação encontrada, foi contratado em caráter emergencial a equipe
de ortopedia e traumatologia.

Como estratégia da nova equipe, foram criados o POP (Procedimento
Operacional Padrão) visando normatizar a prestação do serviço de ortopedia,
utilizando como um dos pilares iniciais, a humanização do atendimento ao
paciente e família e um atendimento multidisciplinar, além de estreitar o fluxo
de recebimento do paciente junto ao NIR, criou-se as rotinas de enfermarias,
rotinas cirúrgicas, ambulatório de egressos e uma retaguarda cirúrgica para os
casos complexos, além de acabar em definitivo com “plantão sobreaviso”.

Desta forma, conseguimos agilizar os processos de marcação das cirurgias e
altas para os pacientes, com o auxílio da equipe de psicologia e assistente
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social para causar o menor impacto possível, liberando leitos e criando o fluxo
ambulatorial para retorno de pacientes pós operatório.

A equipe de Ortopedia altamente qualificada, nas diversas especialidades da
área (coluna, joelho, quadril, pé, mão, ombro e cotovelo) é composta por 13
médicos, sendo 01 coordenador, acessível 07 dias da semana, 24 horas por
dia, a equipe também é responsável pelas atividades de enfermaria que
compõe visita à beira do leito, suporte e atenção a família do internado
deixando sempre transparente a conduta ortopédica. Cabe ressaltar ainda que
as visitas aos pacientes são feitas em conjunto com os plantonistas, rotinas,
enfermagem e fisioterapia. Todos os casos são discutidos e revistos pela
coordenação do serviço.

A rotina cirúrgica é feita de segunda a sexta feira por 04 médicos, de 07:00 às
19:00, e os plantões de 07:00 as 7:00, totalizando 24 horas, todos os dias da
semana. Contamos também com a presença de um profissional especializado
em trauma de alta complexidade e retalhos miocutâneos.

O seguimento pós operatório de todos os pacientes submetidos a algum tipo de
procedimento ortopédico no HERC é feito no ambulatório 01 vez por semana, o
ambulatório conta com apoio da equipe de enfermagem para troca de curativos
e da equipe de fisioterapia com intuito de estabelecimento de uma reabilitação
funcional precoce.

O HERC dispõe de um parque tecnológico para casos de alta e média
complexidade, destinado a realização de cirurgias e atendimentos em trauma e
ortopedia, para pacientes referenciados da região.

No mês de novembro foram realizados 74 procedimentos cirúrgicos. A média
dos últimos 06 (seis) meses do grupo anterior, foram de 45 cirurgias mês,
comparando com o mês de outubro que foram realizados 34 procedimentos
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cirúrgicos o aumento foi de 118%. Foi constatado um aumento de 61% nas
cirurgias dentro do mês de novembro se comparado os últimos 06 (seis)
meses.

O objetivo do ISG – Instituto Sócrates Guanaes com a ortopedia é buscar
excelência na qualidade e humanização do atendimento. Assim, normalizamos
todas as transferências, e estas devem ser reguladas pela central estadual de
regulação.

No mês de dezembro foram realizados em média 100 procedimentos
ortopédicos. Comparando com o mês de novembro que foram realizados 74
procedimentos, o aumento foi de 26%.

Houve um aumento significativo no fluxo ambulatorial, mostrando mais uma
vez, a demanda reprimida da necessidade da região.

6.5) ANESTESIOLOGIA
Com a entrada do Instituto Sócrates Guanaes, no primeiro momento a equipe
de anestesiologia suspendeu as cirurgias eletivas, devido à redução de seu
quadro de médicos. O contrato de prestação de serviços ainda não estava
definido, sendo feitas somente cirurgias emergenciais para não deixar de
atender a demanda e implicar em falta de atendimentos emergenciais.

Diante da situação encontrada, foi contratado em caráter emergencial a equipe
de anestesiologia, e está em andamento a contratação em regime de pessoa
jurídica.

O novo núcleo de anestesiologista, trabalha com 01 chefe de equipe acessível
24 horas por dia, nos 7 dias da semana, 01 plantonista 24 horas, nos 7 dias na
semana, 01 rotina de 07:00 às 19:00, 5 dias da semana, diferente de antes da
gestão do ISG, quando a equipe trabalhava em regime de sobre aviso.
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No mês de novembro foram realizadas em média 104 procedimentos cirúrgicos
com anestesia. A média dos últimos 06 (seis) meses não contabilizando
novembro, foram de 85 cirurgias mês, comparando com o mês de outubro que
foram realizados 54 procedimentos em média o aumento foi de 93%.

No mês de novembro, contratou-se a equipe de instrumentação cirúrgica, de
09:00 às 09:00, plantonista 24 horas por dia, 07 dias por semana.

O objetivo do ISG – Instituto Sócrates Guanaes com a anestesiologia é buscar
excelência na qualidade e humanização do atendimento.

O Hospital Estadual Roberto Chabo de Araruama também realiza exames de
Raio X, Ultrassonografia e Tomografia, dispondo de uma equipe de cerca de 15
médicos especialistas, prontos para servir a população.

Foram realizadas em média, 136 procedimentos cirúrgicos com anestesia no
mês de Dezembro, comparando com o mês anterior, que foram realizadas 104,
obtivemos um aumento de 23%.

7) ÁREAS ADMINISTRATIVAS
7.1) SERVIÇOS GERAIS
A partir de Outubro de 2013, foi dada continuidade aos processos de melhorias
nas execuções dos serviços na Unidade, porém algumas ações ficaram
restritas pois os contratos das Empresas terceirizadas ainda estavam
vinculados a SES.

Na manutenção predial, foram executadas 72 ordens de serviços em Outubro,
214 ordens em Novembro e 181 ordens em Dezembro. Constam nestas ordens
de serviços algumas adequações, reformas, mudanças e outros serviços.
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Gráfico com serviços executados por área em Outubro:

Gráfico com serviços executados por área em Novembro:
Volume de serviço por Setor
25

1

1

1

Gráfico com serviços executados por área em Dezembro:
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A empresa Nativita foi contratada em outubro e começou a coleta dos resíduos
em 16/10. Segue abaixo o controle dos manifestos:

 Teve-se um custo no período de 16/10 à 31/10 com os manifestos de R$
2.976,60 com o resíduos comuns e de R$ 7.646,40 com os resíduos
infectantes. Totalizando um valor de R$ 10.623,00.
 Segue abaixo o controle dos manifestos da coleta de resíduos realizada
em Novembro.

 Tivemos um custo referente aos manifestos de R$ 5.771,70 com o
resíduos comuns e de R$ 16.378,40 com os resíduos infectantes,
totalizando R$ 22.150,10.
 O processo de reciclagem foi suspenso por falta de capacidade técnica
de funcionários que trabalhavam no projeto.
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 Na limpeza e higienização foi traçado um plano de treinamento
quinzenal de procedimetos com equipamentos de proteção individual –
EPI e técnicas de higienização para qualificar os 53 funcionários e
dinamizar a limpeza e a higienizaçõa da Unidade.
 No transporte estamos utilizando o serviço de taxi para atendimento dos
setores administrativos com um custo médio de R$ 900,00. Recebemos
da SES uma ambulância sob regulação e aguardando os equipamentos
para a mesma e sua liberação.
 Na vigilância/segurança a empresa contratada foi a Dinâmica que de
imediato aumentou o efetivo de vigilantes de 16 para 20, aumentando
assim a cobertura e o apoio aos pacientes, visitantes e colaboradores de
cada setor da Unidade.
Também houve a contratação de uma nova empresa de manutenção e
refrigeração predial da Unidade (Espaço Funcional). Com o contrato sob
administração do ISG, os serviços se tornaram mais eficazes e dinâmicos,
melhorando a qualidade da prestação dos serviços.
Um laudo de vistoria de engenharia foi elaborado, onde se usou o critério
baseado no padrão para elaboração de laudos de inspeção predial,
caracterizado pela análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e
ao patrimônio, diante das condições técnicas de uso, operação e manutenção.
Os tópicos analisados no laudo técnico foram:
 Alvenarias, trincas e rachaduras;
 Divisórias e dry-wall;
 Pinturas;
 Revestimentos cerâmicos, vinílicos e melamínicos;
 Cobertura e impermeabilizações;
 Esquadrias, vidros e ferragem;
 Mobiliários, balcões e outros;
 Pavimentações, pavimento asfáltico;
 Instalações sanitárias;
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 Gases medicinais;
 Instalações elétricas;
 Gerador;
 Sistema de proteção de descarga atmosférica;
 Climatização central;
 Condicionadores de ar;

7.2) SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO
 Abastecimento dos medicamentos e materiais sinalizados como críticos,
cuja falta acarretaria em grandes transtornos para equipe de assistência
e consequentemente prejudicando o tratamento dos pacientes;
 Definição do quadro de colaboradores e respectiva carga horária;
 Levantamento e análise de pessoal remanescente da empresa
terceirizada Atrio e dos Farmacêuticos da FESP;
 Levantamento de infraestrutura das possíveis Farmácias Satélites, CAF
e Almoxarifado;
 Organização do Setor de Compras e Processos Pertinentes;
 Contratação da equipe para atuar no setor de Compras;
 Iniciação da revisão da grade de medicamentos, materiais médicohospitalares e demais insumos;
 Sinalização da fragilidade e necessidade de reforçar a segurança do
setor, a exemplo de monitoramento por circuito de TV;
 Seleção da Coordenação de Farmácia;
 Acompanhamento da realização do inventário pela empresa de Logística
Log Rio.

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO
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 Aplicação do Regulamento de Compras que dará as diretrizes ao
processo de aquisição dos insumos utilizados no Hospital;
 Contratação da Coordenadora de Farmácia e contratação dos
Farmacêuticos;
 Organização física da Farmácia Central ainda sem investimentos;

Farmácia Antes da Organização Física



Farmácia Após Organização Física

Treinamento da equipe da Farmácia no SITS (Sistema de gestão que
está sendo implantado na Unidade);

 Levantamento e sinalização a equipe de TI do quantitativo de
equipamentos necessários para o bom funcionamento do setor;


Lançamento de Notas Fiscais e iniciação da movimentação do estoque
através do Sistema TI-MED;

 Retirada do excesso de estoque da Farmácia Central, objetivando maior
controle dos insumos;

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO
Em dezembro ainda com o quadro de colaboradores abaixo do necessário para
desenvolver as atividades do setor e com grande esforço da equipe, foram
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desenvolvidas atividades que proporcionaram melhorias significativas na área
de Suprimentos.
No final do mês, chegaram parte dos colaboradores oriundos do processo de
seleção externa, esses profissionais chegaram próximo à realização do
inventário de fechamento anual e também a tempo de reforçar o quadro
durante os festejos de final de ano.
 Participação no processo de seleção de pessoal, onde sinalizou-se ao
RH os profissionais que mais se adequavam ao perfil das vagas
disponíveis;
 Realização de Inventário do estoque;
 Análise das necessidades dos insumos e compras para o mês de
janeiro/2014;
 Recepção e treinamento dos colaboradores aprovados no processo
seletivo;
 Organização do espaço físico da CAF, melhorando o fluxo, visualização
e ordenamento dos produtos;
 Levantamento dos mobiliários necessários para adequação dos
estoques.

CAF Antes da Organização Física

CAF Após Organização Física
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7.3) ENGENHARIA CLÍNICA
Iniciou-se a avaliação dos equipamentos instalados no HERC e realizou-se
alguns atendimentos emergenciais durante o mês de novembro, totalizando 15
solicitações, sendo 11 atendimentos solucionados e 4 acumulados para o
próximo mês com as seguintes pendências:
 Bilitron – Solicitado orçamento;
 Ventilômetro - enviado para a assistência técnica;
 Incubadora - em processo de avaliação;
 Eletrocardiógrafo - aguardando chegada de componentes já solicitados.
Nesse período foram realizadas compras de alguns componentes e acessórios,
conforme lista abaixo:
 Sensores de oximetria Neo e Adulto;
 Braçadeiras;
 Manguito;
 Peras;
 Válvulas.

Verificou-se que existem diversos equipamentos com defeito e outros em bom
estado, armazenados no centro obstétrico, conforme mostram as fotos abaixo:
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Equipamentos armazenados no Centro obstétrico

O setor de Patrimônio do HERC nos enviou alguns equipamentos que foram
devolvidos pela empresa Rio Med, que realizava a manutenção nos
equipamentos do HERC. Os equipamentos recebidos não foram consertados,
ou seja, foram devolvidos com defeito, inclusive um aparelho de Raios-X
móvel, que está faltando o colimador e os cabos de alta tensão.

Iniciou-se a elaboração dos Procedimentos da Engenharia Clínica, os quais
serão apresentados ao setor de qualidade do HERC para aprovação e
divulgação.

Dos serviços não executados conforme planejado, temos as seguintes
informações:
 Instalação do software de gestão – Não foi instalado devido à falta de
uma rede de dados estável e com velocidade suficiente para
transmissão dos dados para o servidor externo.
 Definição dos indicadores: Estamos aguardando a instituição do setor de
qualidade do HERC, para apresentarmos nossas sugestões de
indicadores e metas.

Iniciou-se o mês de dezembro dando continuidade as avaliações dos
equipamentos e atendimentos de solicitações de manutenção corretiva. Foram
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realizados

levantamentos

nos

setores,

tomando

conhecimento

de

especificações de equipamentos e necessidade de acessórios para compra.

Foram realizados contatos com empresas representantes de grandes marcas,
marcas essas que possuem grande presença no parque tecnológico do
Hospital Roberto Chabo. Houve compras de peças, acessórios, materiais de
consumo de suporte administrativo e produtivo, realizamos compras também
de ferramentas, enriquecendo assim nosso arsenal ferramental:
•

Sensor de oximetria Dixtal adulto;

•

Eliminador de pilhas EP-3 Dixtal;

•

Suporte caneta eletrocardiógrafo;

•

Kit preventivo maquet;

•

Peças em geral;

•

Ferramentas em geral;

•

Materiais de consumo administrativo em geral;

•

Materiais de consumo para produção em geral.

Foi atendida a solicitação da Gerência Operacional quanto a fixação dos
monitores nas prateleiras acima do leito dos setores UTI Adulto e Unidade
Semi-intensiva, pois os mesmos estavam soltos apresentando risco de queda.

Foi elaborado pela engenharia clínica um suporte de fixação com placa de inox
de 1,5mm de espessura adequado a cada modelo e marca. Após sua
aprovação foram enviados os modelos de suporte para fabricação.

Com a utilização desses suportes, eliminou-se a possibilidade de queda do
equipamento e como consequência minimizaram-se os riscos de acidentes
envolvendo pacientes e monitores.
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Fixação de monitores

Os monitores serão fixados com um parafuso e porca borboleta, possibilitando
o fácil remanejo do equipamento caso necessário. O monitor fica preso a
prateleira possibilitando um giro de até 180° para melhor visualização da
equipe de enfermagem conforme necessidade exigida.
Com a chegada do link de internet e instalação do roteador para o sala de
engenharia clínica, foi iniciado o treinamento e implantação do software de
gestão, concluindo a parametrização do sistema dando fim a primeira etapa do
cronograma de implantação do sistema.

Quanto às ordens de serviço, entra-se no mês de dezembro com quatro
pendências acumuladas do mês de novembro e ao decorrer do mês de
dezembro foram solicitadas mais 43 ordens de serviços, destas 24 foram
solucionadas no mesmo mês e 23 ficaram pendentes para o mês de janeiro
pelos motivos citados abaixo:
 15 Laringoscópios sem lâmpadas, representando 65% das pendências e
35% do total de solicitações. As lâmpadas estão em processo de
compra, com prazo de entrega para início de janeiro;
 03 Bombas de infusão danificadas, representando 18% das pendências
e 7% do total de solicitações. Devido ao contrato de comodato, as
manutenções são efetuadas através do representante, onde se encontra
o equipamento no momento;
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 01 Ventilômetro danificado, representando 4% das pendências. O
equipamento encontra-se em manutenção externa, no qual prazo de
entrega estar para segunda quinzena de janeiro;
 01

Incubadora

estacionaria

danificada,

representando

4%

das

pendências. Aguardando manutenção externa;
 01 Eletrocardiógrafo, representando 4% das pendências. Aguardando
acessórios, resolução prevista para primeira semana de janeiro;
 01

Cama

elétrica

infantil,

representando

4%

das

pendências.

Aguardando peça com previsão de entrega para janeiro;
 01 Ventilador pulmonar, representando 4% das pendências. Em
processo de avaliação, devido a solicitação ter sido efetuada no último
dia útil do mês.
Os setores estão tomando conhecimento da presença do setor engenharia
clínica, apesar da falta de um ramal que estreitaria o contato entre os setores e
a engenharia clínica. Salientamos que será realizada no dia 9 de janeiro a
apresentação oficial do setor de Engenharia Clínica aos coordenadores do
HERC.

Pode-se observar que as solicitações estão concentradas em 7 setores, sendo
a UTI Neonatal com o maior número de solicitações e em seguida o Centro
Cirúrgico.
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Dos serviços não executados conforme planejado, tem-se as seguintes
informações:
 Planejamento das manutenções preventivas e calibrações – Os
planejamentos serão elaborados através do software Dinamus, que, com
o atraso de sua implantação consequentemente ocorreu o atraso desses
planejamentos.
 Definição dos indicadores: Está-se aguardando a instituição do setor de
qualidade do HERC, para que sejam apresentadas sugestões de
indicadores e metas.

7.4) RECURSOS HUMANOS
RESULTADOS OBTIDOS
Após a redução do quadro de colaboradores, conseguiu-se uma melhor
organização dos processos da área, o que possibilitou uma eficiente gestão de
tarefas e otimização do tempo. Assim, obteve-se os seguintes resultados no
mês de Outubro:
 Desligamento de todos os funcionários do Hospital Estadual Roberto
Chabo ligados a SES e readmissão pelo Instituto Sócrates Guanaes;
 Desligamento de todos os funcionários cooperados, Terceirizados e
Temporários FESP e readmissão dos que se interessaram na
continuidade do trabalho pelo Instituto Sócrates Guanaes;
 As folhas de pagamento dos colaboradores referentes aos meses de
Setembro e Outubro foram pagas em dia;
 A 1ª parcela do 13º salário foi paga no prazo determinado;
 Benefícios dos colaboradores pago em dia;
 Utilização do ponto eletrônico para melhor controle de horários;
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 Abertura

e

acompanhamento

do

processo

seletivo

que

visa

complemento das vagas abertas na Unidade;
 Escalas médicas informadas em parceria com a Secretaria Estadual de
Saúde;
 Contratação dos médicos via Pessoa Jurídica, com o aval da Secretaria
de Saúde.
 Conclusão do processo de migração de todos os funcionários
administrativos.
 Contratação dos médicos da Unidade de Internação, CTI e rotinas da UI
e CTI, e clínica médica, com contratos feitos sobre o regime da CLT.
 A CTPS dos profissionais foi assinada no primeiro dia posterior a
contratação, após o encerramento do vínculo da empresa responsável
(ÁTRIO).
Foi solicitado que cada colaborador realizasse o preenchimento de um
formulário de Solicitação e Termo de Compromisso – Vale Transporte, datado
e assinado, manifestando sua opção de adesão ou não ao benefício. Foi feita
também uma pesquisa do endereço com base no comprovante residência dos
mesmos para verificar se estão de acordo com o valor solicitado e, após essa
busca, foi realizado o cadastro do colaborador nas empresas de ônibus, que
emitiram os cartões Setransol ou Rio Card e foi realizado o pagamento dos
benefícios de transporte para todos os funcionários que solicitaram.

A refeição dos colaboradores é fornecida no refeitório próprio com supervisão
diária de nutricionistas, com um desconto simbólico, no valor R$ 1,00 (um real)
para os colaboradores.
A folha de pagamento foi fechada com um total de 141 colaboradores
devidamente registrados, num total de proventos de R$ 421.356,06,
respeitando não somente a lei estadual 6.402 de 08/03/2013 e a convenção
coletiva do sindicato de cada categoria.
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No mês de novembro foi disponibilizado todos os vínculos de cooperados,
estatutários, e contratados pela SES com exceção dos técnicos de laboratório.
Todo o corpo clínico do hospital foi devidamente administrado e pago pelo ISG
informando, através de ronda, sua situação duas vezes ao dia para a SES.
No mês de novembro a folha de pagamento fechou com 426 funcionários
contratados, total de R$ 818.323,01 com um aumento de R$ 475.230,80 com
relação ao mês de outubro.

FOLHA DE MÉDICOS (RPA) R$ 323.927,23
Houve uma redução de R$ 48.875,77 com relação ao mês de outubro.
Esclarecendo que o valor da folha de pagamento dos médicos no mês de
outubro foi no valor de R$ 372.803,00, essa redução se deu por conta da
contratação de alguns médicos sob regime da CLT e outros, que passaram a
prestar serviço como Pessoa Jurídica.

BENEFÍCIOS
No mês de novembro tivemos um custo total com vale transporte dos
colaboradores no valor de R$ 18.168,30 pagos em cartão Rio Card e Salineira
(rede de transporte público local)
O custo total com pagamentos de salários, incluindo os encargos trabalhistas,
foi R$ 1.669.944,77. Houve um aumento de R$ 597.678,85 com relação ao
mês de outubro.
Foi realizada a compra de dois relógios de ponto digital para um melhor
controle da jornada de trabalho. O equipamento foi danificado por vandalismo,
porém já foi solicitado o reparo do equipamento.

HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO
Rua Bernardo Vasconcelos, 477 – Centro – Araruama / RJ – Brasil - CEP: 28.970-000
Tel.: (22) 2665-4250 | Fax: (22) 2665-6590

59 de 76

No mês dezembro, o processo de seleção foi finalizado, houve abertura de um
edital, divulgado em nosso site www.isgsaude.org e em canais de comunicação
local, com vagas para diversas áreas com o objetivo de captar os melhores
profissionais da região, foram 1.548 inscritos conforme relatório abaixo:

RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO ISG/HERC-2013

- Quantitativo de inscrições realizadas:
INSCRIÇÕES REALIZADAS
CARGOS

QUANTITATIVO

AGENTE ADMINISTRATIVO

03

ANALISTA ADMINISTRATIVO

09

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO

07

ANALISTA DE CONTRATOS

07

ANALISTA DE RH

05

ANALISTA FINANCEIRO

06

*ARQUIVISTA/BIBLIOTECÁRIO

---

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

04

ASSISTENTE DE CONTRATOS

01

*ASSISTENTE FINANCEIRO

---

ASSISTENTE SOCIAL

86

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

203

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

02

AUXILIAR DE ROUPARIA

13

ELETRICISTA

15

*ENCANADOR

---
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ENFERMEIRO CENTRO CIRÚRGICO

11

*ENFERMEIRO DE REGULAÇÃO

---

ENFERMEIRO DO TRABALHO

16

ENFERMEIRO GENERALISTA

211

ENFERMEIRO UTI- ADULTO

33

ENFERMEIRO TERAPIA INTENSIVA

22

PED/NEO
ENGENHEIRO DO TRABALHO

01

*ESTATÍSTICO

---

FARMACÊUTICO

35

FATURISTA

01

FISIOTERAPEUTA ADULTO

104

FISIOTERAPEUTA PED/NEO

22

FONOAUDIÓLOGO

13

MAQUEIRO

14

MARCENEIRO

01

*MÉDICO DO TRABALHO

---

NUTRICIONISTA

31

ODONTÓLOGO

23

OUVIDOR

09

PEDREIRO

01

PINTOR

01

PSICÓLOGO

38

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO

25
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM

30

UTI- ADULTO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

21

TERAPIA INTENSIVA - PED/NEO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

37

CENTRO CIRÚRGICO E CME
TÉCNICO DE ENFERMAGEM GENERALISTA

296

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

25

TÉCNICO DE RADIOLOGIA

118

*TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

---

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

04

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

19

TÉCNICO EM HEMOTERAPIA

04

*TÉCNICO MECÂNICO DE GASES

---

TELEFONISTA

11

PCD – AGENTE ADMINISTRATIVO

01

PCD – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01

PCD – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01

PCD – ENFERMEIRO GENERALISTA

01

PCD – FARMACÊUTICO

01

PCD – FISIOTERAPIA PED/NEO

01

PCD – PSICÓLOGO

03

PCD – TÉC. ENFERMAGEM

01

TOTAL

1548
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INTERCORRÊNCIAS
*Não houve inscritos para as seguintes funções: Arquivista/Bibliotecário, Assistente
Financeiro, Encanador, Enfermeiro de Regulação, Estatístico, Médico do Trabalho,
Técnico de Refrigeração e Técnico Mecânico de Gases.

Também iniciou-se um trabalho de endomarketing, com o objetivo de analisar a
satisfação de nossos colaboradores. Foi realizada uma pesquisa de clima
organizacional com a finalidade de traçar estratégias para melhorias, visando
assim, um resultado positivo em nossa assistência.
No mês de dezembro, a folha de pagamento fechou com 474 funcionários
contratados que receberam seus salários e 13º salário proporcional aos meses
contratados respeitando os devidos prazos estipulados pela CLT, e 20
profissionais

que

receberam

por

RPA.

Segue

abaixo

relatório

com

descriminação dos valores:
Custos

Dezembro

13º salario

Folha de Pagamento

R$

936.701,36

R$

Folha médicos (RPA)

R$

170.201,73

R$

-

Auxilio transporte

R$

31.059,20

R$

-

INSS RPA

R$

R$

-

INSS

R$

398.316,20

R$

-

FGTS

R$

105.003,29

R$

IRRF/FOLHA

R$

97.360,65

nov/dez

IRRF RPA

R$

43.466,64

R$

2.885,23

DARF PIS

R$

11.815,58

R$

-

Sindicatos

R$

141,02

R$

2.200,11

Custos totais

R$

44.173,19

1.838.238,86

R$

206.359,80

79.506,39

290.951,53
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7.5) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROCESSOS
 Instalação do link de internet de 10 MB no HERC;
 Instalação da infraestrutura da seleção pública para o HERC-FAETEC;
 Instalação de nove câmeras de CFTV;
 Reativação do som ambiente;
 Processo de cabeamento na Unidade da CFTV e Rede de Dados e Voz;
 Instalação dos relógios de ponto;
 No interior do Setor foi reaplicado os 5S;
 Montagem dos Racks para Rede de Dados e Voz no interior da TI.

Instalação da câmera na Recepção de Visitantes

Interior do setor após 5S

Montagem do Rack no interior da TI
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RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 Chegada dia 03/12/2013 de 24 impressoras preto/branco, 8
multifuncionais e 1 colorida. Totalizando 33 impressoras contratuais e
mais 3 para suporte;
 Chegada dia 23/12/2013 de 40 computadores;
 Chegada de 4 servidores de rede;
 Chegada de 40 estabilizadores.

DISTRIBUIÇÃO/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 Instalação de mais nove câmeras de CFTV, totalizando 18 câmeras
instaladas;
 Foram instaladas 8 impressoras multifuncional HP 2727/1536 nos
setores: NIR, DIREÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS, DOCUMENTAÇÃO
MÉDICA/PROTOCOLO, RH, TI;
 Foram

instaladas

33

impressoras

HP

LASER

2035/2055/400

preto/branco nos setores: RECEPÇÃO DE VISITANTES, NUTIÇÃO,
NVH, FARMÁCIA, CENTRAL DE EXAMES, CAPE, NIR, CAF,
COMPRAS, SERVIÇOS GERAIS, PATRIMÔNIO, TI, FAETEC, CLÍNICA
MÉDICA,

CLÍNICA

CIRÚRGICA,

UNIDADE

SEMI-INTENSIVA,

GERÊNCA DE ENFERMAGEM, OUVIDORIA, SERVIÇO SOCIAL,
REVISÃO, PEDIATRIA, FATURAMENTO, UNIDADE TRATAMENTO
INTENSIVO, CENTRO CIRURGICO;
 Foi instalada 1 impressora HP LASER COLOR M451DW : TI;
 Foram instalados 23 computadores nos setores: CAPE (2), NIR (2), RH
(3), COMPRAS (2), CONTRATOS (1), TI (2), RECEPÃO DE
VISITANTES (2), FARMACIA (3), CAF (3), CLINICA MEDICA (1) E
FATURAMENTO (2).
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Rack montado dos cabos RJ 45

7.6) RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
A Prestação de Contas é fundamental para dar transparência na aplicação dos
recursos públicos. Ela nos permite constatar que os recursos públicos foram
aplicados dentro dos critérios estabelecidos, em contrato com a SES.

7.7) PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS
Dados da Pesquisa de Satisfação de Usuários nos meses de outubro,
novembro e dezembro.
Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Portaria

100

100

93,5

Recepção

94,1

100

93,8

Maqueiro

100

97,3

86,8

Rouparia

77,4

76,7

50,0

Limpeza

96,4

97,7

80

Cozinha

96,8

95,1

92,5

Nutrição

100

100

100

Psicologia

100

100

94,4

Serviço

81,0

100

96,0

Pesquisa de satisfação (%)
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Social
Comissão de

100

100

100

Fisioterapia

81,8

100

94,4

Enfermagem

96,8

95,3

85,0

Médico

71,0

95,2

77,5

Laboratório

95,8

97,1

97,0

Setor

94,7

100

100

92,4

97,0

90,0

Curativo

de

Imagem
MÈDIA
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8) CONCLUSÃO
O ISG enfrentou grandes desafios na área médica e teve que agir de forma
rápida e enérgica para não comprometer a assistência aos usuários do SUS.
De início, buscamos uma total interação com o Setor de Regulação da SES,
inserimos o HERC no sistema de regulação de leitos do Estado, agindo de
forma técnica em benefício da população em geral. Cabe salientar, que esta
prática não era adotada pelas gestões anteriores.
Houve também uma forte concentração de esforços para concluir a contratação
emergencial de pessoal, adequando o quadro para a real necessidade do
Hospital e visando não comprometer a assistência aos usuários do SUS.
Com a rescisão de contratos de serviço de apoio por parte da SES, demos
continuidade ao processo de cotação de preços gerando uma real economia
para Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, pois os preços cotados
se apresentaram menores do que os anteriormente praticados.
A crise dos médicos provocou a queda das metas do contrato, pois algumas
categorias se negaram a permanecer no Hospital e obrigou o ISG a buscar
serviços médicos através de pessoas jurídicas, que atuavam na cidade do Rio
de Janeiro.
Apesar de constar no contrato e estarem previstos os investimentos em
estrutura física e equipamentos, não houve a liberação para tal por parte da
SES, o que atrasou o planejamento de melhorias do ISG.
Neste período o ISG concretizou as contratações de novas equipes médicas e
nomeou a Diretora Técnica para Unidade, que imediatamente iniciou processo
de responsabilidade técnica junto ao CREMERJ.
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Novos contratos foram formalizados iniciando as atividades do laboratório de
análises clínicas, refeitório e radiologia na unidade, com base nos menores
valores cotados.
1)

Todo o processo de implantação das ações neste novo modelo de gestão do
ISG vem permeando os processos de Humanização, seguindo os preceitos do
SUS, demonstrados em atividades de integração entre as equipes e junto aos
pacientes que estão internados na unidade.
Com a contratação da maior parte do efetivo de colaboradores do Hospital, os
processos começaram a ser implantados, de forma mais efetiva, iniciando as
atividades, junto aos gestores hospitalares para a elaboração do Planejamento
Estratégico do Hospital.
Algumas reformas de ambientação, pintura, recapeamento de fórmicas e
vidraçaria, reforma da UTI Pediátrica e do Lactário foram realizadas para uma
melhoria das ações assistenciais do Hospital.
Preocupa-nos a grave situação do sistema de climatização e estrutura elétrica
do Hospital, que necessitam de imediatas intervenções. Com laudos técnicos
de avaliação e diagnóstico dessas áreas, elaboramos ofícios e encaminhamos
à SES, visando conseguir as respectivas autorizações para investimentos.
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9) INDICADORES DE DESEMPENHO E PRODUÇÃO

9.1) JUSTIFICATIVAS PARA NÃO CUMPRIMENTO DE
METAS
9.1.1) JUSTIFICATIVAS PARA NÃO CUMPRIMENTO DA META DO
INDICADOR TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR NOS MESES DE
OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013
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TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Meta

Valores

Taxa

Número de Infecções de
usuários de cuidados
intensivos

8
< 2,5%

Número de usuários

5,33%
150

internados

Meta

Valores

Taxa

Número de Infecções de
usuários de cuidados
intensivos

8
< 2,5%

Número de usuários
internados

4,3%
186

A taxa de Infecção Hospitalar apresentou um aumento importante, porém que
está diretamente relacionado a alguns problemas já citados:
 Quebra do Sistema de climatização do hospital;
 Encerramento do processo seletivo para completar as equipes de
enfermagem e técnicos de enfermagem;
 Devido a pequena quantidade de leitos de UTI Pediátrica e falta de
enfermaria Pediátrica para dar rotatividade, ocorreu uma superlotação
da UTI Pediátrica para tentar evitar o pior, uma vez que são somente 05
leitos para toda região, e distância ao Rio de Janeiro muitas vezes
inviabiliza o transporte desses pacientes.
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9.1.2) JUSTIFICATIVAS PARA NÃO CUMPRIMENTO DA META DO
INDICADOR TAXA DE GLOSA NOS MESES DE OUTUBRO E
NOVEMBRO DE 2013

TAXA DE GLOSAS
Meta

Valores

Total de AIH glosadas
Total de AIH referentes a serviços
habilitados

Taxa

7
<5%

5,7%
122

BALANCETE DE AIH’S REJEITADAS

Apresentação Competência
Nov/13

Out/13

Qtde. Qtde. Motivo Motivo
%TOTAL %HERC %SES
AIH's Glosa HERC SES
122
7
1
6
5,7
0,8
4,9

Fonte: Faturamento/HERC

Observa-se na tabela acima que estratificando os motivos de glosas existentes a
maioria das AIH glosadas dependem de liberação da Superintendência de Controle da
SES de “AIH bloqueada por duplicidade”, se não houvesse esses casos a glosa por
motivação interna ficaria em 0,8% no mês de Outubro.

Meta
Total de AIH glosadas
Total de AIH referentes a serviços
habilitados

Valores

Taxa

23
<5%

16,3%
141

BALANCETE DE AIH’S REJEITADAS

Apresentação Competência
Dez/13

Nov/13

Qtde. Qtde. Motivo Motivo
%TOTAL %HERC %SES
AIH's Glosa HERC SES
141
23
2
21
16,3
1,4
14,8

Fonte: Faturamento/HERC

Observa-se na tabela acima que estratificando os motivos de glosas existentes a
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maioria das AIH glosadas dependem de liberação da Superintendência de Controle da
SES de “AIH bloqueada por duplicidade”, se não houvesse esses casos a glosa por
motivação interna ficaria em 1,4% no mês de Novembro.

9.1.3) JUSTIFICATIVAS PARA NÃO CUMPRIMENTO DA META DO
INDICADOR TAXA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

TAXA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES
Meta

Valores

Taxa

Total de Profissionais Médicos
Cadastrados no CNES
100%

122%

Total de Profissionais Médicos
Cadastrados

Houve substituição de alguns médicos na unidade e estes, têm vinculados a
seus nomes, faturas de pacientes internados. Neste caso, não podemos
desvincular esses médicos pois gerariam glosas de AIHs junto ao faturamento
do SUS.

9.2) GRÁFICOS DOS INDICADORES E METAS DO ANO
DE 2013
APACHE / SNAPPE

META ≤ 1

1,2

1
1,0

1

1

0,9

0,9

0,8

0,6

0,5
0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0
Out

Nov

SNAPPE

APACHE

Dez

META

HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO
Rua Bernardo Vasconcelos, 477 – Centro – Araruama / RJ – Brasil - CEP: 28.970-000
Tel.: (22) 2665-4250 | Fax: (22) 2665-6590

73 de 76

TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR
6

5,4
5

4,3
4

META ≤ 2,5
3

2

1,5
1

0
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

INFECÇÃO HOSPITALAR

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

META

SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
96

95,4
95
94
93
92

92
META ≥ 90

91
90

90

89
88
87
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Ago

Set

META

SUSPENSÃO DE CIRURGIA
12

META < 10
10

8

6

4,1

4

3,0
2

1,7

0
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

SUSPENSÃO DE CIRURGIA

Mai

Jun

Jul

META
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CADASTRO NACIONAL ESTABELECIMENTO DE
SAÚDE
140%

122%

120%

100%

100%

META = 100%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar
CNES

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

META

GLOSA
18,0

16,3

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0

META < 5,0
6,0

5,7

4,0
2,0

2,0

0,0
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar
GLOSA

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Ago

Set

META

TOMOGRAFIA
META ≥ 1520

1600

1400

1388

1378

1200

1105
1000

800

600

400

200

0
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar
TOMOGRAFIA

Abr

Mai

Jun

Jul

META
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SAÍDAS CLÍNICAS
META ≥ 75

80

70

60

52

50

43

42

40

30

20

10

0
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

SAÍDAS CLINICAS

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

META

SAÍDAS CIRÚRGICAS
140

META ≥ 130

120

100

94
80

73

71

60

40

20

0
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

SAIDAS CIRURGICAS

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

META
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Notas explicativas das demonstrações contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2013
(em reais)
1.

Contexto operacional
O Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos,
qualificada como Organização Social, fundada em 13 de julho de 2000, com sede e foro em Salvador, Estado da
Bahia, e tem por objetivo a realização de atividades ligadas à promoção e participação ativa nas ações de ensino e
pesquisa, promoção e desenvolvimento de tecnologia em gestão voltada para valorização da ética e princípios
humanísticos vinculados à medicina e outras áreas da saúde. Especializada em gestão de serviços de saúde seja ela
pública ou privada, utilizando-se de técnicas inovadoras de gestão e equipe altamente qualificada, vem
transformando a realidade de atendimento à saúde por onde passa.
Recentemente, o Governo de Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente a SES-RJ - Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro, com intuito de aperfeiçoar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) garantindo ao usuário qualidade na assistência em suas unidades, aderiu ao modelo de terceirização
da gestão de saúde, atribuindo esta função às OSS - Organizações Sociais ligadas a Saúde.
Com isso, o ISG foi convidado a fazer parte de nova metodologia de gestão de saúde implantada pelo Governo do
Rio de Janeiro, sendo escolhido em processo licitatório para administrar uma das mais importantes unidades de
saúde do estado, o HERC - Hospital Estadual Roberto Chabo, localizado na cidade de Araruama, estado do Rio de
Janeiro, com a especialidade de prestar serviços específicos na Unidade Hospitalar, para demanda de internação e
emergência referenciadas através das unidades de saúde da região.
Por meio do Conselho deliberativo do ISG Sede , foi criada uma Filial ISG no local , justamente para aplicar as
metodologias de gestão na unidade HERC, atendendo inicialmente as regras definidas no contrato de gestão nº
004/2013 , assinado em 14 de junho de 2013, com vigência de 12 meses, prorrogável dentro do limite legal.
A unidade é classificada como hospital de média e alta complexidade, e atende à população de sua região, Baixada
Litorânea e, eventualmente, cidades de outros municípios circunvizinhos.
O hospital oferece serviços de emergência referenciada geral e para trauma, bucomaxilofacial, neurocirurgia para
emergências, ortopedia, oftalmologia, cuidados intensivos adultos, pediátricos e neonatais, medicina interna e
cirurgia geral.

2

Base de preparação

2.1

Declaração de conformidade com relação às normas do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
consubstanciadas, principalmente, no que tange à Interpretação Técnica ITG 2002, aplicáveis às Entidades sem
finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Contabilidade TG 07 –
Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, e Norma Brasileira de
Contabilidade TG 1000 – Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009, cujas sínteses
estão demonstradas a seguir:

2.2

Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os ativos e passivos
financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, nos casos aplicáveis.

2.3

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto.

2.4

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

3

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos
apresentados nessas demonstrações contábeis.

3.1

Instrumentos financeiros

(a)

Ativos financeiros não derivativos
O Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa e contas a receber que são
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados.
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saldos de bancos e aplicações financeiras de curto prazo, de
alta liquidez, com prazos de vencimentos inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerário.

(b)

Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
Em 31 de dezembro de 2013, os passivos financeiros não derivativos do Instituto estavam representados por
fornecedores e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são registrados pelo custo
amortizado por meio do método dos juros efetivos.

3.2

Ativo imobilizado

(a)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas.
Benfeitorias em bens de terceiros e instalações compreendem, principalmente, unidades hospitalares, unidades
avançadas e escritórios, ao qual se resume a benfeitorias no Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC.

(b)

Depreciação
A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que consideram o tempo de vida útil-econômica estimado
dos bens.

3.3

Redução ao valor recuperável (“impairment”)
O valor contábil do ativo imobilizado é revisto a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda
no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor
recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado.
Não houve indicação de perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado do Instituto em 31
de dezembro de 2013.

3.4

Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado
pelo método de avaliação dos estoques, usando-se o custo médio ponderado móvel e, em geral, compreendem os
insumos de utilização na operação do Instituto (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo
etc.), sendo que os mesmos se apresentam livres de ônus ou gravames.

3.5

Patrimônio social
O Instituto aplica integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na manutenção de seus objetivos.

3.6

Apuração do resultado
As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios Fundamentais de Contabilidade,
em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. No que se refere às subvenções para custeio e
investimento, estas são apropriadas em conta do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para
reconhecimento no resultado.

3.7

Tributação
O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da contribuição
social sobre o superávit, por isso nenhum imposto, sobre o lucro, foi provisionado no passivo, em face do benefício
fiscal aqui descrito. A base de cálculo, para apuração do PIS, é o valor da folha de pagamento. O percentual
aplicado para a apuração do PIS é de 1% sobre o valor da folha. O valor apurado é recolhido mensalmente.
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Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)

2.100,00
1,00
23.725.394,68
23.727.495,68

(*) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a contas de caderneta de poupança no Banco Bradesco
S.A. remuneradas a taxas de mercado. Esses saldos consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito
de honrar compromissos, no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro e sujeitos a risco insignificante
de mudança de valor.
Cada recurso recebido em razão do convênio é alocado em contas-correntes que foram criadas especificamente
para geri-lo e aplicá-lo devidamente. Porém, o ISG é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão
sujeitos a restrições e/ou vinculação por parte do doador, exceto a conta “Caixa fundo fixo”.
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Estoque
Em 31 de dezembro de 2013, os estoques estavam assim compostos e estão apresentados pelo valor de custo médio
de aquisição.
Medicamentos
Materiais hospitalares
Outros materiais

1.265.840,65
815.221,49
22.763,72
2.103.825,86

6

Imobilizado

Máquinas e
Equipamentos

Equipamentos
de Informática

Em 31 de dezembro de 2012
Adição

371.530,60

181.889,20

553.419,80

Em 31 de dezembro de 2013

371.530,60

181.889,20

553.419,80

Custo

Total

Depreciação
Em 31 de dezembro de 2012
Depreciação no exercício

(5.029,70)

(1.538,49)

(6.568,19)

Em 31 de dezembro de 2013

(5.029,70)

(1.538,49)

(6.568,19)

Valor residual contábil
Em 31 de dezembro de 2013

366.500,90

Taxas anuais de depreciação
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10%

180.350,71

546.851,61

20%

Fornecedores
Fornecedores de bens e mercadorias

850.107,62

Fornecedores de serviços

439.219,07

Fornecedores de serviços médicos e hospitalares

259.635,97
1.548.962,66

Os fornecedores de bens e mercadorias, são decorrentes de aquisições, em sua grande maioria, de medicamentos,
material médico hospitalar, gases medicinais e outros insumos, necessários a atividade operacional para
atendimento ao contrato de gestão 004/2013, ISG-HERC.
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Salários e encargos sociais
As obrigações são decorrentes basicamente das folhas de pagamentos do Instituto e estão assim apresentadas:
Salários a pagar
INSS
FGTS
Provisões férias e encargos
Provisão de reservas técnicas (i)
Outros

(i)
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943.486,37
630.874,30
99.526,85
382.586,26
161.780,51
41.941,48
2.260.195,77

A provisão de reserva técnica trabalhista é efetuada, por exigência do contrato de gestão nº 004/2013
para cobrir eventuais riscos trabalhistas do Instituto.

Obrigações tributárias
Imposto de renda retido na fonte
INSS retido de terceiros

247.303,21
67.917,33

PIS / COFINS e CSLL retidos de terceiros

54.024,40

ISS retido de terceiros

31.878,60

PIS sobre folha de pagamento

14.015,69
415.139,23
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Subvenções assistências a realizar
O montante de subvenção a realizar proveniente do contrato 004/2013 ISG-HDT/HAA está composto da seguinte
forma:
Subvenção para custeio
Subvenção para investimento

20.759.063,61
546.851,61
21.305.915,22

A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que o Instituto cumprirá todas as
condições estabelecidas e relacionadas à aplicação.
A subvenção aqui apresentada impõe determinada condição de desempenho futuro e/ou limitações em sua
aplicação, sobre o Instituto (ISG/HERC), desta forma a mesma é controlada no passivo e somente após atendido
os critérios de desempenho e/ou utilização do recurso é reconhecida como receita.
A subvenção para investimento, relacionada ao ativo depreciável (imobilizado), está sendo reconhecida como
receita ao longo do período da vida útil dos bens e na mesma proporção de sua depreciação.
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Receitas operacionais - com restrição
Programa atividades de saúde

10.220.264,06
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Custos com programa de atividades de saúde
Custo de pessoal próprio

3.464.540,96

Custos de serviços assistências e de apoio

2.733.346,67

Provisões de reservas técnicas (iii)

129.806,98

Materiais médicos e hospitalares

108.954,36

Medicamentos
Outros

72.387,43
182.000,52
6.691.036,92

(i) Em razão de exigência do contrato de gestão nº 004/2013, além das provisões habituais sobre folha (férias, 13º
salário e seus encargos), também foram realizadas provisões denominadas “provisão de reservas técnicas”, que
levam em consideração a rescisão dos contratos de trabalhos, em virtude do término do contrato de gestão.

