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1 INTRODUÇÃO
Este Relatório tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e os

desafios futuros da Gestão 2013-2016 do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas,

filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em consonância com as normativas que
dispõem sobre a sua organização e conteúdo e, ainda, como ato de transparência da
Governança do HE.

Essas ações e resultados refletem importantes esforços de aprimoramento na gestão do Hospital

Escola, desde a estruturação das condições de recursos físicos, humanos, materiais e

financeiros, necessárias para a operacionalização das ações planejadas, bem como, destaca-se
o esforço de qualificar a gestão, por meio da construção coletiva de saberes e práticas que
permitam alcançar as mudanças necessárias, e os desafios futuros para alcance da
sustentabilidade e qualidade dos serviços prestados pelo hospital.

Dentro do conteúdo estabelecido neste relatório, apresenta o panorama de todas as ações

realizadas pelas unidades, setores, divisões, gerência e superintendência, por meio de dados e
informações que delas resultaram no exercício da Gestão de 2013-2016. A importância de

disponibilizar este documento consiste não apenas no cumprimento do dever de prestar contas,
mas na possibilidade de apresentar à sociedade os resultados de sua atuação, de forma objetiva
e transparente.

Assim, este capítulo situa o leitor no entorno em que o Hospital Escola da Universidade Federal

de Pelotas, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, está inserido, seu histórico e
identidade, abordando a trajetória do HE desde sua fundação até os dias atuais, a vocação do

hospital, estrutura de pessoal, modelo de governança, entre outros tópicos descritivos da
realidade do hospital.

1.1 HISTÓRICO E IDENTIDADE DO HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
O Hospital Escola (HE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) surgiu da necessidade de
um ambiente para o aprendizado prático dos alunos da Faculdade de Medicina. Até sua criação,

as atividades de ensino da prática médica eram realizadas no Hospital Sociedade Portuguesa
de Beneficência, a partir de um convênio onde esta disponibilizava 30 leitos para esta finalidade.

Em 1981, este convênio foi alterado e criou-se, ainda dentro de suas dependências, o Hospital

Escola, com 117 leitos abrangendo as áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e
Obstetrícia, Pediatria e um Pronto Socorro.

Com o intuito de continuar ascendendo em direção a uma melhor qualidade nos serviços

prestados, em 1987 firmou-se um contrato com a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, e o HE

passou a ocupar o prédio em que permanece até hoje, em uma área física contígua à Santa

Casa com administração própria. Esta nova instalação trouxe melhorias para o atendimento
oferecido,

viabilizando

projetos

e

remodelações

que

continuam

sendo

executados

permanentemente, sempre em busca de um melhor atendimento à população. Desta forma, o
Hospital Escola evoluiu como um cenário de excelência para a prática dos cursos de graduação
e pós-graduação da área da saúde, da UFPel.
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Atualmente, o microssistema de saúde da UFPEL, contempla 4 estratégias de atenção à saúde

(atenção primária, ambulatório de especialidades, atenção domiciliar e atenção hospitalar), onde
estão inseridos nove cursos na área da saúde: Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia,

Terapia Ocupacional, Farmácia, Odontologia, Educação Física e Medicina Veterinária. Esse
conjunto compõe a chamada Rede Saúde UFPel (http://redesaude.ufpel.edu.br/) e o HE tem
assumido papel central no processo de sua institucionalização na Universidade.

Em 2004, após avaliação das condições de pesquisa e de ensino, da assistência prestada e do

modelo de gestão adotada, o HE foi certificado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da
Educação como Hospital de Ensino.

O Hospital Escola presta atendimento a 28 municípios da região, exclusivamente pelo SUS

(Sistema Único de Saúde), representando uma estrutura de saúde de referência para Pelotas e
macrorregião em uma série de especialidades. Outra característica marcante dos serviços

prestados é a elevada adesão a Política Nacional de Humanização, o que torna as práticas
humanizadas atividades rotineiras dentro da instituição.

MISSÃO
A missão do Hospital, além de uma assistência de excelência à população da cidade de Pelotas

e da região sul do Estado, é promover o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão
indissociados, através de estratégias interdisciplinares.

VISÃO
Ser referência local e regional pela qualidade no ensino, pesquisa e assistência, pela qualificação

profissional dos professores e funcionários, pela incorporação de avançada tecnologia e por uma

gestão idônea e competente. O HE tem como política de qualidade tornar céleres e eficazes os
serviços prestados aos pacientes, fazendo uso de técnicas modernas de gestão e valorização
do funcionário.
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HE-UFPEL NA LINHA DO TEMPO

Figura 1 - Linha do tempo do HE-UFPel EBSERH, com seus principais acontecimentos

1.2 VOCAÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA
O HE-UFPEL EBSERH é um hospital geral, com 173 leitos distribuídos em quatro áreas (clínica

médica e especialidades clínicas, ginecologia e obstetrícia, pediatria e cirurgia geral e

especialidades cirúrgicas). Possui serviços de referência regional, com destaque para a alta
complexidade em oncologia (UNACON), que apresenta os cenários que contemplam a linha de
cuidado na área (oncologia clínica e cirúrgica, onco-hematologia, serviços de quimioterapia e
radioterapia, atenção domiciliar e cuidados paliativos). Outra vocação consolidada no hospital é

o cuidado em saúde a pessoas vivendo com HIV/SIDA, com enfermaria de infectologia, hospital
dia e serviço ambulatorial especializado.

Em consonância com a Rede Cegonha, o HEUFPEL apresenta estruturas que abrigam a linha
de cuidado à saúde materno-infantil, incluindo obstetrícia de alto risco (ambulatório e internação),

UTI neonatal tipo II, unidade semi-intensiva convencional e atenção ambulatorial aos neonatos
egressos do hospital.

Além disso, o HE-UFPEL é pioneiro em atenção domiciliar, uma política prioritária do Ministério
da Saúde, regulamentada pela portaria 2.527 de outubro de 2011. Foi o primeiro serviço
inaugurado publicamente no país. Possui equipes multidisciplinares em atenção domiciliar
oncológica através do Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) desde 2005,
tendo como público alvo os pacientes com câncer fora de possibilidades de cura e com
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necessidade de cuidados paliativos. Desde 2012, abriga o Programa Melhor em Casa que conta
com três equipes multidisciplinares de atenção domiciliar (EMAD) e uma equipe multidisciplinar

de apoio (EMAP). A atenção domiciliar é política estratégica para o município, altamente

impactante em indicadores como desospitalização e humanização, atendendo cerca de 150
pacientes ao mês.

CERTIFICAÇÃO COMO HOSPITAL DE ENSINO
O HE-UFPEL foi certificado, no ano de 2004, pelos Ministérios da Educação e da Saúde como
Hospital de Ensino, baseado nas condições de ensino, pesquisa, assistência e modelo de gestão
adotado. A portaria foi publicada no dia 29 de outubro daquele ano, no Diário Oficial da União.

Com a certificação, o HE firmou convênio com a Secretaria Municipal da Saúde, com vigência a
partir do início do ano de 2005, constituindo-se em um dos primeiros hospitais do Brasil a

contratualizar com o gestor do SUS, conforme a nova política do Ministério da Saúde de

relacionamento entre gestor e prestador de serviços. Esta certificação foi renovada no ano de
2008 através da Portaria Interministerial MEC/MS n° 3.195, de 24 de dezembro de 2008, e

também em 2011 através da Portaria Interministerial MEC/MS n° 2.277, de 26 de setembro de
2011. Nesse ano de 2016, a Portaria Interministerial MEC/MS n°148, de 02 de fevereiro,
prorrogou a certificação até 30/12/2016.

HOSPITAL SENTINELA
O Projeto Rede Sentinela é desenvolvido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
em parceria com os serviços de saúde brasileiros (hospitais, hemocentros e Serviços de Apoio,

Diagnóstico e Terapêutico) e a Associação Médica Brasileira (AMB). Possui o objetivo de

estimular e sistematizar a vigilância de produtos utilizados em serviços de saúde e assim garantir

melhores produtos no mercado e mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais de
saúde. Os hospitais integrantes da Rede Sentinela são de grande porte e alta complexidade,

públicos e beneficentes, que têm importante papel na assistência, ensino, pesquisa e formação
de profissionais de saúde.

O Hospital Escola possui desde 2003 uma Gerência de Risco Sanitário Hospitalar (GRSH) que

tem por objetivo a busca ativa e notificação de eventos adversos e de queixas técnicas de

produtos de saúde como insumos, materiais e medicamentos, saneantes, equipamentos médicohospitalares e uso de hemocomponentes. A GRSH busca prevenir eventos adversos

provenientes de produtos de saúde, resultando assim em um acréscimo de qualidade e

segurança para procedimentos e terapias. Também participa do pregão eletrônico de materiais
médico-hospitalares e atua diretamente na padronização desses materiais.

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES (CCIH)
A Comissão de Controle de Infecções (CCIH) do Hospital Escola foi fundada em 1995 e é
composta por equipe multidisciplinar, em consonância com a legislação nacional. Compõe-se de
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Membros Consultores, representantes de serviços hospitalares, e Membros Executores,
responsáveis pela execução dos programas.

O objetivo da comissão é reduzir a incidência e gravidade das infecções relacionadas à

assistência à saúde, promover à saúde ocupacional e biossegurança, minimizar a transmissão
de infecções entre profissionais de saúde e usuários, e contribuir para o aperfeiçoamento do
profissional de saúde.

A CCIH desenvolve os seguintes programas: Vigilância Epidemiológica de Infecções; Medidas
de Controle de Infecções; Biossegurança e Precauções na Assistência; Uso Racional de
Antimicrobianos; Vigilância e Controle de Exposições ao Material Biológico; Doenças de
Notificação Compulsória; Educação Continuada.

Dados epidemiológicos de infecções são fornecidos pela CCIH para compor relatórios
obrigatórios da instituição. A CCIH é também responsável pela elaboração de protocolos, dados

epidemiológicos, normas de biossegurança e precauções, notificações compulsórias, entre
outros.

1.3 DIMENSIONAMENTO ATUAL E FUTURO DE PESSOAL

SITUAÇÃO RECENTE E ATUAL

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas era formado por duas principais forças de

trabalho, os servidores públicos federais da UFPel e os funcionários da Fundação de Apoio

Universitário (FAU). Além desses, faziam partes alguns prestadores de serviços de terceirizadas.

Dessa forma, antes do redimensionamento, assinatura do contrato de gestão gratuita com a
EBSERH e respectiva contratação de concursados pela Empresa, o quadro de colaboradores do
HE era, aproximadamente, assim constituído (Gráfico 1):

Nº de Funcionários

1200
1000

800
600

1053
734
319

400
200

0

FAU

UFPEL

Total

Gráfico 1 – Número de colaboradores do HE-UFPel, por vínculo, em setembro de 2015.

Após a assinatura do contrato de gestão gratuita entre UFPel e EBSERH, respectivo

dimensionamento de pessoal e execução do concurso para contratação, iniciou-se, em outubro
de 2015, a substituição gradativa dos funcionários da FAU pelos novos empregados públicos

concursados da EBSERH, com a primeira convocação/nomeação dos empregados vinculados
ao HE-UFPel EBSERH.
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Atualmente, setembro/2016, o quadro de colaboradores do HE-UFPel está composto pelas três
forças de trabalho, UFPel (RJU), FAU (CLT) e EBSERH (CLT). A substituição dos funcionários
FAU pelos EBSERH não ocorreu, ainda, na sua totalidade. Assim, temos abaixo elencado
(Tabela 1), o quadro atual de colaboradores do HE-UFPel.
CARGO

ADVOGADO
ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO
ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA
ANALISTA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO
ASSIST. CONTROLE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE TEC. ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
AUXILIAR DE SPP
AUXILIAR OPERACIONAL
BIÓLOGO
BIOMÉDICO
CHEFE DE INFRA ESTRUTURA
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
CHEFE FINANCEIRO
CIRURGIÃO DENTISTA
COMPRADOR
COORD. ADMINISTRATIVO NIVEL II
COORD. COMUNIC. MERCADOLOGICA
COORD. DE MANUTENÇÃO
COPEIRO
COSTUREIRO

UFPEL

FAU

EBSERH

TOTAL

-

2

2

4

1

-

3

4

-

1

2

3

-

-

1

1

1

-

3

4

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

2

4

71

34

109

-

1

-

1

3

1

7

11

-

15

-

15

-

6

-

6

-

89

-

89

-

8

-

8

-

1

-

1

-

2

-

2

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-

2

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

4

6

-

1

-

1

-

2

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

11

30

-

41

-

6

-

6
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DESIGNER GRAFICO
ELETROTÉCNICO
ENC. ADMINISTRATIVO
ENCARREGADO DE COSTURA
ENCARREGADO DE HIGIENIZACAO
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CLINICO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
FARMACÊUTICO
FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO
MOTORISTA
NUTRICIONISTA
OPERADOR TRACADOS GRAFICOS
PEDAGOGO
PORTEIRO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROGRAMADOR SISTEMAS INFORMAÇÃO
PSICÓLOGO
PUBLICITARIO
RECEPCIONISTA
ROUPEIRO
SECRETARIA DIRECAO
SECRETARIA EXECUTIVA DIRECAO
SERVICOS GERAIS
SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
TÉCNICO EM ELETRONICA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

-

1

-

1

-

3

-

3

-

3

-

3

-

1

-

1

-

1

-

1

35

19

71

125

-

-

1

1

-

-

1

1

-

1

1

2

-

-

1

1

12

2

15

29

-

1

2

3

-

2

14

16

-

-

3

3

67

1

107

175

-

8

-

8

3

3

3

9

-

1

-

1

-

1

1

2

-

18

-

18

-

-

1

1

-

2

-

2

1

4

7

12

-

1

-

1

-

15

-

15

-

10

-

10

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

2

-

1

-

1

-

2

-

2

-

1

-

1

1

14

9

24

-

1

-

1

155

68

204

427
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TÉCNICO EM FARMÁCIA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO EM ÓPTICA
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO PRÓTESE DENTÁRIA
TELEFONISTA
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TOTAL

-

17

4

21

-

-

3

3

-

-

1

1

4

10

15

29

-

2

-

2

-

2

1

3

1

1

-

2

-

4

-

4

-

2

2

4

299

475

526

1.300

Tabela 1 - Número de colaboradores do HE-UFPel, por cargo e vínculo, em setembro de 2016.

DIMENSIONAMENTO FUTURO DE PESSOAL
Com a assinatura do contrato de gestão gratuita entre o HE-UFPel e a EBSERH, houve,

principalmente, o plano de reestruturação e dimensionamento de Pessoal. Ainda que a literatura
científica sobre dimensionamento de pessoal é escassa e inconclusa, a definição do quantitativo
de pessoal necessário a ser contratado para HE pela EBSERH, utilizou-se de métodos e técnicas

que levaram em consideração a experiência de profissionais dos Hospitais, em gestão de
pessoas e em atenção à saúde, e critérios e parâmetros utilizados pelo Hospital de Clínicas de
Porto Alegre (HCPA). Essa abordagem permitiu a criação de índices de referência que, a partir
de então, foram replicados.

Para esse trabalho, foram imprescindíveis as seguintes informações:
I) Dados de Produção: obtidos a partir de levantamento realizado pela Diretoria de Atenção à

Saúde e Gestão de Contrato – DASGC e equipe técnica do Hospital, que se basearam-se na
quantidade de leitos existentes em funcionamento, na quantidade de procedimentos de urgência
e emergência, nas consultas realizadas e na consideração das ampliações, mediante as
seguintes condições:

a) Ampliação dos leitos: foram considerados os leitos a serem reativados, leitos construídos
e reformados e leitos disponibilizados para as Políticas Prioritárias de Governo, no prazo
de seis meses. A ampliação dos leitos em reforma e/ou construção foram comprovadas
por meio de cronograma, que especificou a especialidade a ser atendida, andamento da
obra, prazo de conclusão e abertura.

b) Ampliação dos procedimentos de urgência e emergência e consultas: foram identificadas

as produções existentes e a ampliação conforme contratualizada com o gestor SUS

local. Apresentou-se documento formal que demonstrasse essa ampliação, acordada
entre as partes.

II) Dados de pessoal: foram considerados como quadro de pessoal os servidores do Regime

Jurídico Único (RJU) do Ministério da Educação, vinculados a UFPel, os cedidos do Ministério
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da Saúde e demais Órgãos, correspondentes apenas aos cargos equivalentes ao Plano de
Cargos, Carreiras e Salários da EBSERH.

No que se refere às etapas e fluxos do processo de trabalho, destacam-se:
O dimensionamento foi realizado conjuntamente pela Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio
da Coordenadoria de Planejamento de Pessoal – DGP-CPP, Diretoria de Atenção à Saúde e
Gestão de Contratos – DASGC e equipe da direção do HE-UFPel;

Foram considerados, além dos índices e das informações acima citadas, o quantitativo mínimo
de profissionais estabelecidos nas regulamentações e legislações da Saúde, a estrutura física

do HE as linhas de cuidados existentes e propostas, a existência de Pronto Socorro e Pronto
Atendimento, as condições epidemiológicas e a relação com o gestor SUS local.

Após a elaboração conjunta, consenso e validação, a proposta de dimensionamento foi enviada

ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST/MPOG, para
análise e respectiva aprovação do pleito (Tabela 2).
DADOS DE PESSOAL

Quantidade

Servidores Estatutários

Servidores Estatutários – cargos extintos ou não existentes no plano de cargos da
EBSERH
Nova vagas – concurso EBSERH HE-UFPel

Quadro total de vagas autorizadas pelo Dest/MPOG

Tabela 2 – Dimensionamento de pessoal do HE-UFPel, filial EBSERH





307
18
1.011

1.336

O quadro total ficou limitado a 1.336 empregados;

Um total de 6 cargos comissionados e de 67 funções gratificadas foram contemplados
no limite de 1.336 empregados;

Do limite máximo para o quadro de pessoal próprio, 325 vagas correspondem aos
servidores estatutários que exercem atualmente suas atividades no HE/UFPEL, das

quais 307 poderão ser substituídas por empregados concursados à medida que esses

servidores se aposentarem ou quando, por qualquer outra razão, se extinguir o seu


vínculo com o órgão de origem;

Serão preenchidos por empregados da EBSERH, exclusivamente, as vagas
correspondentes aos cargos compatíveis com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
da empresa, num total de 1.318.

1.4 MODELO DE GOVERNANÇA DO HE
Com a assinatura do contrato entre a UFPEL e EBSERH, para gestão especial gratuita do HE-

UFPEL, houve uma restruturação no modelo da governança do HE, atendendo ao novo modelo
de Gestão estabelecido pela EBSERH.

Antes da assinatura do contrato, a governança do HE-UFPEL era estruturada conforme o
organograma apresentado na Figura 2.
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Figura 2 - Organograma do HE-UFPEL antes da assinatura do contrato com a EBSERH.

Após a assinatura do contrato, o HE-UFPEL, no novo modelo de Gestão estruturado e proposto
pela EBSERH, se enquadrou como hospital de médio porte e, assim, se reestruturou e
estabeleceu os gestores e novos gestores no novo modelo de Governança, com o seguinte
dimensionamento de cargos e funções (Tabela 3) e os seguintes organogramas (Figura 3, Figura
4, Figura 5 e Figura 6):

Tabela 3 - Dimensionamento de cargos e funções do HE-UFPEL enquadrado como médio porte.
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Figura 3 - Organograma do HE-UFPEL após assinatura do contrato com a EBSERH – Estrutura básica.

Figura 4 - Organograma do HE-UFPEL após assinatura do contrato com a EBSERH – Estrutura da Governança da
Gerência de Atenção à Saúde.
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Figura 5 - Organograma do HE-UFPEL após assinatura do contrato com a EBSERH – Estrutura da Governança da
Gerência de Ensino e Pesquisa.

Figura 6 - Organograma do HE-UFPEL após assinatura do contrato com a EBSERH – Estrutura da Governança da
Gerência Administrativa.

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

34

2 ESTRUTURA DE APOIO A GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS


PORTE MÉDIO: 200 leitos;



FILIAL EBSERH PLENA;











CONVOCAÇÕES CONCURSO EBSERH;
CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS: bloco 3, Hospice, sede AD, bunker radioterapia
(Plano Expansão MS);

REFORMAS: centro cirúrgico, semi-intensiva neonatal, lactário, clínica médica, antiga
oncologia, imagem FAMED, day care, endoscopia, agência transfusional;
POTENCIALIZAR A GESTÃO PARTICIPATIVA E INTEGRAÇÃO;

REDIMENSIONAR OS ESPAÇOS DE DESCANSOS NA ASSISTÊNCIA;
QUALIDADE;

PESQUISA: áreas vocacionadas;

MESTRADO; e
NOVO HOSPITAL ESCOLA E PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE).
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2.1 UNIDADE DE APOIO CORPORATIVO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Unidade de Apoio Corporativo está ligada diretamente à Superintendência do Hospital
Escola (HE), teve início das atividades em 02/05/2016, onde se assumiu como Chefe da
Unidade. Em reunião com a Superintendente Dra. Julieta Carriconde Fripp, foi priorizado o
reconhecimento das Comissões, Comitês, Grupos; Conselhos e Equipes, do HE; recebemos um
documento no qual constavam 13 estruturas e as pessoas que de alguma forma poderiam

informar e contribuir para o entendimento e mapeamento das mesmas. A título de observação e

aprendizado, visando o começo da organização da Unidade, foi realizada uma visita Técnica a
Universidade de Santa Maria em 10/05/2016, onde se conheceu o setor e suas atribuições.
Posteriormente foram estudadas as portarias “Portaria Interministerial nº 2400 de 02 de outubro

de 2007” (Estabelece os requisitos para certificação de Unidades hospitalares como Hospitais
de Ensino) e “Portaria Interministerial nº 285, 24 de março de 2015” (Esta portaria redefine o
Programa de certificação de Hospitais de Ensino). E com esse entendimento se começou o

trabalho de visualização das necessidades desta Instituição conforme suas peculiaridades,

nessa ideia, algumas estruturas foram somente reconhecidas, umas reorganizadas e outras
montadas desde seu início.
Hoje chegamos a uma organização das Comissões, Comitês, Grupos; Conselhos e Equipes que
abarcam as necessidades e respondem a legislação vigente que é:
Estruturas Assessoras Obrigatórias:
I.

Comissão de Ética Médica e de Enfermagem;
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II.

III.

Comissão de Documentação Médica e Estatística;
Comitê de Ética em Pesquisa;

IV.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;

VI.

Comissão de Óbitos;

V.

VII.

VIII.

IX.

X.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

Comissão de Revisão de Prontuários;

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional;
Comissão de Farmácia e Terapêutica; e
Comissão de Proteção Radiológica.

Estruturas Assessoras Pertinentes:
I.

II.

III.

Comissão de Transplantes e Captação de Órgãos;
Comitê Transfusional;

Comissão de Residência Médica (COREME);

IV.

Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU);

VI.

Grupo de Trabalho da Humanização-GTH);

V.

VII.

VIII.

IX.
X.

Comissão de Óbitos Materna e Infantil;

Comissão Permanente de Padronização de Mat. Médico-Hospitalar – COM;
Comissão Gestora Multidisciplinar;

Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas; e
Conselho Consultivo.

Concomitantemente foi solicitado a estruturação do Setor Protocolo em 30/06/2016, o qual teve

início da organização física, estudo do programa, movimentação dos documentos e habilitação
de profissionais, para posteriormente se dar o começo da movimentação em 15/09/2016. Este
setor prevê padronizar os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de

protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. E objetiva O
recebimento, a classificação, o registro, a distribuição, o controle da tramitação, a expedição e a

autuação de documentos avulsos para formação de processos, e os respectivos procedimentos
decorrentes.

ESTRUTURA

O Setor Protocolo tem como estrutura física a secretaria da Direção do Hospital. Trabalhamos
com aporte de recursos humanos, na secretaria com:


Luciana Medeiros Domingues - Secretária Executiva;



José Marcelo Souza da Silva – Motorista;





Graciela Quintana dos Santos - Supervisora;

Giane Bender – Copeira; e
Dinéia Terezinha Teixeira Rodrigues – Copeira.

As Comissões, Comitês, Grupos, Conselhos e Equipes do HE, aproximadamente 20, contam em
forma de parceria, com os profissionais:
I.

Comissão de Ética Médica e de Enfermagem

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

38


Silvia Macedo;



Otavio Gastal;




II.

Ricardo Noal.

Comissão de Documentação Médica e Estatística

Maria Augusta Brito Lang;



Rose Pedroso;







III.

Carlos Faller;

Jaqueline Bicca;
Monica Savian;

Wladimir Durini;

Nathalie Aquino;

Margarete Jordão; e
Angela Camejo.

Comitê de Ética em Pesquisa (Vinculado a FAMED)



Patrícia Abrantes Duval;



Celene Maria Longo da Silva;










Helen Denise Gonçalves;

Maria Alice Souza de Oliveira Dode;
Maria Gabriela Tavares Rheingants;
Ângela Nunes Moreira;

Claiton Leoneti Lencina;

Ana Lúcia Treptow Brod;

José Ricardo Sousa Costa; e
Rogério da Silva Linhares.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar



Flávio Sérgio Chiuchetta;



Daniela Nunes Schaun de Siqueira;





V.

Otelo Fabião Neto; e




IV.

Maria Elisabete Urtiga;

Magda Tatiara da Silva Bandeira;

Maria de Fatima de Oliveira Garcia;
Dione Lima Braz; e

Luciane D’Ávila Rosenthal.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes



Cristiana Silva Pereira;



Andreia Correa Rodrigues;








Carolina Coelho Scholl;

Alexandre Pinto Domingues;
João Luis Caldas Lima;

Denise da Cunha Crizel;

Luciana Medeiros Domingues;
Fernanda Petry de Azevedo;
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Claudia Eliane Silveira Nunes;



Simone da Costa Rosa.


VI.

Matheus Neuman;



Carlos Tavares; Denise Motta.



Flávio Sérgio Chiuchetta;









Fernanda Costa da Costa;
Nathalie Aquino; Aline Scherer;
Margareti Jordão;

Michelle Jacondino;
Monica Saviam;

Wladimir Durini; e
Carlos Faller.

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional

Enrique Saldanha; e

Tassia Ney Portantiolo;
Comissão de Farmácia e Terapêutica



Flávio Sérgio Chiuchetta;



Marina Peres Bainy;











X.

Comissão de Revisão de Prontuários

Vagner Kopereck;



IX.

Carol Lourenço Campelo; e




VIII.

Comissão de Óbitos Adultos e Infantis




VII.

Paula Catarina Bueno; e

Magda Tatiara da Silva Bandeira;
Adriane Sassi de Oliveira;
Cristiane Rios Petrarca;

Luciane D’Ávila Rosenthal;
Sílvia Tremper Minasi;

Camila Perceu Gautério;

Tônia Ribeiro Kannenberg;
Ana Paula da Silva Irala;
Joaquim Passos; e

Ricardo Hartlebem Peter.
Comissão de Proteção Radiológica:



Jorge;



Marina Bainy;






Valter Brock;

Felipe Vieira Camerine;

Mirian Borges de Menezes; e
Luciano Schwanck.
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XI.



Marina Bainy;



Bárbara Ramos;




XII.

Bárbara Gheno; e
Bianca Orlando.

Comitê Transfusional

Chiara Costa;



Dione Lima Braz;












Berenice Campos;
Evelyn Castro;

Margareth Norenberg;
Giovana Loeck Brum;
Cecilia Lorea;

Paulo Barragam;

Ceci Cristilde Schneider;
Francielli Silverio Lima;
Luiz Reis;

Gilca Nachigal; e
Silvia Minasi.

Comissão de Residência Médica (COREME)



Celene Maria Longo;



Gastão Fernandes Duval Neto;









XIV.

Gabriela Pereira;




XIII.

Comissão de Transplantes e Captação de Órgãos

Rita Oliveira;

Félix Antônio Insaurriaga dos Santos;
Daniel Brito de Araújo;

Paulo Henrique da Rosa Gonzales;

Elza Cristina Miranda da Cunha Bueno;
Maria Laura Vidal Carret;

Tanira de Freitas Pires Barros; e
Carlos Alberto Purper Bandeira.

Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)



Otacílio Chagas;



Ana Laura Cruzeiro;











Claudia Veleda;

Andressa Nascimento Pavlak;
Beatriz Farias Vogt;
Camila Schwonke;

Cristina Geverh Fernandes;
Cynthia Girundi da Silva;

Eduardo Santiago Ventura de Aguiar;
Fernanda de Souza Teixeira;
Frederico Saueressig;
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Letícia Post Kirst;



Luiz Filipe Dame Schuch;









XV.

Lisandrea Rocha Schardosim;
Mario Renato Azevedo Jr;
Norlai Alves Azevedo;

Anna Carolina Pinto de Almeida;
Patrícia Noguez;

Samanta Winck Madruga;
Silvia Garcia Jung; e
Tais Manjourany.

Comissão de Óbitos Materno e Infantil



Susana Cecagno;



Douglas Senem Teles de Souza;









XVI.

Luciana Zismann;

Eduardo Tavares dos Reis;

Luciana Yazye de Mello Gonçalves;
Maria Amália Savedra;

Vera Lúcia Schmidt da Silva;
Mara Juceli Araújo;

Marilu Correa Soares; e
Vera Lúcia P. Silva.

Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)



Ana Lucia Treptow Brod;



Magda Tatiara da Silva Bandeira;



















XVII.

Carla Regina Carvalho de Carvalho;
Camila Rose Guadalupe Barcelos;
Isabel Cristina de Oliveira Arrieira;
Liliana da Luz Pinheiro Costa;
Luciana Mecking Arantes;

Ana Cristina Fraga da Fonseca;
Paula Catarina Bueno;

Simone Coelho da Costa Pinto;
Taís Manjourany Leivas;

Tânia Lais de Oliveira Brizola;
William G. Sueiro;

Michele Bergmann Mattozo;
Adelar Munieweg;

Ana Elisabeth da Cruz Ferraz;

Cristiane Medeiros da Silveira;

Márcia Inêz Xavier dos Santos;
Simone da Fonseca Sanghi; e
Maria Cristina Resende.

Comissão Permanente De Padronização De Materiais Médico-Hospitalar – (COM)
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Magda Tatiara da Silva Bandeira;



Evelyn Robalo;











XVIII.

Ana Paula Irala;

Maria Angélica Padilha;
Gabriela Botelho;
Jaqueline Bicca;

Susana Cecagno;
Juliane Golfeto;
Kátia Bacelo;

Marina Bainy;

Daniela Schaun;
Silvia Minasi.

Comissão Gestora Multidisciplinar



Felipe Camerini;



Niviane Genz;












XIX.

Ângela Camejo;

Marcos de Andrade Soares;
Ângela Camejo;

Gabriela Botelho;
Jaqueline Bicca;

Daniele Schaun;
Ilânia Braga;

Bruna Ferraz Corrêa;
Cristiana Pereira;

Renata Fagundes;

Celene Longo da Silva; e

Márcia Kaster Portelinha.
Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas



Adriana Guedes Coutinho;



Isabel Oliveira Arrieira;








XX.

Cristiane Paviani;

Carolina Ziebell Carpena;

Camila Rose Guadalupe Barcelos;
Flávia Prietsch Wendt;

Felipe Fortoni Verdan da Silva;
Rodrigo de Quadros Leal; e
Arlei Oliveira Vargas.

Conselho Consultivo que conta com os Membros



Julieta Fripp Carriconde;



Eduardo Coelho Machado;





Camila Barcelos;
Tomás Dalcin;

Adriana Etges – Titular;
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Luis Eduardo R. Nova Cruz – Suplente;



Claiton Lencina;



























Letícia Mascarenhas;

Ana Laura Sica Cruzeiro;
Mirian Alves – Suplente;

Airi Macias Sacco – Suplente;

Cynthia Girundi da Silva – Titular;

ElcioAlteris dos Santos – Suplente;
Alexandre C. Marques – Titular;

Felipe Fossati Reichert – Suplente;
Gilberto D’Ávila Vargas;
Marlete Brum Cleff;

Vanda Jardim – Titular;

Vera Maria da Silveira – Titular;

Marcelo Fernandes Capilheira – Suplente;
Rosangela Soares;

Jaime S. Fonseca – Titular;

Jacqueline da S. Dutra – Suplente;
Maralise M. Ludtke;
Sergio Wotter;
Pablo Martins;

Susana Cecagno;

Celene Mª Longo da Silva;

Otacílio Luiz Chagas Jr – Titular;
Norlai Azevedo – Suplente;

Luann Bubols Silveira – Titular; e
Renan Benini – Suplente.

PROCESSOS

ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS
A Secretaria da suporte organizacional e de fluxo a toda Direção, faz a comunicação da mesma

com todo restante do Hospital e Instituições parceiras, também realiza o arquivamento de
documentos e processos da Superintendência e Setor Protocolo, trabalha toda organização de
entrega e movimentação dos motoristas.

O Setor Protocolo foi organizada, estrutura física, organizacional, e seus fluxos, trabalha

conjuntamente com a secretaria da Direção, realiza o monitoramento e movimentação do fluxo
dos processos e documentos no SIG Protocolo, de forma online e fisicamente, realiza a

habilitação e distribuição dos profissionais no SIG Protocolo, foi montado material físico para os

usuários do SIG, embasados na “Portaria Interministerial Nº 1.677, de 7 de Outubro de 2015”,

em virtude das peculiaridades do HE e suas necessidades, e também se recebe algumas
entregas de correio.
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Nas Comissões, Comitês, Grupos; Conselhos e Equipes, trabalhamos conforme a
necessidade:


Organização inicial, estrutura, Regimento, padronização de documentos foram
feitas nas: Comissão de Documentação Médica e Estatística; Comissão de Óbitos

Adultos e Infantis; Comissão de Revisão de Prontuários; Comissão de Proteção
Radiológica; Comissão de Transplantes e Captação de Órgãos; Comissão de Óbitos


Materno e Infantil; Comissão Gestora Multidisciplinar. (07)

Reconhecimento, entendimento, e padronização de documentos foram feitas nas:
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Comitê Transfusional; Comissão de

Residência Médica (COREME); Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU);


(04)

Reconhecimento e entendimento nas: Comissão de Ética Médica e de Enfermagem;

Comitê de Ética em Pesquisa; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Comissão
de Farmácia e Terapêutica; Comissão Permanente de Padronização de Materiais






Médico-Hospitalar – COM. (05)

Revisão de Regimento, reconhecimento e entendimento: Grupo de Trabalho da
Humanização – (GTH). (01)

Reestruturação e revisão: Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional. (01)

Participação como membro efetivo nas avaliações dos Processos, Pareceres,

estudos de casos de formação: Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas.
(01)

Secretariando, organizando, convocando todos membros: Conselho Consultivo.
(01)

RESULTADOS

Na Secretaria está se redirecionando a chegada dos correios com material que seria para o
Almoxarifado; conseguiu-se avançar na estrutura física adequada para o Setor Protocolo; no
momento se está à espera da troca de um móvel; implementou-se o SIG Protocolo, que gerencia
todos processos e documentos relacionados com a Sede EBSERH, também já está sendo

realizada a liberação dos servidores que irão tramitar com esse programa. Montou-se material

informativo a respeito do fluxo, organização e tramitação no Setor Protocolo, o qual foi repassado
a todos já habilitados. Também se montou uma pasta virtual da Unidade de Apoio Corporativo
na qual consta todos documentos relativos ao Setor Protocolo.

Nas Comissões, Comitês, Grupos; Conselhos e Equipes foram avaliadas, reconhecida a
Legislação vigente, a estrutura do HE e suas peculiaridades, e com esse conhecimento se

estruturou desde a organização inicial, Regimento, padronização de documentos, 07 Comissões;
em 04 fez-se o reconhecimento, entendimento, e padronização de documentos, pois as mesmas

já estavam em atividade; se realizou o reconhecimento e entendimento de 05; em 01 se
reconheceu regimento e averiguou funcionamento; em 01 também se auxiliou na reestruturação,

revisão de Regimento, fluxo e composição; concomitantemente se participou como membro
efetivo nas avaliações dos processos, pareceres, estudos de casos de formação, e em um

Conselho e se Secretariou, organizou e se convocou todos membros. Montou-se pastas físicas

de todas estruturas aqui citadas, a qual fica na Unidade de Apoio Corporativo, onde mantem-se
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Regimento atualizado, Atas das reuniões e documentos importantes. Também se fez uma pasta
virtual de todas Comissões, Comitês, Grupos; Conselhos e Equipes, as quais são alimentadas a
todo momento.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Acredito que temos muitos desafios, relativos a Secretaria, seguir organizando a estrutura e

repensado os fluxos; também a forma com que são distribuídos e organizados os documentos

nos escaninhos, precisa ser repensado, pois aparentemente com o montante do fluxo e com a
estrutura física em ordem, todos esses documentos ficaram mais resguardados. Com a estrutura
física organizada, os documentos ficaram mais resguardados, tendo em vistas a passagem cada
vez maior de documentos enviados para Sede EBSERH e necessariamente passando pelo Setor
protocolo/secretaria.

Especificamente o Setor Protocolo tem muito para ser aprimorado, pois as dúvidas e melhorias

vem com o decorrer do trabalho, especificamente temos que continuar as habilitações dos
profissionais que tramitaram com os documentos pelo SIG Protocolo, se continuará
permanentemente, para cada vez mais nos aprimorarmos na orientação, movimentação,
montagem e arquivamento dos processos.
Em relação as Comissões, Comitês, Grupos; Conselhos e Equipes, temos o desafio de

continuar motivando, ligando as mesmas entre si, para melhor resolução dos problemas a elas
trazidos, conjuntamente necessitamos alimentar as pastas tanto físicas, quanto virtuais, para que

possamos responder as demandas dos Órgãos que solicitam documentos relacionados com as
mesmas, e ou secretarias e Municípios. Dar suporte para que os problemas trazidos sejam

encaminhados aos pares e com isso se consiga solucionar, ou encaminhar a quem possa. Outra
meta é montar um espaço no site do HE, que possa ser acessado pela comunidade do Hospital,
com a possibilidade de ser visualizado todos documentos, estrutura, fluxos e demandas de todas

Comissões, estamos aguardando o logotipo da comunicação, para posteriormente solicitaremos
ao setor da Informática que viabilize essa ideia na página, para que se possa além de alimentar
o espaço criado virtualmente e fisicamente na Unidade de apoio Corporativo, também se consiga
tornar pública toda movimentação, deliberações, encaminhamentos e resoluções.
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2.2 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

CONTEXTUALIZAÇÃO

INSERÇÃO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO
A unidade de Planejamento do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, filial da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), está ligada a Superintendência do HE.
A unidade tem como suas principais responsabilidades:


Assessorar o (a) superintendente e a equipe de governança do hospital escola na
elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do planejamento;

INÍCIO DAS ATIVIDADES
As atividades da unidade iniciaram no dia 29/01/2016.
O Chefe do Setor de Contabilidade, Contador Bruno Peserico Martini, assumiu como assessor
interino da unidade. Em reunião realizada com a Superintendente Dra Julieta Carriconde Fripp e
o Gerente Administrativo Tomás Dalcin foi proposto a participação e dedicação no Curso de

Especialização de Gestão de Hospitais Universitários Federais no Sistema Único de Saúde, para
elaboração do Plano Diretor Estratégico do HE para o biênio 2017-2018.
DESTAQUES
No mês de dezembro de 2016, foi realizado a defesa do Plano Diretor Estratégico (PDE) para o
biênio 2017-2018, que norteará o Planejamento do HE para os próximos anos.
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PROJEÇÕES



Coordenar e acompanhar o Plano Diretor Estratégico (PDE); e

Desenvolver ferramentas para elaboração de relatórios e documentos técnicos
referentes à avaliação de desempenho institucional do HE.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS
Atualmente a unidade não possuí local próprio. Contudo, como interinamente a unidade está sob

assessoramento do Chefe de Setor de Contabilidade, a unidade funciona no Setor de
Contabilidade da filial Ebserh do HE. Este está situado no Prédio das Fundações e se encontra
localizado à 170m do prédio principal do Hospital. Nesta edificação estão alocados funcionários

administrativos das Fundações de Apoio a UFPel, UFPel e Ebserh, ocupando o andar térreo e

subsolo do prédio, totalizando 759m². Nessa estrutura encontra-se, principalmente, toda a
Divisão Administrativa Financeira do HE, filial Ebserh, a Divisão de Gestão de Pessoas da Ebserh
e UFPel, Setor Jurídico ligado a Superintendência e o Setor de Regulação e Avaliação.
O Setor dispõe adequada estrutura para funcionamento. Possuí 1 (um) Computador Daten,
Impressora, acesso à Internet, entre outros.
RECURSOS HUMANOS


Atual

A unidade conta, interinamente, com 1 (um) Analista Administrativo – Contador:
Bruno Peserico Martini – CRC MS 012537/O (Chefe do Setor de Contabilidade)


Perspectiva Quadro Funcional

A cargo da superintendência.

PROCESSOS


Assessorar o (a) superintendente e a equipe de governança do hospital escola na



Coordenar internamente a elaboração de planos estratégicos e operacionais do hospital




elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do planejamento;
escola, em consonância com as diretrizes da Empresa;

Propor e implementar metodologias e instrumentos voltados para a análise e melhoria
de processos organizacionais;

Propor e implementar fluxos e instrumentos para o monitoramento das ações

desenvolvidas, indicadores hospitalares, metas pactuadas e demais parâmetros de
interesse institucional;
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Avaliar continuamente a consecução das metas estabelecidas na contratualização entre

hospital universitário/congênere e EBSERH, fornecendo subsídios para a tomada de
decisão;

Subsidiar a Empresa na elaboração de relatórios e documentos técnicos referentes à
avaliação de desempenho institucional do hospital;

Realizar, coordenar, acompanhar a execução

do Plano Diretor Estratégico,

implementando fluxos e instrumentos para monitoramento das ações e atividades
desenvolvidas; e

Exercer outras atribuições, no âmbito de sua competência, determinadas pela a
Superintendência.

RESULTADOS
CAPACITAÇÕES
DESCRIÇÃO

PROFISSIONAIS

CARGA HORÁRIA

Gestão dos Hospitais Universitários Federais no SUS

01

520 horas

Progressão Horizontal

01

10 horas

Gestão de Desempenho por Competências

01

10 horas

Gestão Estratégico com o uso do BSC

01

10 horas

Introdução à Gestão de Processos

01

20 horas

Simpósio de Atenção Domiciliar

01

10 horas

VI Cong. Cont., Custos e Qual. do Gasto no Setor Público

01

16 horas

Tabela 4 – Cursos e Congressos dos colaboradores da Unidade de Planejamento.
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PAINEL DE INDICADORES “Dashboard” DA CONTRATUALIZAÇÃO

Figura 7 – (1) Dashboard da Contratualização – Produção do HE-UFPel Ebserh

Figura 8 – (2) Dashboard da Contratualização – Produção do HE-UFPel Ebserh

Figura 9 – (3) Dashboard da Contratualização – Produção do HE-UFPel Ebserh
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ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENTES
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL DO HE

À

Figura 10 – (1) Relatório de Indicadores Hospitalares do HE-UFPel Ebserh

Figura 11 – (2) Relatório de Indicadores Hospitalares do HE-UFPel Ebserh

Figura 12 – (3) Relatório de Indicadores Hospitalares do HE-UFPel Ebserh
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PAINEL DE GESTÃO À VISTA/CADERNO-RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Figura 13 – (1) Relatório de Indicadores Estatísticos Hospitalares do HE-UFPel Ebserh

Figura 14 – (2) Relatório de Indicadores Estatísticos Hospitalares do HE-UFPel Ebserh
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PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE)

Figura 15 – Pôster Plano Diretor Estratégico 2017-2018 HE-UFPel EBSERH
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DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS




Nomear o Chefe da Unidade de Planejamento do HE-UFPel Ebserh;
Realizar, coordenar, acompanhar a execução

do Plano Diretor Estratégico,

implementando fluxos e instrumentos para monitoramento das ações e atividades
desenvolvidas; e

Contribuir, em todos os aspectos relativos a responsabilidade da Unidade, para o melhor
desempenho da filial Ebserh HE-UFPel.
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2.3 SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (TI) - SGPTI

O SGPTI, para adequar o fluxo de trabalho, institui, de maneira informal, três unidades. A
constituição dessas unidades foi necessária para adequar os fluxos de trabalho aos processos
internos do setor. São elas: Suporte ao usuário, Redes e Infraestrutura e a unidade de
Desenvolvimento e Processos.

O presente documento descreve as principais ações realizadas pelo SGPTI, e inclui os

desafios/dificuldades na execução destas ações. Também resgata os resultados obtidos até o

presente momento, e aponta ações futuras que necessitam ser realizadas a fim de melhorar os
processos.
O documento não irá detalhar todos os processos que envolveram cada ação desenvolvida pelo
SGPTI. Porém, irá referenciar onde encontram-se essas ações de forma detalhada. Para acessar
detalhadamente será necessário ter acesso ao SAPE EBSERH (http://sape.ebserh.gov.br).

Desta forma, sendo necessário obter detalhadamente informações das ações macro,
desenvolvidas pelo SGPTI, é possível no SAPE resgatar documentos, prazos, etc. que envolvem

cada ação. Para isso no documento aparecerá o símbolo #, seguido de uma sequência numérica,
esse é código que referencia a ação no sistema SAPE.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O SGPTI assumiu as atividades anteriormente desempenhadas pela ADSWeb, uma empresa
criada pela FAU (Fundação de Apoio Universitário), que era encarregada da manutenção do
hardware e software do Hospital.

Em relação ao software, ficava a cargo dessa empresa desenvolver e dar manutenção no
sistema denominado ADSHospitalar, um sistema completo para gerenciamento da parte
assistencial do Hospital. A empresa ADSWeb era composta unicamente por funcionários
contratados pela FAU, sendo composta em 2015 conforme Tabela 5.

Gerente

Cargo

Quantidade
1

Programador

3

Suporte técnico

8

Suporte a rede
Estagiário de programação
Total

2

1

15

Tabela 5 – Quadro de funcionários FAU.

Quando da nomeação do chefe do setor em 20 de abril de 2015, iniciou-se a divulgar

institucionalmente o setor com a identidade da EBSERH, passando a ser amplamente divulgado

como SGPTI (Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação). O setor foi adequado

à realidade de pessoal prevista no concurso, e atualmente o quadro de pessoal está disposto
conforme Tabela 6.

Chefe de setor

Cargo

Analista de Processos

1

1

Programador

2

Suporte a rede

Suporte técnico

Quantidade

2
Total

4

10

Tabela 6 – Quadro de funcionários EBSERH.
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ESTRUTURA

O Hospital está organizado de forma distribuída na cidade de Pelotas. Antes da criação do

SGPTI, os prédios eram atendidos pela ADSWEB/FAU nos seguintes endereços, conforme
Tabela 7.
Prédio

Endereço

1

Faculdade de Odontologia

R. Gonçalves Chaves, 457 - Centro, Pelotas - RS, 96015-560

2

UBS Vila Municipal

R. Luciano Galete, 600 - Três Vendas, Pelotas - RS, 96060-500

3

UBS CENTRO SOCIAL URBANO DO AREAL

R. Guararapes, 50 A , Pelotas, RS

4

UBS CSU Areal – UFPEL

Av. Domingos de Almeida, 4265, Pelotas, RS. CEP 96085-47

5

Faculdade de Medicina

Av. Duque de Caxias, 250 - Fragata, Pelotas - RS, 96030-000

6

Ambulatório Medicina

Av. Duque de Caxias, 250 - Fragata, Pelotas - RS, 96030-000

7

Hospital Escola da UFPel

R. Prof. Dr. Araújo, 538 - Centro, Pelotas - RS, 96020-360

8

Prédio Azul

R. Prof. Dr. Araújo, 473 - Centro, Pelotas - RS, 96020-360

9

Prédio Amarelo

R. Prof. Dr. Araújo, 486 - Centro, Pelotas - RS, 96020-360

10

Farmácia Extractus

R. Mal. Deodoro, 1205 - Centro, Pelotas - RS, 96020-220

11

Laboratório

R. Santos Dumond, 223 Pelotas - RS

12

Prédio das Fundações

R. Marcilio Dias, 939 CEP 96020-480 – Centro, Pelotas - RS

Tabela 7 – Relação de prédios atendidos pela FAU.

Com a criação do SGPTI, a faculdade de Odontologia e as três UBS, passaram a ter seu suporte

de TI realizado pela Universidade Federal de Pelotas, e os prédios Laneira e Amílcar Gigante

passaram a receber suporte do Hospital. Os prédios que ficaram sob responsabilidade do
SGPTI/EBSERH podem ser consultados na Tabela 8.
Prédio

Endereço

1

Faculdade de Medicina

Av. Duque de Caxias, 250 - Fragata, Pelotas - RS, 96030-000

2

Ambulatório Medicina

Av. Duque de Caxias, 250 - Fragata, Pelotas - RS, 96030-000

3

Hospital Escola da UFPel

R. Prof. Dr. Araújo, 538 - Centro, Pelotas - RS, 96020-360

4

Prédio Azul

R. Prof. Dr. Araújo, 473 - Centro, Pelotas - RS, 96020-360

5

Prédio Amarelo

R. Prof. Dr. Araújo, 486 - Centro, Pelotas - RS, 96020-360

6

Farmácia Extractus

R. Mal. Deodoro, 1205 - Centro, Pelotas - RS, 96020-220

7

Laboratório

R. Santos Dumond, 223, Pelotas – RS

8

Prédio das Fundações

Fundações UFPel - Marcilio Dias, 939 CEP 96020-480 Centro - Pelotas/ RS

9

Prédio da Laneira

Av. Duque de Caxias, 114 - COHAB Guabiroba, Pelotas - RS, 96015-215
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10

Prédio Amílcar Gigante

Av. Zeferino Costa, 2690 - Três Vendas, Pelotas - RS, 96070-470

Tabela 8 – Relação de prédios atendidos pela FAU.

PROCESSOS

A unidade de Suporte ao Usuário é responsável pelo atendimento ao usuário do Hospital Escola
filial EBSERH. Essa unidade foi otimizada e passou a atender através de um sistema chamado
GLPI, um software web que possui amplas funcionalidades de gestão de helpdesk, incidentes /

requisições, projetos e inventário, possibilitando um gerenciamento eficiente e proativo. O SGPTI
mantém o GLPI de forma institucional para o setor de Engenharia Clínica, que faz uso do GLPI
para realizar o controle de manutenção de equipamentos médicos.
O SGPTI mantém um ambiente de intranet para os setores do hospital, por meio do qual as
gerências, divisões e setores podem fazer a divulgação de informações pertinentes aos seus
respectivos serviços.

Essa estrutura é para uso compartilhado, e nossa intenção é que o maior número de setores do
HE a utilizem, porém ainda é baixa a adesão. Atualmente, ela é utilizada pela Divisão de

Infraestrutura, cuja página pode ser acessada pelo endereço http://infraestrutura.heufpel.com.br,
assim como pelo Setor de Hotelaria, hospedado em http://hotelaria.heufpel.com.br. Para facilitar

o acesso a documentos por parte dos funcionários, a Divisão de Pessoas possui um portal no
endereço http://divgp.heufpel.com.br. A proposta não é que o SGPTI faça o gerenciamento
dessas informações, elas devem ser realizadas por funcionários do próprio setor, conferindolhes autonomia.
O SGPTI possui um portal de divulgação de suas atividades, que pode ser acessado através do

link http://tihe.heufpel.com.br. O portal possui conteúdo diferenciado para quem o acessa através
da intranet do HE, divulgando informações de âmbito privado aos serviços e informações gerais
para o público da internet.

Estamos preparando um novo portal, priorizando o conteúdo. Nele, estaremos registrando
informações técnicas como, por exemplo, mapas de rede, relação de equipamentos, manuais,
fluxos de processos, entre outras informações. Para isso, optamos por disponibilizar em um

ambiente em formato de wiki. Esse novo portal de informações e serviços pode ser acessado
através do link http://sgpti.heufpel.com.br .
A organização do setor de Informática em um portal de acesso permitiu alterarmos a forma de
abertura de chamados no setor. Anteriormente, a Informática do Hospital era contatada através

de telefone ou informalmente, com isso não era possível manter um controle do número de
solicitações, e muitas eram perdidas, o que ocasionava um descontentamento por parte dos

usuários, pois não tinham suas demandas atendidas. Para isso, o SGPTI iniciou um processo de
mudança de cultura entre os colaboradores do Hospital, para que deixassem de utilizar o telefone
para fazer as solicitações, e passassem a utilizar o sistema disponibilizado no portal intranet do

SGPTI. Inicialmente, tivemos resistência por parte dos nossos usuários em utilizar o sistema para
abrir os chamados, pois eles acreditavam que isso demandaria mais trabalho.
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O sistema ficou em testes e ajustes por um período de três meses, entrando em funcionamento
pleno no mês de Abril de 2015. Na Figura 16 tem-se o acumulado de chamados realizados desde
a implantação do sistema.

Figura 16 – Acumulado de chamados GLPI.

Mudanças importantes ocorreram no processo de abertura de chamados. Uma delas foi a
remoção de contas de usuários genéricas. Contas genéricas eram contas cujo login e senha

eram compartilhados por várias pessoas para a utilização do recurso computacional. Dessa
forma, quando alguém abria um chamado para o SGPTI, não tínhamos condições de saber quem
foi a pessoa que solicitou o atendimento.

Um esforço conjunto da Unidade de Suporte ao usuário e da Unidade de Infraestrutura de redes

foi feito para criar uma conta (login/senha) para cada usuário, fazendo com que o HE não

utilizasse mais contas genéricas. Essa ação não só organiza a abertura de chamados, mas ela
colabora com a segurança dos sistemas de informática. Essa ação está de acordo com a ISO/IEC
27001 e se relaciona com boas práticas de gestão da informação.

Essa ação fez com que o número de usuários do sistema aumentasse, e permitiu que o SGPTI
tivesse uma melhor compreensão na hora de fazer o dimensionamento das necessidades de
infraestrutura de TI.
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Com esse aumento de usuários e considerando o ano de 2016, mais de 82% dos chamados
realizados via sistema estão em dia. Os chamados que não se encontram fechados dependem

de fatores externos ou foram agendados pelo SGPTI para serem realizados em um momento
que não impacte no serviço do Hospital. A Figura 17 mostra os chamados classificados por
status.

Figura 17 – Chamadas por Tipo.

Para a realização de um chamado, às vezes é necessário que mais de uma das unidades do
SGPTI seja mobilizada. As unidades possuem, por natureza de trabalho, tempo de solução

diferenciado, pois o prazo para formatar um computador é diferente do prazo para desenvolver
um sistema, e é diferente do prazo para substituir um equipamento de rede.
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Dessa forma, podemos observar na Figura 18 que a média de resolubilidade do setor para a
maioria dos chamados é menor que 1 (um) dia.

Figura 18 – Tempo de solução.

Dentre as ações cotidianas de manutenção do parque tecnológico do Hospital, mantemos o
serviço de impressão. Para isso, o SGPTI aderiu ao projeto de Impressão Coorporativa da sede

da EBSERH, o qual pode ser consultado através da tarefa SAPE #61998. Com a adesão a esse
projeto, diminuiu-se o número de impressoras do Hospital e iniciou-se um movimento de
conscientização de impressões centralizadas.
Anteriormente, o HE precisava suportar o custo de recarga de cartuchos, e o de manutenção das
impressoras quando apresentavam problemas. O parque de impressão possuía diversos
modelos de impressoras, dentre elas impressoras do tipo laser, jato de tinta e matriciais.

Com a adesão ao contrato, limitamos a somente um tipo de impressora, a do tipo laser, e a
somente três modelos, que atendem as diferentes necessidades do hospital.
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Sendo esse contrato terceirizado, possuímos um criterioso controle dos gastos e primamos pelo

uso consciente do recurso, ações que permitiram que o nosso trabalho fosse reconhecido pela

sede. Isso porque mantemos o controle de impressão dentro da meta de R$ 0,09 por impressão.
Na Tabela 9 são demostrados os custos mensais com o contrato de impressão.

Tabela 9 – Custos mensais de impressão.

É possível ter uma ideia das atividades de cada unidade através da encontrada, embora muitos

chamados precisam ser resolvidos com o apoio entre as unidades, o que faz com que os dados
possam estar mascarados, mas dá uma ideia para realizar intervenções nas unidades. Para fins

de contabilização, foi instituído no GLPI um tipo de chamado denominado TI-HE-Plantão, que
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não é uma unidade, mas sim um controle interno que fazemos para obter de forma separada dos
demais atendimentos aqueles realizados fora do horário de expediente.

Figura 19 – Chamados por unidades.

O gerenciamento estratégico do setor é feito basicamente com os dados do contrato de

impressão e os dados colhidos por meio do GLPI. A chefia do setor analisa de forma crítica os

chamados realizados no GLPI e passa a intervir nas unidades do setor, coordenando ações que
visam minimizar os impactos da TI no negócio.
A Unidade de Redes e Infraestrutura desempenhou papel fundamental na organização do setor
durante o ano de 2016. Essa unidade possuía problemas crônicos e era responsável por longos

períodos de parada dos sistemas e internet. Com a chegada dos funcionários EBSERH, estão
sendo resolvidos problemas históricos, principalmente questões de infraestrutura de rede.
Algumas ações de gestão foram realizadas juntamente com a Unidade de Redes e Infraestrutura.

Uma das ações destacadas foi a troca dos três links de internet que estavam fisicamente no
Hospital, sendo um pela empresa GVT, outro pela empresa Oi Brasil Telecom e um terceiro pela
empresa VetorialNet. Ainda assim, o Hospital possuía um link de internet para as Fundações
pela empresa VetorialNet e um link pela empresa GVT para a Farmácia Extractus.

Propomos o desligamento dos links das empresas Oi e GVT, e montamos um único circuito que

opera de forma redundante por meio da empresa VetorialNet. Dessa forma conseguimos reduzir

a complexidade de manutenção dos contratos e links e não tivemos mais problemas de queda
da rede em função de indisponibilidade da internet.
Além disso, com essas alterações, foi possível qualificar a conexão dos três equipamentos de

videoconferência que o Hospital mantém, pois anteriormente não era possível receber chamadas
de videoconferência nesses equipamentos.
Dentre as diversas ações de melhoria na infraestrutura está a adesão ao projeto CDC container

da sede. Isso foi necessário, pois a situação da sala que opera os computadores/servidores hoje
no hospital é crítica, e coloca em risco a segurança da informação. O projeto CDC container, por

se tratar de uma solução segura, redundante, gerenciável e sustentável, apresentou-se como
uma solução viável para resolver de forma rápida a situação de risco a qual estão expostos os
dados e os servidores de rede do Hospital.
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Mas, para que a solução da sede atendesse nossa realidade, solicitamos que fossem realizados

ajustes no escopo do projeto, uma vez que o HE/EBSERH possui estrutura assistencial
distribuída.
As alterações no projeto estão centradas no projeto de fibra óptica, que deveria contemplar os

demais prédios atendidos pelo SGPTI. Nesse sentido, propusemos a alteração da conexão de
fibra óptica do container até o HE, para que essa conexão contemplasse também os prédios das

Faculdades de Medicina e Oncologia, o Laboratório de Especialidades e o prédio do Amílcar
Gigante. Com essas alterações no escopo do projeto, pudemos qualificar os serviços de TI
nesses locais. A obra teve início na abertura do chamado em 27/07/2015. As alterações no
escopo e mudanças no projeto do Hospice ocasionaram atrasos na entrega da obra.
Atualmente, o projeto CDC container está em fase final de construção. Alguns atrasos recentes

foram ocasionados pela dificuldade em firmar acordo com a CEEE (Companhia Estadual de

Energia Elétrica) para que pudéssemos utilizar seus postes de energia para passagem da fibra
óptica.
A tarefa #61947 no SAPE EBSERH tem o histórico dessa obra e possui a documentação do
projeto. Na Figura 20 pode-se ver o container posicionado e instalado na base juntamente com

o gerador. O projeto aguarda a finalização da passagem da fibra óptica, que deve ser concluída
até o final de 2016.

Figura 20 – Container instalado.

Destacamos como uma importante ação do SGPTI a disponibilização do acesso à internet

através da rede sem fio (Wi-Fi), por um processo totalmente integrado aos serviços do Hospital.

A rede sem fio está disponível para os funcionários e pacientes, conforme apresentando na
Figura 21. Os pacientes podem conectar até dois dispositivos à rede.
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Figura 21 – Container instalado.

Durante o ano de 2016, o SGPTI expandiu a rede do Hospital para o prédio do Amílcar Gigante,
conforme a Figura 22, permitindo dessa forma que o sistema ADSHospitalar chegasse a todas
unidades do HE/UFPEL.

Figura 22 – Container instalado.

Foi alterada a antena da Faculdade de Medicina para atingir velocidade próxima de 100 Mbps,
conforme figura 23, e dessa forma os sistemas utilizados pelo serviço de Oncologia não sofrem
impacto quando utilizam o ADSHospitalar.

Figura 23 – Container instalado.
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A implantação do AGHU fora do HE poderá sofrer problemas de instabilidade, pois a

infraestrutura de rede atual é baseada em um sistema de rádio, que sofre alterações de
velocidade em função de variações climáticas e de carga na utilização. Desta forma, o projeto

de instalação do CDC container foi alinhado com o projeto de qualificação da entrada de rede
nos prédios.
O SGPTI aderiu ao projeto de qualificação da entrada de rede nos prédios, que contempla a

entrega e implantação de switches. Na tarefa SAPE #84039 estão descritas as atividades dessa
ação. No momento, estamos no aguardo do recebimento dos equipamentos. Com a implantação
desse projeto, será possível por meio da rede de fibra óptica, interligar os prédios do HE à

velocidade de 10 Gpbs, o que permitirá implantar o AGHU em todas unidades do Hospital. Na
Figura 24, é possível verificar a conexão do CDC à Faculdade de Medicina.

Figura 24 – Traçado da fibra óptica entre CDC e Faculdade de Medicina.

A conexão de fibra até o Ambulatório pode ser verificada na Figura 25.

Figura 25 – Conexão da fibra óptica do Ambulatório.
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A Figura 26 mostra a entrada principal da fibra óptica ao prédio Amílcar Gigante.

Figura 26 – Detalhe da fibra óptica Amílcar Gigante.

A infraestrutura que está sendo disponibilizada busca dar estabilidade e eficiência para a
realização das tarefas assistenciais e administrativas do hospital, uma vez que os processos e
sistemas são dependentes de recursos computacionais.
Como projeto futuro, a Unidade de Redes e Infraestrutura visa conectar as carretas que estão

localizadas no prédio do Anglo conforme figura 27, onde se localiza a reitoria da UFPel, pois o
Hospital mantém serviços naquele espaço, mas não possui rede própria.

Figura 27 – Detalhe da fibra óptica Amílcar Gigante.

Outra função estratégica que o SGPTI desempenha é por meio da Unidade de Desenvolvimento
e Processos, que coordenou a implantação dos módulos do sistema AGHU.
O HE possui dois módulos instalados, os módulos Paciente e Internação, que foram implantados

em 24/08/2016. Tínhamos a pretensão de avançar de forma mais rápida na implantação do

AGHU, porém a sede da EBSERH trocou diversas vezes a visita inicial e, só após muita
insistência com a sede, conseguimos marcar a instalação.
Esses módulos foram integrados ao sistema ADSHospitalar pela equipe de Desenvolvimento.

Estamos em fase de implantação do módulo Prescrição de Enfermagem, totalizando então 3
(três) módulos do AGHU instalados.
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A implantação de módulos do AGHU ocasiona uma mudança no processo de trabalho, uma vez
que as tarefas que vem sendo realizadas no sistema ADSHospitalar passam a ser realizadas no
sistema AGHU. Para minimizar os impactos dessa mudança, é realizado o trabalho de
mapeamento de processos e criação de manuais. Dessa forma, além de entregar o módulo para

utilização, o SGPTI entrega o processo mapeado na forma de um manual explicativo, com figuras

explicativas, o que facilita o entendimento e permite a rápida absorção do processo de trabalho
para novos funcionários.
Os manuais que possuem processos mapeados são:


AGHU – Manual da Enfermagem




AGHU – Manual Hotelaria
AGHU – Manual Portaria



AGHU – Manual da Internação

Esses manuais estão na intranet do hospital e podem ser consultados no endereço
http://tihe.heufpel.com.br/documentos/.
Além do AGHU, foram implantados os seguintes SIGs (http://sig.ebserh.gov.br): Ouvidoria,

Protocolo e Patrimônio. O SIG Patrimônio não está operacional, embora já tenha, do ponto de
vista técnico de informática, plenas condições de ser utilizado.
O SGPTI, juntamente com a Divisão de Enfermagem, uniu esforços para realizar o treinamento
do corpo técnico de enfermagem no módulo Prescrição de Enfermagem. Para isso, foi
disponibilizado um laboratório de informática que conta com 5 (cinco) computadores, os quais

foram utilizados para treinamento de 90 colaboradores da Enfermagem, dos três turnos de

trabalho do hospital. Na Figura 28 podemos observar os técnicos de informática realizando a
instalação do laboratório.

Figura 28 – Instalação do laboratório de informática para treinamento.

Como projetos futuros, é necessário realizar a implantação de módulos administrativos do
AGHU. Para que isso seja viável, precisamos da definição do plano de contas, sem ele fica
inviável avançar em módulos dessa área. Para implantar o módulo Almoxarifado é necessário

ter os centros de custos definidos. Sem esse módulo, outros módulos assistenciais também têm

suas instalações prejudicadas, como Prescrição Médica e Farmácia. Para contornar esse

problema, o SGPTI iniciou o trabalho de levantamento dos centros de custos, tarefa que será
concluída até dezembro de 2016, faltando validar com a área administrativa.
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O SGPTI mantém o desenvolvimento do ADSHospitalar para atender necessidades de trabalho
que o AGHU não contempla. Ao longo deste ano, foram desenvolvidos os seguintes módulos:


Sistema do GRSH



Pulseira de Identificação







Etiquetas Farmácia
APAC

Integração AGHU (pulseiras, etiquetas, impressos, integração)
Congressos (diversos)
Integração do ADSToco ao sistema ADSHospitalar

Além desses módulos assistenciais, demos início ao desenvolvimento do Sistema de Ensino,

que está integrado ao Cobalto - Sistema acadêmico da Universidade Federal de Pelotas.
Atualmente, esse sistema possui uma consulta que facilita o trabalho da GEP (Gerencia de

Ensino e Pesquisa), porém ainda é incipiente em termos de funcionalidade de gestão para o
Ensino.
Em fase final, o Sistema de Pesquisa vem sendo desenvolvido em conjunto com sede. O sistema
já possui todas as telas e processos maduros, faltando o fechamento e a validação dos

processos. Na Figura 29 é possível ver a tela de relatórios do sistema de pesquisa, onde são
mostradas as pesquisas por tipo.

Figura 29 – Instalação do laboratório de informática para treinamento.

O SGPTI no ano de 2016 buscou inserção no meio acadêmico, e participou do CBIS 2016
(http://www.sbis.org.br/cbis2016). O CBIS é o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde,
um evento com ampla programação técnica e científica, com exposições de empresas e soluções
do setor.
Nossa

participação

deu-se

na

forma

de

apresentação

de

pôsteres

(http://www.sbis.org.br/programacao-cbis-posteres), onde abordamos os temas referentes ao

controle de UTI, com o pôster “Um sistema de controle diário para Unidades de Tratamento
Intensivo” e outro denominado “Um sistema de m-Health para o gerenciamento da segurança do

paciente hospitalar”, relacionado ao Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente
(SVSSP).
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Uma mudança está sendo proposta no processo de identificação dos acompanhantes e

visitantes que circulam no HE. Atualmente o processo de identificação é feito por fichas. Essas
fichas podem ser um vetor de contaminação no hospital, uma vez que não são trocadas com

frequência e o processo de limpeza é deficitário. O novo processo, validado juntamente com o
setor de RH (Recursos Humanos) da FAU, irá disponibilizar um sistema que imprime etiquetas

em formato de código de barras descartáveis que visam o controle de entrada e saída dos
acompanhantes e visitantes do Hospital.
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2.4 OUVIDORIA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em 2004 foi implantado o serviço de Ouvidoria no Hospital Escola da Universidade Federal de

Pelotas devido a uma exigência do Ministério da Educação para que a instituição fosse
credenciada como hospital de ensino. Inicialmente o serviço era atendido por um estagiário,

somente em abril de 2006 foi indicada pela direção do Hospital Escola uma Ouvidora. Em outubro
de 2007 houve a indicação da funcionária Carla Carvalho para o cargo, que desde então
desempenha.

A ouvidoria vem formalizando assim um canal permanente de comunicação entre os usuários
dos serviços, docentes, discentes, prestadores de serviço e a direção da instituição.
Esse serviço conglomerou as diversas pesquisas de satisfação que já vinham sendo realizadas

pela instituição. Assim, a partir de outubro de 2007, as pesquisas de satisfação passaram a ser
padronizadas e realizadas permanentemente.
Além disso, a Ouvidoria faz o encaminhamento e resolução das sugestões, elogios e críticas
indicadas pelos usuários.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS
Sala no Hospital Escola Prof. Araújo 538.
Contatos: telefone 3284 4900, ramal 325
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Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
RECURSOS HUMANOS
Carla Regina Carvalho de Carvalho – Ouvidora
Graduação em Serviço Social – Universidade Anhanguera.
RECURSOS MATERIAIS
Computador, telefone. A impressora utilizada pelo serviço é compartilhada com o serviço de
endoscopia.
RECURSOS FINANCEIROS
A Ouvidoria não possui nenhuma verba fixa. As necessidades são atendidas mediante
solicitações feitas ao departamento Financeiro com a aprovação da Direção do Hospital Escola.

PROCESSOS

A Ouvidoria é um espaço de/ou canal de comunicação do Hospital Escola UFPel/Ebserh, para
que os usuários possam manifestar suas opiniões sobre atendimento, instalações e serviços

oferecidos na instituição. Funciona como um elo entre o usuário e o hospital, onde um dos
objetivos é assegurar a participação da comunidade externa e interna na instituição, visando
promover melhoria dos serviços, tanto na área assistencial, acadêmica quanto no atendimento.
Cabe a Ouvidoria:


Atuar na defesa dos direitos e interesses da sociedade em geral, para que a instituição



Organizar os mecanismos e canais de acesso dos manifestantes à Ouvidoria, recebendo












aja com eficiência.

os mesmos de maneira acolhedora.

Preservar o respeito às pessoas e a confidencialidade.

Orientar membros da comunidade interna e externa sobre a melhor forma de encaminhar
seus pedidos e acompanhar sua tramitação.

Contribuir para a resolução de problemas, fornecendo informações sobre a legislação e
as normas internas vigentes.

Receber críticas, reclamações e sugestões sobre procedimentos e práticas inadequadas

e irregulares, atuando no sentido de levar os envolvidos a aperfeiçoar os serviços
prestados e corrigir as distorções encontradas.

Encaminhar para estudo da direção propostas de reformulação de normas e de
mudanças de procedimentos que pareçam ser a causa de problemas.

Manter registro, classificação e sistematização das ocorrências, incidentes e soluções
de problemas.

Buscar ativamente situações potencialmente conflitivas.

Acompanhar a tramitação dos processos e informar aos interessados as providências
tomadas.

Preservar e melhorar a imagem pública do HE UFPel/Ebserh.
Contribuir para melhorias dos processos de comunicação e humanização na instituição.
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Pesquisa de satisfação:
A pesquisa de satisfação do cliente teve início em 2004, e é a principal ferramenta para
conhecermos nossos usuários, e para identificarmos as falhas e oportunidades de melhoria em

nossos serviços. Sua distribuição é feita no momento de internação e tabulada pela Ouvidoria,

sendo uma importante ferramenta de gestão. Seu maior objetivo é avaliar a satisfação e a
percepção dos usuários dos hospitais sob gestão administrativa da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh), com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento.

Abaixo, encontram-se os números de atendimento relativos aos anos de 2013, 2014, 2015 e
2016.

Figura 30 – Avaliação de Satisfação do Usuário Internado em 2013.

Figura 31 – Número geral de atendimentos em 2013.
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Figura 32 – Avaliação de Satisfação do Usuário Internado em 2014.

Figura 33 – Número geral de atendimentos em 2014.
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Figura 34 – Avaliação de Satisfação do Usuário Internado em 2015.

Figura 35 – Número geral de atendimentos em 2015.

Figura 36 – Avaliação de Satisfação do Usuário Internado em 2016.
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Figura 37 – Número geral de atendimentos em 2016.
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Gráfico 2 – Comparativo de atendimentos anuais de 2013 a 2016.
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Gráfico 3 – Comparativo da média anual de satisfação do usuário de 2013 a 2016.
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RESULTADOS

A partir da análise dos dados apresentados percebemos que a Ouvidoria atua nas mais diversas
áreas dentro da instituição:


Exerce um papel fundamenta auxiliando na gestão;



Exigi soluções;






Acompanha as providencias adotadas;

Fornece o devido retorno ao interessado de forma ágil e desburocratizada;

Leva para os mais diversos serviços, as insatisfações apontadas através dos usuários,
auxiliando na detecção das necessidades da instituição para prover melhorias no
hospital;

Atua como centralizador e facilitador das relações entre a comunidade acadêmica,
usuário e a gestão;

Os canais de acesso disponíveis são e-mail, telefone, através do site ou pessoalmente, onde o
cidadão expõe suas queixas com todos os detalhes, permitindo assim que o ouvidor encaminhe

sua demanda aos setores competentes e acompanhe passo a passo para dar retorno ao
solicitante da resolução do problema.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Atuar em situações potencialmente conflitivas;



Intensificar a obtenção de retorno das pesquisas entregues aos pacientes;






Fornecer retorno das demandas encaminhadas aos serviços competentes;
Aprimorar o sistema de captação de dados;

Ampliar a equipe que compõe o serviço de Ouvidoria;
Melhorar os canais de acesso.
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2.5 ASSESSORIA JURÍDICA
CONTEXTUALIZAÇÃO

O Setor Jurídico é órgão inserido no âmbito da assessoria direta da Superintendência, iniciando
suas atividades a partir da primeira nomeação de advogados, ocorrida em 05/10/2015.
Suas atribuições estão previstas no Regimento Interno da EBSERH, bem como no Regimento
Interno do HE/UFPEL/EBSERH, no seu artigo 23.

ESTRUTURA

Estamos fisicamente localizados em sala no prédio das Fundações de Apoio (Marcilio Dias, 939),
contando com dois advogados e uma assistente administrativa, cada um com ilha de trabalho

independente, com acesso à internet, indispensável ao desenvolvimento do trabalho, na medida
em que a maioria dos processos tramitam em meio eletrônico.

PROCESSOS

Realizamos a defesa judicial do HE/UFPEL, filial EBSERH, no âmbito da Justiça Federal (1ª e 4ª

Regiões) e Justiça do Trabalho da 4ª Região. Contamos hoje com 71 processos judiciais em

andamento. Em outubro, assumimos, também, a defesa do HU/FURG/EBSERH, em face da falta
de advogados nomeados para aquele nosocômio. Todavia, em dezembro, foi nomeada a

primeira colocada daquele concurso, sendo que a partir de janeiro 2017 devolveremos para seu
acompanhamento os processos referentes ao HU FURG já encaminhados com todas as defesas.
Foram aproximadamente 50 processos judiciais, em que realizamos a defesa da empresa, da
qual fazem parte contestações, recursos e manifestações diversas.
No âmbito consultivo, realizamos pareceres jurídicos sobre dúvidas jurídicas de diversas áreas

do hospital, além de responder às solicitações de esclarecimentos de órgãos como o Ministério
Público Federal, Vigilância Sanitária e Defensoria Pública da União, com apoio dos setores
técnicos do hospital.

RESULTADOS

Em face de teses jurídicas defendidas e criadas pelo setor, estamos conseguindo a
improcedência de muitas ações propostas contra a EBSERH, bem como responder a contento

aos questionamentos dos órgãos de controle. O pedido de tratamento de Fazenda Pública à
EBSERH nos isenta de custas judiciais, bem como o pagamento das condenações são
realizados pelo regime dos precatórios.

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

78

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Integração com os demais ramos do hospital, atuando de forma preventiva e identificando

possíveis demandas futuras, que pode se dar, por exemplo, através de palestras do setor acerca
dos assuntos jurídicos do hospital, orientando os gestores acerca da melhor atuação;

capacitação multidisciplinar e valorização da carreira, através de regulamentação do setor (que
já ocorre em outros hospitais da rede EBSERH).
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3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

3.1 GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Gerência de Atenção à Saúde responde por toda a área ligada ao cuidado no hospital e nos
ambulatórios associados. O organograma acima demonstra, de forma simplificada, toda a
extensão de áreas abrangidas pela GAS.
É na GAS que ficam lotados a imensa maioria dos profissionais técnicos de um hospital, assim
como todos os serviços e seus responsáveis técnicos.
Tem como missão a qualificação do cuidado prestado pela instituição, a incorporação das
diretrizes e portarias do Ministério da Saúde e a fiscalização e solicitação de melhorias estruturais
dos serviços.
No Hospital escola, as atividades desenvolvidas entre os anos de 2013 e 2014 ainda foram

relacionadas a direção técnica do HE, em situação anterior à assinatura do contrato com a
EBSERH.
A direção técnica de um hospital assume a responsabilidade técnica da instituição e a existência
de um diretor técnico médico é exigência do Conselho Federal de Medicina para todas as
instituições de saúde.

No início de 2013, a situação observada logo ao início das atividades como diretor técnico foi a
seguinte:


Suporte médico insuficiente no plantão pediátrico e ginecológico da instituição.
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Ausência de Funcionamento das comissões hospitalares obrigatórias pelos conselhos



Falta de padronização de medicamentos e materiais médico hospitalares.








de classe e MEC.

Ausência de estoque adequado para o atendimento às mínimas necessidades da

instituição, gerando faltas de medicamentos essenciais no tratamento dos usuários
internados na instituição.

Tempo elevado entre o pedido de exames complementares e sua realização,
aumentando o tempo médio de internação hospitalar.

Indisponibilidade de uma série de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

Ausência de discussão sobre interdisciplinaridade na instituição e fragmentação do
cuidado.

Ausência completa de reuniões de planejamento e organização assistencial.
Equipamentos já adquiridos e não instalados (guardados no depósito da instituição).

AÇÕES DESENVOLVIDAS
BIÊNIO 2013 – 2014

A partir do diagnóstico inicial, foram elencadas prioridades e programadas ações:


Revisão e início do trabalho de padronização de medicamentos e material médico



Apropriação do processo de contratualização e do conceito de contratualização interna.


















hospitalar.

Construção do plano de reestruturação junto à EBSERH sede.
Dimensionamento de pessoas para o concurso EBSERH.
Construção de lista de necessidades do centro cirúrgico.

Aquisição de equipamentos de videocirurgia, bisturis elétricos, monitores, arco em C, RX

móvel, ECG, cardioversores, cardiotocógrafos, fototerapia LED, óticas cirúrgicas, maq.
Hemodiálise e Osmose reversa, ecógrafo, endoscópicos.
Requalificação da UTI neonatal.

Organização das escalas médicas na pediatria, ginecologia e cirurgia.
Difusão do conceito de descentralização de gestão.

Qualificação dos processos de resposta às demandas judiciais, respeitando os prazos
estabelecidos.

Implantação de rotinas no CME.

Inserção de profissionais técnicos (farmacêutico e enfermeiro) no almoxarifado.
Implantação do ponto eletrônico para médicos.
Ampliação dos serviços assistenciais.

Reorganização da escala do centro cirúrgico.

Requalificação do cntrato com a equipe de anestesiologia.
Maior inserção do HE na rede de saúde local.

Início da reestruturação da unidade de imagenologia do hospital, a partir de reformas
estruturais, implantação de tomógrafo e RX telecomandado e aquisição de RX móvel.
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BIÊNIO 2015-2016

Já com o contrato com a EBSERH assinado, a direção técnica da instituição passou a ser

conhecida como gerência de atenção à saúde. Agregou ações e atividades e, desta forma,
passamos a evoluir nos processos desenvolvidos:



Início das ações de profissionalização de gestão.

Apropriação dos processos de faturamento de contas, otimização da capacidade de
contratualização e redução das perdas relacionadas, a partir da criação do setor de

regulação e avaliação em saúde (migração desta área que anteriormente ficava















vinculada ao diretor administrativo)

Implantação de protocolos de segurança.

Construção de POPs em enfermagem, POPs da CCIH e protocolos médicos na UTI e
oncologia.

Ampliação do suporte de especialidades multiprofissionais no HE.
Construção dos planos de trabalho de quase 600 profissionais.

Ampliação dos serviços oferecidos e do suporte de preceptoria médica.

Qualificação dos processos de enfermagem (registro, POP, comunicação).
Reuniões interdisciplinares.

Utilização de rodas de conversa para discussão de problemas.

Criação do Grupo Interdisciplinar de cuidados com a pele e aquisição de curativos
especiais.

Aquisição de equipamentos para fisioterapia e fonoaudiologia (consolidação destes
serviços no HE).

Implantação do acolhimento e classificação de risco na obstetrícia.

Construção e monitoramento das atividades a partir de indicadores de produção e de
qualidade / efetividade clínica.

Qualificação do corpo clínico das UTIs, com a inclusão de profissionais especialistas.

Continuação da reestruturação da unidade de Imagenologia do HE, a partir da aquisição

e implantação de Arco em C e ecógrafo, implantação do Sistema de implantação e
arquivamento de imagens (PACs) online que permite laudos remoto e avaliação de

imagens obtidas em tempo real, reorganização e redimensionamento das escalas
médicas, com permanência de radiologistas 16h por dia na instituição e ações de









preceptoria e ensino ligadas a esta unidade.

Ajuste de fluxos de marcação cirúrgica e escalas cirúrgicas e anestésicas.
Aproximação dos corpos técnicos do almoxarifado e farmácia.

Revisão sistemática de todas as prescrições das áreas críticas para reduzir erros de
prescrição.

Qualificação do suporte em nutrição parenteral a partir de dimensionamento de

necessidades, construção de termo de referência e contratação de empresa terceirizada
que fornece serviço de excelência.

Instituição de atividades de educação permanente em saúde.

Treinamento em PCR para médicos neonatologistas, pediatras e enfermeiros.

Ajuste escalas anestesia e duplicação das escalas médicas de pediatria e
ginecologia/obstetrícia.
Nova ampliação da contratualização.
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Evolução da contratualização HE-UFPel

2.528.351,80

1.788.740,68
1.582.003,18

1.438.094,11

2.015.149,27

1.956.896,99

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
valor

Gráfico 4 – Evolução da Contratualização HE-UFPel Ebserh 2008 a 2016.

INDICADORES

Tabela 10 – Principais indicadores hospitalares de 2012 e 2015 do HE-UFPel Ebserh
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Gráfico 5 – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico realizados pelo HE-UFPel no biênio 2015-16.

DESAFIOS FUTUROS


Implantar de fato a interdisciplinaridade em todas as unidades;



Qualificar os processos de comunicação e relacionamento interpessoal;












Constituir as unidades na perspectiva do cuidado integral;
Implantação do PDE;

Tornar-se hospital amigo da criança;

Implantação do NIR e núcleo de qualidade hospitalar;
Implantação do prontuário eletrônico único;

Adquirir e Qualificar equipamentos e materiais assistenciais;

Reformas no centro cirúrgico, centro de parto normal e unidade de clínica médica;
Criação de área de convivência profissional, refeitório e descanso;

Melhoria da infraestrutura oferecida ao laboratório de análises clínicas;
Ampliação de leitos de terapia intensiva.
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3.1.1 DIVISÃO MÉDICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

As atividades da divisão médica no HE-UFPel/ EBSERH tiveram início em abril de 2015, visto a
assinatura do contrato com a EBSERH ter ocorrido 30 de outubro de 2014.
A divisão médica no organograma EBSERH encontra-se ligada à Gerência de Atenção à Saúde

(GAS), sendo que em conjunto com a Divisão de Cuidado, é responsável pela coordenação de
doze unidades, conforme organograma Figura 4.

ESTRUTURA

O Hospital Escola UFPel/EBSERH trata-se de um hospital geral, com as quatro áreas básicas

de saúde (clínica médica, ginecologia, pediatria e cirurgia geral). Possui serviços de referência
regional, destaque para a alta complexidade em oncologia (UNACON), que apresenta os
cenários que contemplam a linha de cuidado na área (oncologia clínica e cirúrgica, onco-

hematologia, serviços de quimio e radioterapia, atenção domiciliar e cuidados paliativos). Outra
vocação consolidada no hospital é o cuidado em saúde a pessoas vivendo com HIV/SIDA, com
enfermaria de infectologia, hospital dia e serviço ambulatorial especializado.

O Hospital Escola atualmente conta com 174 leitos hospitalares e cerca de 150 leitos na atenção
domiciliar.
Atualmente, seu corpo clínico conta com 67 médicos estatutários e 107- médicos contratados
pela EBSERH, além de profissionais dos programas de nove residências médicas (clínica
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médica, cirurgia geral, cancerologia cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, pediatria, neonatologia,
gastroenterologia, endocrinologia e anestesiologia).

PROCESSOS

Dentre as atividades no biênio 2015-2016, da divisão médica estão incluídas:


Construção do plano de trabalho dos 65 médicos estatutários lotados no HE



Instituição do registro eletrônico de presença para os médicos estatutários a partir de 01



UFPel/EBSER;

de junho de 2015;

Realização do Curso Online de Aperfeiçoamento em Gestão Clínica e Coordenação
Médica, de 27 de agosto a 17 de dezembro de 2015, desenvolvido em colaboração com

a Associação do Sanatório Sírio – Hospital do Coração e Ministério da Saúde do Brasil















(Programa PROADI-SUS), com 10 créditos ECTS (European Credit Transfer System);

Integração e acolhida de médicos ingressantes através do concurso EBSERH, a partir

de 05 de outubro de 2015 (total 7?), com a discussão dos planos de trabalho e alocação
nos serviços do HE;

Avaliações dos 30 dias e 80 dias de todos os profissionais ingressantes com formulário
padronizado;

Inclusão no Projeto de Desenvolvimento de Gestão por Competências da EBSERH de
todos os profissionais ingressante, com a criação de pelo menos duas metas a serem
desenvolvidas ao longo do primeiro ano de atividade na empresa;

Otimização e melhora do suporte clínico na unidade de Oncologia.

Criação de ambulatório de follow-up oncológico para os pacientes em acompanhamento
oncológico;

Otimização na distribuição de horários no serviço de endoscopia, com aumento na oferta
de exames realizados;

Auxílio na constituição das comissões de prontuário, documentação médica e de óbitos,

a partir da identificação de profissionais com o perfil necessário para atuação nas
referidas comissões;

Duplicação na escala de plantão pediátrico;

Duplicação na escala de plantão obstétrico com participação de um dos plantonistas na
triagem das pacientes que procuram o pronto-atendimento obstétrico;

Instituição da Classificação de Risco no pronto-atendimento obstétrico;

Presença de plantão cirúrgico presencial 24 horas, nas segundas, quartas e domingos,
e das 07 às 19 horas, nos demais dias, com sobreaviso noturno, no restante do horário;
Realização

de capacitações

para os

colaboradores

na área

de oncologia:

Hipodermóclise, Atendimento em Parada Cardiorrespiratória e efeitos adversos de
fármacos quimioterápicos;

Realização de capacitação em reanimação cardiorrespiratória neonatal para a equipe de
médicos e enfermeiros que realizam atendimento na sala de parto;

Ampliação atendimentos ambulatorias nas áreas de nefrologia, gastroenterologia,

pneumologia, endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e

traumatologia, neurologia, cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia digestiva, cirurgia
vascular, fisiatria e urologia;
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Início de atividades ambulatoriais na área de genética (adulto e pediátrica) e onco-



Realização de endoscopia digestivas pediátricas;





genética;

Participação de profissionais de outras áreas da saúde nos rounds clínicos (fisioterapia,
psicologia e nutrição);

Criação da equipe de consultoria em cuidados paliativos em novembro de 2015;
Criação de QG de neuropsiquiatria.

RESULTADOS

O aumento na oferta de procedimentos de média complexidade ambulatorial e hospitalar,
determinou acréscimo significativo nos procedimentos de média complexidade ambulatorial,
conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Gráfico 6 – Produção ambulatorial na linha do tempo

Em relação ao percentual de alcance das contratualização em média complexidade ambulatorial,

no trimestre de fevereiro a abril 2016, este foi de 98%, ao passo que no trimestre subsequente
de maio a julho, este percentual de alcance atingiu 125%.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Dentre os projetos e metas futuras para o próximo quadriênio estão incluídas:


Ampliação da área de endoscopia com o aumento no número de procedimentos



Realização de exame de CPRE, visto estarmos aguardando a chegada de






realizados;

gastroduodenoscópico;

Ampliação na avaliação funcional cardiorrespiratória com a Instituição do Teste de
caminhada de 6 minutos;

Ampliação do atendimento clínico em oncologia para 24 horas;
Aumentar a frequência de rounds multidisciplinares no HE;

Consolidar as linhas de cuidado em oncologia e materno-infantil;
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Construir instrumento de auto-gestão de controle e monitoramento do registro eletrônico



Criação do ambulatório de cuidados paliativos;







de frequência para todos os profissionais médicos do HE;
Criação de ambulatório para Tratamento do Tabagismo;

Estabelecer fluxo para a realização ambulatorial de biópsia pulmonares percutâneas,
sob controle tomográfico;

Realizar capacitações permanentes junto aos colaboradores a partir do diagnóstico das
demandas levantadas;

Instituir o Núcleo Interno de Regulação (NIR) no HE;

Instituir a inserção regular de alunos da graduação e pós-graduação no QG de
neuropsiquiatria.
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3.1.2 DIVISÃO DE GESTÃO DO CUIDADO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em janeiro de 2013 iniciamos nossas atividades na gestão do HE.
No período de janeiro de 2013 a maio de 2015, Dra. Isabel Cristina Arrieira esteve na função de
Coordenação da Gestão Participativa do HE, desenvolvendo ações com o objetivo de

aproximação entre a atenção e gestão do hospital. Sempre manteve, como atividade paralela, a
coordenação técnica do Serviço de Atenção Domiciliar, que abrange o Programa de Internação
Domiciliar Interdisciplinar Oncológico e o Programa Melhor em Casa.
Iniciou-se o Projeto Café com a Direção, esta iniciativa visou promover o encontro entre os

gestores do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/ EBSERH e demais atores que
desenvolvem suas atividades no cotidiano da instituição. A ação é divulgada por meio da intranet,

sendo assim, inclui profissionais lotados no HE, discentes e docentes de todos os cursos e
residências que atuam nos cenários do HE.
Esta atividade proporciona o compartilhamento das ações desenvolvidas na instituição e
favorece a aproximação entre as áreas assistenciais e administrativas. Além de divulgar o

trabalho realizado em um hospital 100% SUS. Tendo até o momento 15 edições apresentadas e
a perspectiva de chegar a 16 até o final de 2016.
De maio de 2015 até o momento, Dra. Isabel Cristina Arrieira integra a equipe de gestão do HE
junto a EBSERH na Gerência de Atenção à Saúde no cargo de Chefe de Divisão da Gestão do
Cuidado e continua paralelamente com a coordenação técnica do serviço de Atenção Domiciliar.
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ESTRUTURA


Criação de espaços de conforto para os profissionais de enfermagem, readequação dos



Criação dos novos leitos de Retaguarda de Urgência e Emergência.









espaços já existentes, reformas e reparações estruturais.

Reforma da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com a qualificação dos leitos.
Reforma do Posto de enfermagem da Unidade de Internação Pediátrica.
Reforma e adequação técnica do Posto de Coleta de Leite Humano.

Ampliação da Sede da Atenção Domiciliar com a criação de farmácia satélite para
atender as demandas das equipes do PIDI Oncológico e Programa Melhor em Casa.

Criação de espaço para acolhimento com classificação de risco na Unidade de
Ginecologia e Obstetrícia.

Reestruturação do ambulatório de radioterapia, realocando junto a este, o ambulatório
de quimioterapia.

Adequação da área física da enfermaria neonatal para Unidade Canguru.

PROCESSOS


No período de janeiro de 2013 a maio de 2014 – foram realizadas reuniões com todas

as unidades assistenciais, administrativas e de apoio na modalidade roda de conversa,

com horários alternados em todos os turnos com o objetivo de possibilitar a maior

participação dos trabalhadores, nas quais estes foram ouvidos e puderam expressar
suas dificuldades, potencialidades e sugestões para melhora de seus processos de


trabalho.

Posteriormente a este ciclo de reuniões construiu-se um diagnóstico das necessidades

demandadas pelos trabalhadores as quais foram apresentadas ao grupo de governança
do HE e acionadas várias ações relacionadas a sanar as dificuldades relacionais,



estruturais e de processo de trabalho.

A partir de maio de maio de 2015 manteve-se esta atividade de interlocução à qual havia

assumido e iniciou-se a atuação na divisão de gestão do cuidado que tem em seu cerne

a criação de condições que proporcionem ações e atitudes interdisciplinares com o


objetivo de proporcionar cuidado integral centrado no usuário.

Na criação dos leitos de Retaguarda de Urgência e Emergência (RUE) participamos da
organização e planejamento do processo de trabalho das equipes, seleção de

profissionais da enfermagem e treinamento em serviço, bem como da organização dos





fluxos dentro destas unidades.

Iniciou-se a organização do trabalho das equipes considerando as linhas de cuidado
conforme o perfil dos pacientes atendidos em nossa instituição.

Foram realizadas reuniões disparadoras com os profissionais que atuam na linha de
cuidado em oncologia e na linha de cuidado materno infantil.

Em 2014 participação na organização do primeiro Congresso de Cuidados Paliativos do
Mercosul.

Em 2015 participação na organização do segundo Congresso de Cuidados Paliativos do
Mercosul.
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Em 2016 participação na organização do Congresso Internacional de Cuidados

Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos sediado no município de Bento
Gonçalves em nosso estado.

Em outubro de 2015 realizamos reunião ampliada com profissionais que atuam na área

materno infantil, na qual foram apresentadas as estratégias para o alcance dos dez
passos para tornar nossa instituição “Hospital Amigo da Criança”, iniciado no mês de
novembro de 2015 a primeira edição do Curso de Capacitação em Aleitamento Materno.

Até o momento foram realizadas 11 edições para os profissionais da assistência e 02















oficinas de sensibilização para todos os profissionais da instituição.

Em novembro de 2015 criada a equipe de consultoria em cuidados paliativos para atuar

nas dependências do hospital, esta composta por médica, enfermeira, assistente social
e psicóloga.

Participação nas reuniões de equipe que ocorrem semanalmente com o objetivo de
construção do plano terapêutico para os pacientes que estão sob cuidados da referida
equipe.

Participação na reestruturação do ambulatório de Oncologia e nas rodas de conversa

interdisciplinares que ocorrem mensalmente com todos os profissionais que atuam no
ambulatório.

Elaboração das metas coletivas e individuais dos trabalhadores que estão sob
responsabilidade da Divisão da Gestão do Cuidado.

Participação de reuniões semanais da Gerência de Atenção à Saúde.

Reestruturação do Serviço de Fisioterapia do hospital pós ingresso dos novos
trabalhadores.
Participação

nas

reuniões

Neuromusculoesquelética.

interdisciplinares

mensais

da

Unidade

Reestruturação do Serviço de Psicologia por linhas de cuidado do hospital e participação
na elaboração do plano de atividades das psicólogas do serviço.

Reestruturação do posto de coleta de leite humano para atendimento da demanda de
ordenha das mães e/ou recém-nascidos em nosso hospital.

Participação como membro do Grupo de Trabalho de Humanização do hospital, atuando
em reuniões e ações propostas por este grupo.

Atuação como docente na residência multiprofissional em oncologia e saúde da criança.
Elaboração junto a gerência de ensino de curso de aperfeiçoamento em cuidados
paliativos ofertado aos trabalhadores da área assistencial do hospital.

Realização das avaliações de desempenho dos primeiros 40 dias e nos 80 dias após

assinatura do contrato com a EBSERH com todos os empregados que ingressaram por
meio de concurso público.

Elaboração e execução de atividade na modalidade “Roda de Conversa” com equipe
assistencial interdisciplinar com tema Cuidado Centrado no Paciente a partir de um vídeo
disparador “O Solitário Anônimo”, o qual proporcionou ampla discussão entre os



participantes.

Planejamento e execução de Seminários Internos da Atenção Domiciliar, a partir da
apresentação dos processos de trabalho das equipes da EMADs, EMAPs e PIDIs.
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RESULTADOS


Melhoria nas áreas de conforto dos profissionais do hospital.



Melhora no fluxo de atendimento da farmácia central com a criação da farmácia






Aumento em 50% dos leitos clínicos da instituição.

satélite na Atenção Domiciliar, assim como, melhora e otimização no atendimento
das demandas do serviço.

Acolhimento com classificação de riscos para as usuárias do serviço de ginecologia
e obstetrícia do hospital.

Início de passos para a implantação da Instituição amiga da criança, entre estes,
contato pele a pele, atendimento das mães para ordenha no posto de coleta de leite

humano, presença de acompanhante nos partos, manobras não farmacológicas no







pré parto e parto.

Organização dos serviços por linhas de cuidado.

Qualificação de 170 profissionais assistenciais da área materno-infantil a partir do
curso teórico prático de aleitamento materno na instituição, bem como, para cuidar
das mães e bebês no processo de amamentação.

Pactuação das metas individuais e coletivas com todos os profissionais sob a
responsabilidade da Divisão da Gestão do Cuidado.

Apresentação e discussão com todos os trabalhadores que ingressaram por meio
de concurso das avaliações realizadas, antes da assinatura e encaminhamento para
a Divisão de Gestão de Pessoas.

Participação de mais de 200 profissionais na atividade “Roda de Conversa Centrada
no Usuário. ”

Aproximação entre a Atenção e Gestão a partir de iniciativas como: reuniões
interdisciplinares, rodas de conversa, café com a direção, entre outras.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Avançar na melhoria dos fluxos nas linhas de cuidado que estão em processo de



Evoluir no processo de gestão compartilhada em todas as áreas de atuação do



implantação na instituição.
Hospital.

Continuar proporcionando o curso de aleitamento aos novos profissionais que

ingressarem na instituição com vistas ao alcance dos dez passos para o sucesso do

aleitamento materno e consequentemente o título Instituição Hospital Amigo da






Criança.

Seguir estimulando as práticas interdisciplinares na instituição à partir de ações que
compartilhem saberes e práticas de cuidado.

Colaborar na implementação e desenvolvimento de indicadores assistenciais.
Colaborar na implementação do Plano Diretor Estratégico da instituição.

Ampliar o Serviço de Cuidados paliativos a partir da conclusão das instalações da
Unidade de Internação em Cuidados Paliativos junto à antiga Laneira.

Organizar o Serviço de Cuidados Paliativos respeitando os princípios desta filosofia
de cuidado.
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Promover qualificação e aperfeiçoamento em cuidados paliativos para todos os



Organizar o processo de trabalho de forma interdisciplinar das novas equipes que



profissionais que ingressarem no novo serviço.

irão atuar na Unidade de Internação em Cuidados Paliativos.

Adequar a Unidade Dia (Unidade CuidAtiva) de cuidados paliativos para atendimento
de usuários que possam usufruir desta modalidade de atendimento melhorando a
sua qualidade de vida, bem como, de seus cuidadores.
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3.1.2.1 SETOR DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

PIDI

UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar – PIDI oncológico foi implantado em abril
de 2005 com o público alvo de pacientes com diagnóstico de câncer atendidos pelos serviços de

saúde da UFPEL: quimioterapia, radioterapia, ambulatórios especializados, hospital escola e

UBS (UFPEL). Houve ampliação em 2011 com a implantação de mais uma equipe em parceria
da SMS (Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas) ampliando o atendimento provindos de
outros serviços de oncologia do Município de Pelotas tendo como principal característica cuidado

integral aos pacientes em ambiente domiciliar com duas Equipes Interdisciplinar, composta por
médica, enfermeira, técnicas de enfermagem, assistente social, psicóloga, nutricionista e

assistente espiritual. Sua sede encontra-se anexo as dependências do Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas situada à Rua Voluntários da Pátria n° 1523 e 1515
Centro/Pelotas/RS.

O Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar para pacientes oncológicos (PIDI

Oncológico), implantado em abril de 2005, veio somar no cuidado de pacientes com câncer,
fechando o ciclo de cuidado integral partindo do diagnóstico, tratamento e cura, até o cuidado
paliativo para pacientes com ou sem possibilidade de cura, em ambiente domiciliar. O INCA, de
longa data tem manejado pacientes com câncer com intercorrências inerentes ao tratamento ou

em fase de cuidados paliativos em ambiente domiciliar, junto com seus familiares, mantendo

vínculo com o serviço de base, incluindo também, as situações de óbitos, reduzindo desta forma
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o sofrimento do paciente e de seus familiares e humanizando o atendimento na fase terminal do
tratamento do câncer, proposito este do Programa de Internação Domiciliar do SADUFPEL.
FLUXO DE INCLUSÃO DOS PACIENTES NO PIDI ONCOLÓGICO


O médico assistente do paciente no Hospital ou Ambulatório de oncologia solicita a
inclusão do mesmo no PIDI, através do preenchimento da ficha de solicitação para

internação domiciliar, fornecendo as informações pessoais, diagnóstico (s) e, tratamento





proposto ao paciente;

A seguir a solicitação será encaminhada a central de atendimento do PIDI, que deverá
encaminhar a equipe técnica para que a primeira visita aconteça para avaliação inicial;

Depois de aprovada a inclusão, o paciente receberá visitas diárias programadas pela
equipe do PIDI;

A partir da internação do paciente em casa, a equipe do PIDI assume de forma integral
a assistência ao paciente até a sua alta;

O prontuário do paciente fica na sede do PIDI, sendo diariamente atualizado durante as

visitas. Contém ficha clínica, ficha de evolução, avaliação inicial e evolução diária de

enfermagem, prescrição médica e resultados de exames complementares. Na folha de

evolução os profissionais de nutrição, serviço social e psicologia também colocam seu




parecer;

Quando houver a programação de alta do paciente, um dos componentes do PIDI faz a
referência do paciente a Unidade de Saúde de referência;

Em caso de óbito o atestado será fornecido pelo médico do PIDI;

Em caso de emergência será fornecido telefone do SAMU, para posterior
encaminhamento ao Pronto Socorro;
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Fluxograma 1 – Fluxo de inclusão de Pacientes do PIDI

OBJETIVO PIDI ONCOLÓGICO HEUFPEL
Complementar o Serviço de Oncologia da UFPEL, oferecendo tratamento adjuvante e cuidados

paliativos aos pacientes com câncer, em todas as formas de apresentação da doença, com ou
sem possibilidade de cura e que possam receber cuidados em ambiente domiciliar.


Humanizar os cuidados dos pacientes com câncer, incluído a família no processo de



Possibilitar a ampliação de leitos em ambiente domiciliar, evitando assim, que os




“cuidador” do paciente, participando desta forma, ativamente do tratamento em casa;

pacientes precisem procurar o Pronto Socorro quando apresentarem intercorrências
clínicas inerentes ao diagnóstico e tratamento do câncer;

Servir como referência para o encaminhamento de pacientes com câncer que estão
internados na rede hospitalar do município;

Incluir ensino, pesquisa e extensão no processo de cuidados domiciliares aos pacientes
oncológicos;
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Trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade, incluindo profissionais médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos,
fisioterapeutas, entre outros.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS


Assistência: visitas aos pacientes duas vezes ao dia de segunda a sexta-feira e sábado
uma visita no turno da manhã por equipe direta, composta de medica, enfermeira,
técnicas de enfermagem e assistente social. As equipes realizam encontro semanal com
a coordenação para apresentar os pacientes e planejar condutas interdisciplinares.



Grupo de cuidadores: estruturado no início de novembro de 2006, este grupo

terapêutico é realizado quinzenalmente envolvendo os familiares de pacientes que

estão, ou que já estiveram internados no PIDI. As reuniões favorecem aos cuidadores a
possibilidade de entender melhor as situações de terminalidade e luto à medida que
trocam experiências com cuidadores em situações semelhantes. Grupo coordenado pela
enfermagem e assistente social.


Grupo de enlutados: realizado a cada 15 dias, participam os familiares enlutados



Atividades Acadêmicas: o PIDI contempla as atividades acadêmicas com a inserção

recentes. Grupo coordenado por assistente social e psicologia.

de Residência Multiprofissional em Oncologia nas áreas de enfermagem, nutrição,

psicologia, odontologia, terapia ocupacional e serviço social. Os estudantes se
integraram no programa realizando visitas domiciliares e apresentação de casos clínicos
dos pacientes internados no PIDI. Estudantes de enfermagem, psicologia e nutrição

realizaram seus trabalhos de conclusão de curso abordando as atividades desenvolvidas
no PIDI. Acertado a partir de janeiro de 2013 o estágio curricular de doutorandos de
medicina junto ao PIDI e ao Melhor em Casa assim com estágios curriculares.

ESTRUTURA

RECURSOS HUMANOS


2 Médicos



4 Técnicos Enfermagem










4 Enfermeiros
2 Motoristas
1 Psicólogo

1 Assistência Social
1 Administrativo

1 Capelão (voluntário)
1 Cirurgião
1 Nutricionista
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RECURSOS FÍSICOS




Frota de dois veículos tipo passeio cinco lugares locados;

Sede mobiliada e com recursos de computadores, telefonia, rede lógica para acesso a
rede do HEUFPEL/EBSERH, composta por Central de Atendimento, sala de prescrições,
auditório, sala de reunião e cozinha/estar;
Posto piloto Farmácia e dispensação.

RECURSOS FINACEIROS


O aporte de R$ 20.000,00 fornecidos pela SMS do Município de Pelotas para custear
uma das equipes.

PROCESSOS

CARGA HORÁRIA PROFISSIONAIS PIDI


Médicos 24 horas semanais;



Apoio 30 horas semanais;





Enfermagem 30 e 36 horas semanais;
Motoristas 44 horas semanais;
Administrativo 40 e 44 horas semanais.

PIDI (2 EQUIPES PIDI ONCOLÓGICO)
Composta por:


Equipes: 2 médicos, 4 enfermeiros, 4 técnicos enfermagem, e 1 ass. Social, 2



Apoio





motoristas, 1 capelão,1 cirurgião,1nutricionista e 1 psicóloga.
Central atendimento e sistemas: 2 administrativos;
Farmácia piloto: 1 farmacêutico e 2 atendentes;

Retaguarda: TI, Laboratório, Imagenologia, Manutenção, NUTRANS, Almoxarifado,
Gráfica, RH, Higienização, Financeiro, entre outros.
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FUNCIONAMENTO
O PIDI ofertará, no 12 (doze) horas/dia de funcionamento, de modo que o trabalho do PIDI seja
no formato de cuidado horizontal (diarista) em dias úteis e nos finais de semana e feriados, de

forma a assegurar a continuidade da atenção em saúde, podendo utilizar, nestas ocasiões, o
regime de plantão, podendo visitar o paciente até duas vezes no mesmo dia.

Figura 38 – Programação e Planejamento Diário do PIDI

RESULTADOS


Em abril de 2013 ampliamos nossa sede com a ocupação do prédio 1515 anexo ao

prédio 1523 possibilitando assim a construção de uma sala de prescrições e
planejamento do Atendimento Domiciliar diário, vestiário e espaço padrão para acolher








a Farmácia Satélite.

Em 2015 em ação Multiprofissional e Interdisciplinar dos Programas de Atenção
Domiciliar PIDI e Melhor em Casa foi desenvolvido o Manual de Orientações para
Cuidadores de Pacientes no Domicílio.

A partir de outubro de 2015 houve a reestruturação das equipes com a substituição dos
profissionais da Fundação de Apoio Universitário pelos profissionais aprovados no
concurso da EBSERH.

Desenvolvimento das atividades de acolhimento dos profissionais.
Atividades de educação

permanente para a reestruturação das

equipes

e

desenvolvimento do processo de trabalho mantendo a interdisciplinaridade e o cuidado
integral do usuário.

Em dezembro de 2015 entra em funcionamento a farmácia satélite dentro dos padrões

técnicos exigidos pela Farmácia Central do HEUFPEL, com objetivo te atendimento da
demanda da Atenção Domiciliar e facilitação dos fluxos da Farmácia Central.

Organização junto a Central de Materiais para produção e armazenamento de curativo

em espaço determinado na sede da Atenção Domiciliar com objetivo de facilitar e
potencializar a produção da Central de Materiais no HEUFPEL.
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Em novembro de 2016 realização do I Seminário Interno da Atenção Domiciliar visando
a atualização e educação permanente dos profissionais do PIDI e Melhor em Casa.

O Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar PIDI Oncológico trabalhou de 2005 a 2011

com uma equipe de atenção domicilia a partir de 2011 conta com duas equipes de atenção
domiciliar onde de 2005 a dezembro de 2016 admitiu 1989 pacientes sendo 890 internações de
pacientes novos e 1099 readmissões por retorno ou permanência para cuidados no domicilio. O

programa contempla principalmente aqueles que se encontra em fase de cuidados paliativos, o

caráter interdisciplinar permanente em ambiente domiciliar, favorece o bem-estar para a grande

satisfação dos usuários em relação ao programa. Relativo o quadriênio 2013 a 2016 o programa
admitiu 926 pacientes em caráter de atenção domiciliar interdisciplinar sendo 289 novos e 637
readmissões contados até setembro de 2016.

Figura 39 – Número anual de Pacientes do PIDI

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Conclusão das obras da nova sede junto ao Centro de Cuidados Oncológicos o Hospice no
antigo prédio da Laneira seguido da qualificação e melhora da frota.
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MELHOR EM CASA

CONTEXTUALIZAÇÃO
ATENÇÃO DOMICILIAR

No início de 2011 o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho formado por serviços de

Atenção Domiciliar e por áreas técnicas do Ministério da Saúde. Partindo. O grupo de trabalho
partiu do acúmulo de experiências anteriores em Atenção Domiciliar, entendendo que aportaria

vigente Portaria 2529 de 19 de outubro de 2006 precisava ser revisada e efetivamente
operacionalizada à luz das necessidades atuais. O trabalho do grupo resultou na revogação

desta portaria e na publicação da Portaria 2029 de 2011 que foi substituída pela portaria 2527

de outubro de 2011, dando base para que o governo federal lançasse o Programa Melhor me
Casa no dia 8 de novembro de2011.Desde então, a normativa que disciplina a Atenção Domiciliar
no âmbito do SUS sofreu modificações ela portaria 963 de maio de 2013.As três normativas

preservaram a essência da proposta original colocada a partir de 2011.A portaria 963 de 2013
foi redefinida pela portaria 825 de abril de 2016.
PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA
Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde

(RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças,
reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de

cuidados. A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de
atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva
ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna

para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de
autonomia do usuário, família e cuidador. A determinação da modalidade está atrelada às
necessidades de cuidado peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das
visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos.
I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)
II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2);
III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3).
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): Serviço complementar aos cuidados realizados na atenção

básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar,
responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção
Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP);
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PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA – SADUFPEL
Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas

(SADUFPEL) foi habilitado pela Portaria 2959 de 14 de dezembro de 2011 considerando a
Portaria 2527/GM/MS, de 27 de outubro de 2011 e posteriormente iniciou suas atividades em 19

de março de 2012 sendo o pioneiro no Brasil colocando em funcionamento o primeiro SAD o
SADUFPEL composto por três EMAD, configuradas em seis Equipes Multiprofissional de

Atenção Domiciliar e uma Equipe Multiprofissional de Apoio para atuação na zona urbana do
Município de Pelotas. O Programa de Atenção Domiciliar Melhor em Casa compõe com o PIDI

(Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar Oncológico) os programas de Atenção

Domiciliar do HEUFPEL/EBSERH, ambos sediados na Rua Voluntários da Pátria 1523/1515
anexo ao HEUFPEL.

ESTRUTURA

PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA – SADUFPEL
SEDE - Sua sede encontra-se anexo as dependências do Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas situada à Rua Voluntários da Pátria n° 1523 e 1515 Centro/Pelotas/RS.


Seis Equipes Multiprofissional de Atenção Domiciliar (3 EMAD): Composição básica



Abrangência de Atuação na zona urbana do Município de Pelotas: EMAD SUL -

de uma EMAD (médico, enfermeiro, tec. enfermagem, ass. Social e motorista)

Fragata – Barragem -Centro Sul – Porto/Várzea na faixa de 124 mil habitantes; EMAD
NORTE – Três Vendas – Areal Norte – Centro Norte na faixa de 110 mil habitantes;



EMAD LESTE – Areal- Fátima/Balsa-Laranjal na faixa de 110 mil habitantes.

Uma Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP): EMAP (fisioterapeuta, nutricionista,
psicólogo e motorista)

RECURSOS HUMANOS


Seis médicos clínicos;



Doze técnicos de enfermagem;









Seis enfermeiras;

Três assistentes sociais;
Dois administrativos;
Um psicólogo;

Um fisioterapeuta;
Um nutricionista;

Cinco motoristas.

RECURSOS FÍSICOS


Frota de cinco veículos cedidos pela UFPEL;
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Sede mobiliada e com recursos de computadores, telefonia, rede lógica para acesso a



auditório, sala de reunião e cozinha/estar;
Posto piloto Farmácia e dispensação.

rede do HEUFPEL/EBSERH, composta por Central de Atendimento, sala de prescrições,

RECURSOS FINACEIROS



R$ 150.000,00 mês para custeio das EMAD pactuado com Ministério da Saúde como
repasse Fundo a Fundo mediante comprovação de produtividade lançada no ESUS/AD
com códigos de ações do SIGTAP.

R$ 6.000,00 mês para custeio da EMAP pactuado com Ministério da Saúde como
repasse Fundo a Fundo mediante comprovação de produtividade lançada no ESUS/AD
com códigos de ações do SIGTAP.

PROCESSOS

CARGA HORÁRIA PROFISSIONAIS PIDI


Médicos 24 horas semanais;



Apoio 30 horas semanais;





Enfermagem 30 e 36 horas semanais;
Motoristas 44 horas semanais;
Administrativo 40 e 44 horas semanais.

MELHOR EM CASA (4 EQUIPES SADUFPEL)
Composta por:


EMAD tipo1 (3 Equipes Multiprofissional de Atenção Domiciliar), composta por: 2

médicos, 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem e 2 assistentes sociais e 3
motoristas.






EMAP

(1

Equipe

Multiprofissional

de

1fisioterapeuta,1 psicólogo e 1 nutricionista e 1 motorista.

Apoio),

composta

por:

Apoio

Central atendimento e sistemas: 2 administrativos;
Farmácia piloto: 1 farmacêutico e 2 atendentes;

Retaguarda: TI, Laboratório, Imagenologia, Manutenção, NUTRANS, Almoxarifado,
Gráfica, RH, Higienização, Financeiro, entre outros.

FUNCIONAMENTO
O PIDI ofertará, no 12 (doze) horas/dia de funcionamento, de modo que o trabalho do PIDI seja
no formato de cuidado horizontal (diarista) em dias úteis e nos finais de semana e feriados, de

forma a assegurar a continuidade da atenção em saúde, podendo utilizar, nestas ocasiões, o
regime de plantão, podendo visitar o paciente até duas vezes no mesmo dia.
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Figura 40 – Programação e Planejamento Diário do PIDI

Fluxograma 2 – Fluxo de inclusão de Pacientes do Melhor em Casa
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OBJETIVOS DO SADUFPEL
I.

II.

III.
IV.

Redução da demanda por atendimento hospitalar;

Redução do período de permanência de usuários internados;

Humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários; e
A desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS.

O SADUPEL seguirá as seguintes diretrizes:
I.
II.

III.

Ser estruturada de acordo com os princípios de ampliação e equidade do acesso,

acolhimento,

Humanização e integralidade da assistência, na perspectiva da RAS;

Estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de
atenção à saúde;

IV.

Adotar linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras baseadas nas

necessidades do usuário, reduzindo a fragmentação da assistência e valorizando o
trabalho em equipes multiprofissionais e interdisciplinares; e

V.

Estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da
família e do (s) cuidador (es).

As equipes SADUFPEL responsáveis pela assistência têm como atribuição:
I.

Trabalhar em equipe multiprofissional integrada à RAS;

II.

Identificar, orientar e capacitar o (s) cuidador(es) do usuário em atendimento,

III.

Acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários, familiares ou cuidadores;

V.

Utilizar linguagem acessível, considerando o contexto;

envolvendo-o(s) na realização de cuidados, respeitando seus limites e potencialidades,
considerando-o(s) como sujeito(s) do processo;

IV.

Promover espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e familiares;

VI.

Pactuar fluxos para atestado de óbito, devendo ser preferencialmente emitido por médico

da EMAD ou da Equipe de Atenção Básica do respectivo território;

VII.

Articular, com os demais estabelecimentos da RAS, fluxos para admissão e alta dos

usuários em AD, por meio de ações como busca ativa e reuniões periódicas; e
Participar dos processos de educação permanente e capacitações pertinentes.

VIII.

FUNCIONAMENTO DO SADUFPEL
O SAD será organizado a partir de uma base territorial, sendo referência em atenção domiciliar
para uma população definida e se relacionará com os demais serviços de saúde que compõem

a RAS, em especial com a atenção básica, atuando como matriciadores dessas equipes, quando
necessário.



A EMAD realizará atendimento, no mínimo, 1 (uma) vez por semana a cada usuário.

A EMAP será acionada somente a partir da indicação clínica da EMAD, para dar suporte
e complementar suas ações.
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Estima-se, em média, o atendimento de 60 (sessenta) usuários para cada EMAD Tipo 1.

A admissão do usuário ao SAD exigirá a sua prévia concordância e de seu familiar ou,

na inexistência de familiar, de seu cuidador, com assinatura de termo de esclarecimento
e reponsabilidade.

Ao usuário em AD acometido de intercorrências agudas será garantido atendimento,
transporte e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 (vinte e
quatro) horas/dia, previamente definidas como referência para o usuário.

A admissão de usuários dependentes funcionalmente, segundo a Classificação
Internacional de

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), será condicionada à presença de cuidador
(es) identificado (s).

O SADUFPEL ofertará, no mínimo, 12 (doze) horas/dia de funcionamento, de modo que
o trabalho da EMAD seja no formato de cuidado horizontal (diarista) em dias úteis e nos
finais de semana e feriados, de forma a assegurar a continuidade da atenção em saúde,
podendo utilizar, nestas ocasiões, o regime de plantão.

RESULTADOS



Em março de 2012 junto ao lançamento do Programa de Atenção Melhor em Casa
implantamos uma Cartilha de orientação de funcionamento do programa (disponível no
www.heufpel.com.br/melhor em casa).

Em junho de 2012 fizemos a ação Melhor em Casa na Rede onde divulgamos o
programa na rede Municipal através de reuniões com as Unidades Básicas, Pronto

Socorro Municipal e rede hospitalar do município para esclarecimento e orientação de
funcionamento do Programa de Atenção Domiciliar Melhor em Casa instituído pelo


Governo Federal como integrante da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS.

Em abril de 2013 ampliamos nossa sede com a ocupação do prédio 1515 anexo ao

prédio 1523 possibilitando assim a construção de uma sala de prescrições e
planejamento do Atendimento Domiciliar diário, vestiário e espaço padrão para acolher







a Farmácia Satélite.

Em 2015 em ação Multiprofissional e Interdisciplinar dos Programas de Atenção
Domiciliar PIDI e Melhor em Casa foi desenvolvido o Manual de Orientações para
Cuidadores de Pacientes no Domicílio.

A partir de outubro de 2015 houve a reestruturação das equipes com a substituição dos
profissionais da Fundação de Apoio Universitário pelos profissionais aprovados no
concurso da EBSERH.

Desenvolvimento das atividades de acolhimento dos profissionais.
Atividades de educação

permanente para a reestruturação das

equipes

e

desenvolvimento do processo de trabalho mantendo a interdisciplinaridade e o cuidado
integral do usuário.

Em dezembro de 2015 entra em funcionamento a farmácia satélite dentro dos padrões

técnicos exigidos pela Farmácia Central do HEUFPEL, com objetivo te atendimento da
demanda da Atenção Domiciliar e facilitação dos fluxos da Farmácia Central.
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Organização junto a Central de Materiais para produção e armazenamento de curativo

em espaço determinado na sede da Atenção Domiciliar com objetivo de facilitar e
potencializar a produção da Central de Materiais no HEUFPEL.

Em novembro de 2016 realização do I Seminário Interno da Atenção Domiciliar visando
a atualização e educação permanente dos profissionais do PIDI e Melhor em Casa.

MELHOR EM CASA - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
O Programa de Atenção Domiciliar Melhor em Casa, no ano de 2012 iniciou suas atividades em
março e no período de março de 2012 até setembro de 2016 totalizou a assistência de 6455

pacientes em regime de atenção domiciliar multiprofissional na zona urbana do município de

Pelotas no estado Rio Grande do Sul e efetuou 66126 ações em atenção domiciliar. No
quadriênio em questão de janeiro de 2013 até setembro de 2016 foram executadas 5776
admissões em atenção domiciliar com a execução de 59811 ações em atenção domiciliar.

Figura 41 – Número anual de Pacientes do PIDI
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DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Conclusão das obras da nova sede junto ao Centro de Cuidados Oncológicos o Hospice no
antigo prédio da Laneira seguido da qualificação e melhora da frota.
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3.1.2.2 DEMAIS UNIDADES

UNIDADE DE SISTEMA DIGESTIVO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Pelo presente relatório de gestão se demonstrará a partir das atividades desenvolvidas em minha
participação na chefia da Unidade do Sistema Digestivo do HE – UFPEL - EBSERH, no período
compreendido pelo quadriênio de 2013 a 2016, a contextualização, a estrutura, o processo, os
resultados e os desafios, consoante padrão referencial apresentado.
Em janeiro de 2013 assumi a coordenação técnica do serviço de endoscopia do Hospital Escola,
sendo que no ano de 2016 fui cedido da UFPEL para a EBSERH e, assim, assumi efetivamente

a chefia da Unidade do Sistema Digestivo do HE, que compreende além do serviço de

endoscopia, todo o serviço de gastroenterologia do hospital, tanto em nível ambulatorial quanto
hospitalar.

ESTRUTURA

A seguir passo a demonstrar a estrutura da unidade e sua progressão, subdividindo a

apresentação em recursos físicos, humanos e materiais para o desenvolvimento do trabalho

neste quadriênio. Destaca-se no período o crescimento em todos os recursos acima elencados,
com a concretização de projetos de gestão desenvolvidos no período e, especialmente, após a
implantação da EBSERH.
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RECURSOS FÍSICOS
A unidade de endoscopia do HE está localizada no andar térreo do hospital e conta atualmente

com uma recepção e sala de espera para pacientes e seus acompanhantes, uma sala de
recuperação, um DML, dois banheiros (um para os pacientes e um para a equipe de trabalho),

uma sala de exames onde são realizados os procedimentos de endoscopia digestiva alta,
colonoscopia e fibrobroncoscopia e uma área de limpeza e desinfecção dos endoscópios.
A unidade de internação clínica de pacientes atendidos pela equipe de gastroenterologia é

composta de cinco (5) leitos masculinos e cinco (5) leitos femininos, localizada no andar térreo
do hospital, na RUE 1. Os casos são discutidos em round no QG da gastroenterologia que está

localizado no prédio da direção do hospital, na rua Professor Araújo, juntamente com os demais
QG´s da clínica médica do HE.
O ambulatório de gastroenterologia está localizado junto ao ambulatório central da Faculdade de
Medicina e conta com uma sala de orientação e 5 consultórios para atendimento aos pacientes.
O CAMMI (Centro de Aplicação e Monitorização de Medicamentos Injetáveis) atende pacientes

em tratamento para hepatite C e está localizado no prédio anexo ao da direção do HE, na rua
Professor Araújo.
RECURSOS HUMANOS
Para o cumprimento da demanda requisitada, a unidade do sistema digestivo conta atualmente
com o seguinte quadro de colaboradores: Quatro médicos gastroenterologistas (1 atua na

enfermaria e na endoscopia; 1 atua na enfermaria e no ambulatório e 2 atuam na enfermaria, na
endoscopia e no ambulatório); 2 médicos gastroenterologistas que ingressaram no concurso
Ebserh para clínica médica e atuam no ambulatório de gastroenterologia; 3 médicos

coloproctologistas que atuam no ambulatório e na endoscopia do HE; 1 médico endoscopista
que atua na endoscopia do HE; 1 médico cirurgião que atua na endoscopia do HE e 3 médicos
que atuam na broncoscopia (1 pneumologista e 2 ciurgiões torácicos).
RECURSOS MATERIAS
O Serviço de endoscopia dispõe atualmente de três (3) fibrobroncoscópios, sendo que um está

em manutenção; seis (6) gastroscópios, sendo 2 em uso e 4 em manutenção atualmente; cinco
(5) colonoscópios, sendo 2 em uso e 3 em manutenção atualmente. Além destes equipamentos,

o serviço cota com um ecoendoscópio que não está em uso por não haver profissional habilitado
para este procedimento.

PROCESSOS E RESULTADOS

Relata-se especificamente as atividades e ações desenvolvidas no período:
DOS ATENDIMENTOS
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Ambulatório: O serviço de gastroenterologia HE/UEFPEL/EBSERH, no período, ampliou
o número de atendimentos no ambulatório, reduzindo assim a demanda represada da
secretaria de saúde do município de Pelotas. Além de aumentar quantitativamente o
atendimento, houve uma reestruturação em ambulatórios específicos, tendo sido criados
os ambulatórios de Doenças Inflamatórias Intestinais, o ambulatório de co-infecção para

atendimento a pacientes co-infectados com HIV e Hepatite B e/ou C, além do
ambulatório de hepatologia e de gastro geral. O CAMMI passou a atender os pacientes

em tratamento para hepatite C com as novas medicações interferon-free disponibilizadas
pelo Ministério da Saúde, sendo que atualmente atingimos mais de 90% de cura em
nosso ambulatório.


INTERNAÇÃO HOSPITALAR



ENDOSCOPIA: Houve também um crescimento quantitativo nos procedimentos
endoscópicos realizados no HE. No ano de 2016 foram realizadas até o presente

momento 1.539 endoscopias digestivas altas e 1093 colonoscopias, totalizando 2.632
exames,

tanto

em

pacientes

ambulatoriais

como

hospitalizados.

Dentre

os

procedimentos que realizamos no serviço de endoscopia, destacam-se além de
endoscopias e colonoscopias diagnósticas: gastrostomia endoscópica, ligadura elástica
de varizes de esôfago, cianoacrilato para tratamento de varizes gástricas, dilatação
esofágica, polipectomias e mucosectomias endoscópicas.


OUTRAS ATIVIDADES: Além das atividades diárias desenvolvidas pela unidade

(atendimento aos pacientes hospitalizados na enfermaria, discussão em round,
atendimentos ambulatoriais e procedimentos endoscópicos), a equipe reúne-se
semanalmente, às quartas-feiras ao meio-dia, para discutir artigos científicos, diretrizes
e guidelines e casos clínicos difíceis.

Realizamos o primeiro encontro de pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, uma
atividade voltada aos pacientes e familiares com o objetivo de difundir informações e aproximar
as pessoas para que troquem experiências.

Disponibilizamos, ao longo do ano, a realização de elastografia hepática em pacientes com
hepatite C, tendo sido realizados mais de 100 exames de forma gratuita aos pacientes.

Fomentamos as discussões de casos através de inúmeras palestras com médicos especialistas.

Participamos do primeiro mutirão nacional da rede EBSERH realizando procedimentos de
endoscopia digestiva alta e colonoscopia.
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INSERÇÃO NAS QUESTÕES DE ENSINO: o serviço conta com 4 médicos residentes
em gastroenterologia. Além de acadêmicos e residentes da nossa faculdade e
universidade, recebemos estagiários curriculares do curso de medicina e médicos

residentes de outras instituições que aqui recebem treinamento e complementam sua
formação.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS





Manutenção da qualidade e quantidade dos atendimentos da unidade;

Redimensionar a estrutura física do serviço de endoscopia, aumentar a quantidade de

equipamentos no serviço de endoscopia e com isso aumentar a capacidade de
atendimento;

Aumentar o número de pacientes em tratamento para hepatite C crônica;
Finalizar protocolos de atendimento na unidade;
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UNIDADE DE SISTEMA NEURO-MUSCULO-ESQUELÉTICO
CONTEXTUALIZAÇÃO

A Unidade do Sistema Neuro-Musculo-Esqueletico foi criada em Agosto de 2016 sendo

composta pelos seguintes profissionais: Médico Fisiatra, Fisioterapeutas, Terapeutas
Ocupacionais, Fonoaudiólogas e Educador Físico. Previamente à criação da unidade, as

atividades eram desenvolvidas pelos referidos profissionais de forma independente ou pouco
integradas. A partir de sua criação, um dos principais objetivos de trabalho tem sido unificar e

integrar a equipe para proporcionar a melhor assistência possível aos pacientes do SUS
atendidos no HE através da troca de conhecimentos específicos a cada área e sua atuação
complementar.
As atividades são desenvolvidas nos setores administrativos e assistenciais do HE – UFPel /

EBSERH, incluindo internação domiciliar, vinculadas à assistência e ao ensino (graduação –
estágios curriculares; e, pós-graduação – residência multiprofissional) e no ambulatório da
FAMED - UFPel.

Devido ao grande espectro de atuação dos profissionais que compõem a unidade, faremos uma
explanação individualizada para melhor entendimento.


Médico Fisiatra – atua no ambulatório da FAMED atendendo pacientes com pequenas e

grandes incapacidade necessitando de reabilitação física e portadores de quadros de
dor osteo-artro-musculares. Além da avaliação, tratamento, procedimentos fisiátricos

realiza o acompanhamento do trabalho de reabilitação realizado pela fisioterapia e


terapia ocupacional.

Fisioterapia – prestam atendimento de fisioterapia motora e respiratória aos pacientes

ambulatoriais (FAMED) e internados nos setores: UTI adulto, UTI neonatal e

semintensiva, pediatria, redes de urgência e emergência I, II e III, clinicas médica e


cirúrgica, ginecologia, e internação domiciliar.

Terapia Ocupacional - A assistência aos pacientes é dividida em três linhas de cuidado:

Oncologia - Hematologia, Doenças Crônicas (Infectologia, endocrinologia, hospital –
dia), e Materno - infantil (obstetrícia e pediatria). Realiza a supervisão e

acompanhamento da prática assistencial dos alunos em estágios curriculares do Curso
de Terapia Ocupacional – UFPel, além da preceptoria e supervisão da prática

assistencial dos residentes em Terapia Ocupacional do Programa de Residência


Multiprofissional de Atenção à Saúde Oncológica.

Fonoaudiologia – Desenvolve atividades no Setor de Neurodesenvolvimento do
Ambulatório da Faculdade de Medicina da UFPEL (FAMED) através de atendimentos de

fonoterapia da linguagem infantil e exames de audiologia, na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTI-Neo) e internação Infantil através de avaliação das funções orais
do recém-nascido, gerenciamento das disfagias, fonoterapia para adequação das

funções orais, orientação e apoio aos pais, apoio na amamentação, e, Triagem Auditiva


Neonatal Universal, popularmente conhecido como Teste da Orelhinha.

Educação Física – Atuação assistencial visando estimular o desenvolvimento motor em
Pediatria, combate a inatividade física e controle de disfunções motoras na gestação,
atenção à Saúde do Trabalhador com a ginástica laboral.
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ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS
Áreas físicas específicas:





Setor de fisioterapia ambulatorial – FAMED junto ao setor de RX.
Salas no Ambulatório Neurodesenvolvimento -

Duas salas para atendimento da

fonoaudiologia (audiometria e triagem audiológica neonatal).

QG no Setor de Educação – sala compartilhada entre Terapia Ocupacional e Educação
Física

(funcionários

multiprofissionais).

EBSERH

e

FAU,

alunos

graduação

TO

e

residentes

Sala dos fisioterapeutas – destinada utilização dos fisioterapeutas do hospital, guarda
de materiais, sala de reunião e descanso.

Materiais:


Cada setor possui materiais de consumo específicos ao desempenho de suas atividades



Equipamentos de Medicina Física (fisioterapia ambulatorial) – Ultrassom, TENS, FES,



profissionais.

Turbilhão, etc.

Equipamentos de Fonoaudiologia: cabine audiométrica; audiômetro clínico; aparelho
para realização dos exames PEATE-a e EOA; aparelho para EOA; Kit de avaliação
auditiva comportamental

RECURSOS HUMANOS
Médico Fisiatria:


Fábio Coelho Guarany
→

Chefe Unidade Sistema Neuro-Músculo-Esquelético – HE UFPel / EBSERH

→

Consultor da Assistência Farmacêutica da SES – RS

→
→

Doutor em Ciências Médicas – Faculdade de Medicina / UFRGS

Consultor Ministério da Saúde para Medicamentos de Alto Custo – Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas em Espasticidade

Fisioterapeutas Hospital:


Alessandra Lima Luiz (FAU)
→

Título Especialista em Terapia Intensiva Adulto – COFITO

→
→

Especialização em Acupuntura
Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória

→

Especialização em Terapia Intensiva
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Ana Carolina Krummenaer Juliani
→

Coordenadora do Setor de Fisioterapia

→

Especialista em Reabilitação Físico Motora

→

Responsável Técnica



Daniele Barin Facin



Juliano Vicente do Nascimento



Lucélia Luna Melo Dias

→
→
→
→

Especialista em Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Traumatologia
Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil
Mestre em Cinesiologia – University of Manitoba / Canadá

Doutora em Ciências da Saúde Aplicada - University of Manitoba / Canadá



Maria Fernanda Dorrego Antunes (FAU)



Marina Cordeiro Madeira Müller

→
→

Título Especialista em Terapia Intensiva Adulto – COFITO

→

Mestrado em Educação Física – ESEF / UFPel

→


Mestre em Ciências Fisiológicas – FURG

Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória



Priscila Weber



Rafael de Souza



Renato Lins Rodrigues



Tielen Marques Dias

→
→
→
→
→



Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana – UFSM
Especialização Fisioterapia Desportiva
Especialização em Treinamento Neuromuscular
Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e Adolescente
Título Especialista em Terapia Intensiva Neonatal – COFITO

Welleson Costa Gomes

Fisioterapeutas Ambulatório:


Andrigo Gomes da Costa



Bibiana Reis Cavalheiro



Marcelo Cardoso Corrêa

→

Especialização em Reabilitação Físico Motora
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→

Especialização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica Clínica

Terapeutas Ocupacionais:


Andressa Nascimento Pavlak



Daniele Dornelles Bender (FAU)



Michele Bergmann Mattoso (FAU)



William Gonçalves Sueiro

→

→

Especialista em Reabilitação Neurológica

Técnico em Mecatrônica

Fonoaudiólogas:


Aline da Silva Lopes (UFPel)



Ariane de Macedo Gomes



Gabrielle Feiertag

→

→

Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana - UFSM.

Residência Multiprofissional em Atenção ao Paciente Crítico - Grupo Hospitalar
Conceição.



Gicélia Barreto Nascimento



Maria Rita Leal Ghisleni

→
→

Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana – UFSM
Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana - UFSM.

Educador Físico:


Lidiane Pozza Costa (licença maternidade)

RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos produzidos pela unidade provem dos atendimentos aos usuários do SUS com as
devidas contratualizações para cada setor.

PROCESSOS

Atividades / ações desenvolvidas:
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Ambulatório de Fisiatria
→

Horário: Segunda - 13 às 17h / Terça - 08 às 12 e 13 às 17h / Quarta - 08 às

→

24 consultas semanais

Fisioterapia Motora Ambulatorial
→
→







Horário: Segunda à sexta – 07 às 19h; Sábados e domingos – 07 às 19h

→

400 sessões semanais

(redução profissionais – plantão)

Terapia Ocupacional Hospitalar
→

Horário: Segunda à sexta – 08 às 18h
100 atendimentos semanais

Fonoaudiologia Hospitalar Infantil / Neonatal
→

Horário: Segunda à sexta – 07 às 13h
30 atendimentos semanais

Fonoaudiologia Ambulatorial
→

Audiometrias Ambulatorial Adulto

→

Triagem Auditiva Neonatal Universal - Teste da Orelhinha

→

Avaliação de Linguagem Infantil



16 exames mensais



86 exames mensais



27 avaliações mensais

Educação Física Hospitalar
→

Ginástica Laboral e Orientação Individual - Saúde do Trabalhador

→

Grupo de Cuidadores – atividade conjunta com a Terapia Ocupacional

→
→
→


200 sessões semanais

→

→


Horário: Segunda à sexta – 07 às 19h

Fisioterapia Motora e Respiratória Internação e Internação Domiciliar

→


12h.

Grupo de Gestantes – atividades físicas


Terças-feiras - 15 às 16h

Atenção a pacientes internados na Unidade Pediatria
Atuação na Maternidade do HE

Educação Física Ambulatorial
→
→

Atenção a crianças no Ambulatório de Pediatria – FAMED
Projeto Criançada em Movimento – FAMED
 Segundas e quintas - 14h às 18h
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RESULTADOS


Atuação interdisciplinar – o trabalho da unidade tem por foco o apoio mútuo entre os



Qualificação do atendimento dos usuários SUS colaborando com a abordagem multi e




seus diversos setores e entre as demais unidades do HE.
interdisciplinar.

Melhora da saúde do trabalhador através de ações de prevenção dos distúrbios do
sistema osteomuscular.

Incremento na realização de sessões terapêuticas em fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Os desafios são inúmeros, no entanto, são priorizadas as ações que qualifiquem a assistência e
melhorem os desfechos clínicos dos pacientes atendidos na instituição. A seguir serão listadas
as principais ações planejadas:


Atendimento fisioterapêutico em consonância com o COFFITO (Conselho Federal da

Fisioterapia e Terapia Ocupacional), CREFITO (Conselho Regional da Fisioterapia e
Terapia Ocupacional) e RDC 7 2010 que dispõe sobre as condições mínimas de

atendimento para funcionamento das UTI’s que definem a carga horária da fisioterapia
em terapia intensiva de no mínimo 18h diárias. Esta situação não está sendo atendida

devido a EBSERH e não permitir jornadas de trabalho de 6h no terceiro turno, somente






jornadas de 12h noturnas.

Ampliação da abrangência da unidade dentro do HE garantindo a presença efetiva de
fisioterapia nos setores que ainda atendidos.

Otimizar as ações que garantam o correto faturamento dos atendimentos realizados.
Ampliação da contratualização dos serviços prestados ao gestor SUS.

Área física para abrigar os diversos setores ainda sem local fixo para desempenhar suas
atividades.

Aquisição “Imitânciometro AT235H”. Aparelho capaz de verificar a presença de perda

auditiva e o seu grau, através da avaliação das alterações de orelha média nos casos
de falha do teste com audiômetro infantil.
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UNIDADE DE CIRURGIA GERAL

CONTEXTUALIZAÇÃO
Início das atividades

As atividades iniciaram oficialmente em 04/03/2016.
Onde se insere
A Unidade de Cirurgia Geral se insere no Hospital Escola/UFPEL e ambulatórios da faculdade
de Medicina e hospital Escola.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS



Leito cirúrgicos: 15 leitos distribuídos em duas enfermarias somados aos leitos da Rede
de Urgência e Emergência (R.U.E.);
Salas de cirurgia: 4 salas.

RECURSOS HUMANOS



Cirurgiões gerais: 4 R.J.U. + 4 EBSERH;
Cirurgia plástica: 2 R.J.U.;
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Médicos Residentes: 6 R2 + 8 R1;



Enfermagem: Corpo de enfermagem do bloco cirúrgico, unidades de internação e
ambulatórios.



Doutorandos: estágio curricular;

RECURSOS MATERIAIS


Material cirúrgico para cirurgias abertas;



3 torres completas;




Material cirúrgico para vídeo cirurgia;
4 caixas completas.

PROCESSOS










Reorganização da escala dos plantões cirúrgicos, com plantões presenciais de 24 horas,
em três dias da semana, e nos demais dias, plantões presenciais das 7 às 19 horas, com
sobreaviso noturno;

Organização dos horários das salas cirúrgicas conforme as demandas que atuam no
Hospital Escola;

Organização dos horários dos ambulatórios de acordo com os planas de atividades dos
cirurgiões e demanda assistencial;

Estabelecer e implantar um fluxograma de agendamento de cirurgia, conforme tabela
em anexo, a fim de concatenar a disponibilidade de leitos com as cirurgias agendadas
Estabelecer uma rotina de visita à beira do leito dos pacientes internados;

Diminuir a lista de espera das cirurgias eletivas e atenuar a demanda reprimida;

Criar um protocolo de atendimento hospitalar com o Pronto-Socorro Municipal através
do residente de cirurgia para os casos semieletivos;

Criar um protocolo de atendimento ambulatorial com o Pronto-Socorro para os casos
cirúrgicos eletivos;
Round semanal com presença de cirurgiões, residentes, doutorandos e enfermagem.

RESULTADOS


Melhor aproveitamento da sala de cirurgia e redução da ociosidade;



Diminuição de queixas na ouvidoria devido ao cancelamento de cirurgias por falta de







Melhora da cobertura assistencial em várias especialidades;
leitos e centralização do agendamento;

Melhor controle dos pacientes em pós-operatório;
Implantação de cirurgias eletivas nos sábados;
Aumento de cirurgias ambulatoriais;

Diminuição da demanda reprimida de casos semieletivos e eletivos;
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Discussão melhor dos casos visando padronização de condutas.

Produção de Cirurgias do Hospital Escola
206
158

195

194

156
99
42

23

MARÇO
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48
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75

JUNHO

Hospitalar
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59
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SETEMBRO

40
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Gráfico 7 – Produção de cirurgias do HE-UFPel Ebserh

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS



Estimular reunião mensal das Unidades afins com a Direção do HE a fim de levar suas
dificuldades “intra-unidade” e “inter-unidades”, permitindo um engajamento de ações e
discurso;

Criar indicadores de monitoramento das atividades da Unidade de Cirurgia, a fim de ser
possível quantificar ações e desajustes e que seja possível saber:

a. Produção cirúrgica mensal total (cirurgias eletivas, urgências e ambulatoriais)
b. Produção mensal por especialidade
c.

Produção mensal por cirurgião

d. Índice de cancelamento de cirurgias agendadas e respectivos motivos
e. Índice de ociosidade por sala
f.







Índice de cirurgias não agendadas por falta de leito

g. Índice de permanência maior (causas de permanência maior)

Criar EQUIPE DE P.C.R. nos três turnos do HE para atendimento de paciente em P.C.R.;
Criar um treinamento continuado para a Equipe de Enfermagem identificar situações de
risco para eventos adversos e P.C.R.;

Criar um espaço de conforto/estudo para os cirurgiões de plantão e/ou no cumprimento
de suas cargas horárias;

Um quarto específico para o plantão cirúrgico noturno, visando a manutenção do plantão
cirúrgico presencial 24 horas nos sete dias da semana;

Criar uma comissão para análise de casos de permanência maior, exames, prescrições,
materiais e procedimentos de alto custo;

Motivar os membros da Unidade para atender às metas do HE.
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UNIDADE DE CUIDADO DE À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
HOSPITAL




Dois plantonistas pediátricos por dia:
→
→

Sala de parto

Enfermarias / Unidade semi-intensiva

Médico Rotineiro na sala de parto pela manhã.
Médico Rotineiro enfermaria pela manhã.

AMBULATÓRIO



Criação segundo turno de atendimento: 13:30 às 19:30
Especialidades pediátricas:
→

Neurologia

→

Cirurgia

→
→
→

Gastrenterologia – suporte também em endoscopias durante a internação.
Genética
Cardiologia – suporte em ccografia fetal e na criança.
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CAPACITAÇÕES


Reanimação neonatal atualização 2016:
→
→

16 médicos

12 enfermeiros



Programa de educação continuada:



Reuniões mensais de equipe:
→ 11 reuniões

→
→

FAMED: 11 encontros
HE: 4 encontros

METAS


Capacitações:
→

PALS: suporte avançado de vida em pediatria

→

Cuidados paliativos em pediatria

→



Transporte do recém-nascido de risco

Manter o programa de educação continuada;
Completar a escala pediátrica com dois plantonistas.
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UNIDADE MATERNO-INFANTIL E ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

CONTEXTUALIZAÇÃO


Classificação de Risco (1/8/16)



Implantação de Dispositivos Não-Farmacológicos para o Trabalho de Parto (bola,
















Remodelamento da Sala de Parto
chuveiro)

Inserção de Enfermeiras Obstétricas (3)

Plantão Médico da Maternidade em dupla, além de 1 rotineiro para o Alto-Risco

Implementação do Contato Pele a Pele e Clampeamento Tardio do Cordão Umbilical
Diminuição das Taxas de Cesárea e Episiotomia

Fortalecimento da Equipe Multiprofissional (Odontólogo, Educador Físico e Terapeuta
Ocupacional)

Aplicação do Protocolo de Risco de Queda dos Pacientes

Protocolos Assistenciais (uso de misoprostol, partograma compartilhado, etc)

Aumento no número de equipamentos (monitores multi-paramétricos, berços aquecidos
completos, computadores)

Reformas em toda a Unidade (quartos, pré-parto e sala de partos)
Aumento no número de cirurgias

Participação no Mutirão de Cirurgias EBSERH em 30/11/16

Oferta de mamografias - Mamamóvel
Aumento no número de consultas em cirurgia ginecológica e mastologia
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UNIDADE DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA

MELHORIAS QUALITATIVAS REALIZADAS


Ampliação do espaço físico – atendimento junto a radioterapia;



Laboratório dentro do serviço;













Ampliação número de farmacêuticos e enfermeiras;
Serviço de consultorias otimizado;
Biblioteca;

Desenvolvimento de protocolos de triagem, follow up, oncogenética e tratamentos
antineoplásicos;

Serviço de triagem – avaliação 100% pcts pré quimioterapia;
Serviço de follow up;

Ambulatório oncogenética;

Atendimento assistente social, nutrição e psicologia dentro do serviço;
Rodas de conversa;

Reunião organizacional / administrativa equipe médica;

Atividades científicas multidisciplinares (Multiprofissional, oncocirúrgica, oncologia
clínica).
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ESTATÍSTICAS
2015

2016

5828 RETORNOS

6566 RETORNOS

717 NOVOS

602 NOVOS + 70 HE

6545

7238

1051 RETORNOS

1349 RETORNOS

38 NOVOS

62 NOVOS + 14 HE

1089

1425

CM INTERCORRÊNCIAS

2122

1388

CM FOLLOW UP

109

CM TRIAGEM

0

4919

(3/2016)

ONCOGENÉTICA

0

31

(27/7/2016)

QUIMIOTERAPIA EV

6227

5845

TTO ORAL - FARMÁCIA

9440

8263

CONSULTAS ONCOLOGIA

CONSULTAS HEMATOLOGIA

(23/11/2015)

1576

PLANEJAMENTO/DESAFIOS


Ampliar atendimento a partir do aumento do número de oncologistas;



Serviço de residência médica em cancerologia clínica;
















Dispensação e orientação farmacêutica para medicamentos orais;
Pronto atendimento oncológico 24h (laboratório e rx);
Enfermaria oncologia com internação;

Ambulatório cuidado de feridas e estomias (com planejamento cirúrgico);
Atendimento terapia ocupacional;
Ampliar atendimento nutrição;

Atendimento de fisioterapia (junto com ambulatório de dor? Cuidados paliativos?);
Reuniões científicas semanais e multiprofissional mensal;
Reuniões administrativas oncologia semanais;
Roda de conversa mensal;

Atendimento paralelo a radioterapia;
Serviço de patologia;

Centro de pesquisa clínica;
Centro de captação de recursos para oncologia;
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PSICOLOGIA CLÍNICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Serviço de Psicologia Clínica foi implantado no Hospital Escola em 1988, a partir de um

levantamento diagnóstico de necessidades da Instituição. Para a implantação, houveram
reuniões com chefias das unidades, coordenadas pela Direção do H.E e Direção da Faculdade

de Medicina, que se centrou na assessoria na elaboração das normas de funcionamento do

Hospital Escola (geral e específico) e resultou num modelo de um método de implantação deste

Serviço e na assessoria parcial do Projeto de levantamento de necessidades ou de treinamento
da UFPEL.
Em 2004, a Psicologia Clínica e Psicologia do Trabalho de acordo com suas especialidades,
estabeleciam sua atuação diferenciada.
E o Plano de ação até então, um projeto piloto, começava a ser implantado. O mesmo contava
com 12 modalidades de intervenção. Eram estas:


Mod1: Avaliação prévia



Mod3: Grupos com pacientes e acompanhantes na enfermaria








Mod2: Assistência individual ao paciente e familiares

Mod4: Grupos de Orientação com os familiares e/ou responsáveis pelos pacientes
internados na UTI

Mod5: Grupos com pais e/ou familiares de recém-nascidos

Mod6: Grupos heterogêneos com pacientes somáticos de ambulatório
Mod7: Grupos homogêneos com pacientes de ambulatório
Mod8: Grupo com familiares de pacientes de ambulatório
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Mod9: Grupo de sala de espera



Mod11: Atividades lúdicas dirigidas







Mod10: Acompanhamento à equipe de assistência
Mod12: Participação nos rounds
Mod13: Ronda psicossocial

Mod14: Atividades de lazer
Mod15: Acompanhamento pré e pós –cirúrgico.

Em 2010, ocorreu a implantação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde

Oncológica no HE, com a participação de duas Psicólogas da UFPEL (lotadas no Serviço) no

núcleo estruturante do referido curso. A Coordenação da Comissão do Programa fica sob
responsabilidade da Psicologia, assim como a elaboração de disciplinas para o currículo básico,
a ementa/organização e formalização destas disciplinas, a responsabilidade de ministrar, bem

como todos os assuntos que envolvem a planificação do Programa. Neste mesmo período o
Curso de Psicologia da UFPEL estava sendo implantado e o Serviço de Psicologia Clínica

participou das reuniões para a elaboração das disciplinas do currículo base, assim como das

discussões sobre sua estruturação. Posteriormente, as duas primeiras professoras do curso de
Psicologia da UFPEL, aceitam participar e assumir algumas disciplinas. No entanto, por serem
as únicas docentes não assumem a Residência e demais atividades.

Em 2011, o Programa de Residência Multiprofissional expande para mais uma área, o Programa
em Saúde da Criança. Com esta implantação, são contratadas 02 (duas) psicólogas pela
Fundação de Apoio Universitário (FAU) para dar suporte ao serviço nesta modalidade,
supervisionando e preceptorando as atividades dos residentes.

Neste período, o Serviço contava com três Psicólogas, organizadas de forma a direcionar 01

(uma) profissional responsável por toda assistência nas unidades de internação do hospital;
preceptorar, nas clínicas de responsabilidade, os residentes da Área Profissional Psicologia no

Programa de Residência Multiprofissional; assim como ministrar disciplinas básicas e específicas
do cronograma no referido Programa. Direcionou-se 01 (uma) psicóloga para participar da equipe

do Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI), responsável também pela
assistência na oncologia, bem como a preceptoria dos residentes nos seus respectivos cenários.

E a terceira profissional lotada, ficando responsável pela Coordenação da Área no hospital e
atividades de ensino e pesquisa.
Com o excesso de atividades sob responsabilidade do Serviço, a Instituição disponibilizou a
contratação de duas Psicólogas, pela FAU, para dividir a preceptoria, cronograma de disciplinas

e assistência a pacientes assistidos pelas residentes na Unidade de Pediatria e UBS Santos
Dumont.
Em 2013, o Curso de Psicologia da Universidade decide assumir a Coordenação da Área

Profissional Psicologia no PRMS, resultado na reestruturação das atividades e um novo
planejamento dos cenários de assistência, por parte do Serviço.
Em setembro de 2014, com a inauguração de 56 novos leitos da Rede de Urgência e Emergência
(RUE) no Hospital Escola, o Serviço reorganizou-se de forma a contemplar a assistência para o

maior número de pacientes internados nesta ampliação do nosso hospital. Neste momento,

dividiu-se as atividades de atendimento nas clínicas: Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria/UTI
Neonatal/Semi-Intensiva, Clínica Médica, RUE I/II/III, UTI Geral, Oncologia, PIDI e Melhor em
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Casa. Além das assistências, o Serviço passou a contar com o Programa de estágio, em parceria
com o curso de Psicologia da UFPel, totalizando inicialmente 04 (quatro) estagiários.
Em 2016, com as várias mudanças na Instituição o Serviço reestruturou-se novamente. Na

tentativa de preconizar as orientações do Humaniza SUS e com a ampliação do quadro de
profissionais através do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH),
organizou-se a assistência para atuação através de Linhas de Cuidado.
Neste mesmo objetivo, adaptou-se os cenários de atendimento, ajustando assim as atividades

prestadas em estágio. Resultando desta forma, na oferta de um novo projeto de extensão,
baseado nesta orientação em cuidado.

ESTRUTURA

O serviço está localizado na Rua Professor Araújo, nº 465, sala 304 – Centro - Pelotas/RS. O
serviço costuma funcionar de segunda à sexta-feira das 8h às 12h – 13h às 19, e aos sábados

das 7h às 19h, quando plantão. Havendo alterações sempre que necessário de acordo as
necessidades da assistência.
A equipe conta atualmente com:


01 Auxiliar administrativo,




01 Psicóloga pela UFPEL,
02 Psicólogas pela FAU.



06 Psicólogas pela EBSERH,

Em anexo a este relatório, encontram-se alguns dos instrumentos utilizados na avaliação e
triagem dos pacientes assistidos pelo Serviço.

PROCESSOS

Em 2016, seguindo o objetivo de restruturação do Serviço de Psicologia para contemplar o
atendimento através das Linhas de Cuidado, conforme preconiza o SUS, com o ingresso das

colaboradoras da EBSERH surgiu, a necessidade de acolhimento, treinamento e capacitação
destes novos profissionais de saúde. A partir deste movimento, houve a oportunidade de se

contar com aumento no quadro de Psicólogos na área hospitalar, podendo-se definir como meta
a realização da triagem psicológica em todas as unidades do HE. Desta forma, observou-se um

aumento satisfatório no número de pacientes acompanhados pelo Serviço, conforme demonstra
nos números de mapeamentos de assistência mensal do setor.
Nestes mesmos indicadores, constatou-se outras estratégias de intervenção a médio e longo

prazo, como participação de atividades com equipes multiprofissionais nas diversas clínicas (a
exemplo dos rounds), bem como grupos psicoeducativos com pacientes e familiares.
Neste mesmo modelo, acrescentou-se ao Programa de estágio curricular da UFPEL três novas
vagas destinadas a Linha de Cuidado Materno Infantil.
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Com o interesse de ambos (Curso de Psicologia e Serviço de Psicologia) decide-se criar um

novo Projeto de Extensão, na intenção de ampliar tanto os atendimentos, quanto a expansão do

processo educacional, orientados através das linhas de cuidado. Implanta-se assim, o Projeto
de Extensão de Linha de Cuidado a Pacientes Crônicos, possibilitando a construção e a

experiência do conhecimento prático, aliado ao acadêmico, nas discussões de casos e

implementação de ferramentas e processos facilitadores do contexto hospitalar, além de
possibilitar maior interesse na área de projetos de pesquisa tanto em psicologia, como em outras
áreas do campo da saúde e suas relações.
Na área da assistência aos pacientes internados, o Serviço organizou-se em três grandes
grupos:
1. Linha de Cuidados de Pacientes Crônicos – RUE I, RUE II, Clínica Médica (infecto), RUE
III, cirurgia, UTI Geral e Programa Melhor em Casa.

2. Linha Materno Infantil - Obstetrícia, UTI/Neonatal, Semi-intensiva e Pediatria.

3. Linha de Pacientes Oncológicos - Clínica Médica, RUEIII, PIDI, Equipe de Consultoria
de Cuidados Paliativos e Oncologia.
Além das atividades já descritas, abaixo observamos algumas atividades especificas por
profissionais em seus respectivos cenários:
1. Preceptoria das residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Oncológica;

2. Disciplinas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Oncológica;

3. Orientação de trabalhos de conclusão da área Psicologia no Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Oncológica;

4. Representação da Área Profissional Psicologia na Comissão de Residência
Multiprofissional (COREMU) e em suas respectivas reuniões;

5. Representação do Serviço de Psicologia: Em reuniões de Chefias, em reuniões com

Gerente de Atenção à Saúde, em reuniões com Gerente de Divisão do Cuidado, em

reuniões com Coordenação do Curso de Psicologia da UFPel, em reuniões com
Professores

da

UFPel

(responsáveis

pelos

acadêmicos),

em

orientação

e

acompanhamento aos novos colaboradores da EBSERH, reuniões com Chefia da
Criança e do Adolescente (FAMED), entre outras;

6. Participação e apresentação em capacitações externas e internas da instituição, com

alguns temas como: Cuidando do Cuidador (Ambulatório FAMED), Violência Doméstica
(Ambulatório FAMED), Cuidados Paliativos e a intervenção do profissional psicólogo
(UCPel), Cuidados Paliativos (Semana Acadêmica Psicologia/UFPel);

7. Participação em eventos, cursos e capacitações.

RESULTADOS

Neste ano, conseguiu-se atingir um maior número de leitos assistidos pela Psicologia Clínica,

numa abordagem técnica, porém humanizada. Enfatizou-se as Linhas de cuidado na assistência
como estratégia principal.
No entanto, o que nesses sete meses em que estou na Coordenação posso dizer que foi mais
evidente em nosso serviço foi a definição da nossa equipe de trabalho. Pudemos constatar que
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o fato de ter sido uma equipe “em construção” de certo, dificultou pela necessidade de adaptação

inicial dos membros do grupo, fazendo com que os acompanhássemos e os acolhêssemos (mas
sempre respeitando suas histórias de vida e suas trajetórias acadêmicas e profissionais).
Entretanto, esta característica permitiu iniciar um trabalho sem “vícios institucionais”. Criando-se

uma identidade própria de grupo de trabalho, identificando as potencialidades de cada um e
utilizando-as de acordo com as áreas afins; integrando práticas na maneira de se conduzir as

tarefas, compartilhar as tomadas de decisões, criar “rounds” e “supervisões” (iniciativa do próprio
grupo) para suporte e alívio de tensão, aprendendo juntos solucionar os conflitos resultantes de

situações de rotina, trabalhando uma característica básica para o aprendizado a “humildade” e a
definição de “trabalho em equipe”.
Sem este primeiro passo, que é o de “sentimento de equipe”, pertencer ao grupo de trabalho,

não estaríamos hoje empenhadas em atingir as metas que acreditamos ser o melhor para a

organização da assistência ao paciente. Pois não é seguir orientação, é acreditar no fundamento

da teoria que justifica tal prática. Assim o grupo trabalha motivado em fazer o melhor para o

paciente, sabendo que faz parte do processo e das tomadas de decisões que incluem: planejar,
realizar e corrigir seu trabalho. Afinal, segundo Gálvez (2015) “As funções e a boa prática diretiva

voltadas a fortalecer os processos de integração e motivação das equipes de trabalho são

analisadas por meio de ações e sistema de gestão que proporcionam um clima de confiança
para delegar, reconhecer e avaliar resultados”.
Seguimos esta mesma “linha” de pensamento em relação ao Curso de Psicologia. Que se fez
mais presente, sentindo-se parte da Instituição, e nos oportunizou participar de projetos (antes

só realizados pelos mesmos), já nos programando para ampliar as atividades em relação a
prática de estágio da área clínica no hospital.
A coordenação do Curso refere como projeto futuro, a implantação de vagas de estágio curricular
para área organizacional.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Para o próximo ano, planejamos ampliar nossas atividades de ensino, a exemplo de uma
proximidade com professores da área da pesquisa da UFRGS, local onde uma de nossas
colaboradoras realiza seu Doutorado. A referida profissional, está em processo de implantação

de um projeto de pesquisa na área da Psicologia Positiva, tendo como cenário de atuação, nossa

Pediatria. A equipe de pesquisa da UFRGS planeja vir a nossa cidade, para conhecer o trabalho
desenvolvido no hospital, estreitando relações, dando devolução deste trabalho em

desenvolvimento e de seus resultados obtidos, possibilitando uma troca de conhecimentos entre
estes profissionais.
Ainda na área do ensino, pretende-se estimular a pesquisa em cada uma das Linhas de cuidado.

Dando continuidade ao atendimento no ambulatório de pediatria da FAMED, paralelamente a
unidade de internação Pediatria no Hospital Escola.
Quanto aos atendimentos, projeta-se estender o apoio ao ambulatório da Psicologia, na
Faculdade de Medicina, onde já iniciamos algumas atividades. Porém necessitamos estruturar
alguns fatores para aprimorar estes atendimentos.
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A partir de 2017, queremos propor uma sistemática de atuação de Projeto Terapêutico baseado
em planificação das problemáticas dos usuários sob uma perspectiva social, ambiental, afetiva,
ou seja, fazer uma “avaliação de risco”.
Iniciar o processo em nossa rede UFPEL/EBSERH; propor oficinas de trabalhos para pactuar as

linhas de cuidado e discutir conjuntamente o fluxo nas redes e a maneira de inovar o ato de
cuidar.
Quanto aos estágios curriculares, para o próximo ano, pretende-se elaborar conjuntamente com
a docente responsável pelos estágios do Curso da UFPel, um Projeto de Estágio Avançado. Que
seria um preparatório para a Residência Multiprofissional.

A proposta para vencer desafios, de ter uma assistência Integral à saúde começa pela
reorganização dos processos de trabalho.

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

132

SERVIÇO SOCIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Serviço Social do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPEL-EBSERH),

existe desde a sua fundação em 1981, tendo como objetivo o trabalho com foco na garantia de
direitos dos usuários, atuando em todas as linhas de cuidado do hospital.
A equipe do Serviço Social, até o ano de 2015, era composta por três (3) assistentes sociais e
atualmente conta com dez (10) profissionais sob a coordenação da assistente social Lúcia Maria
Py Crespo.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS
Em relação a infraestrutura, a equipe possui uma sala para a realização de atividades pertinentes
à profissão e uma sala de atendimento no interior do hospital, conforme preconiza a Resolução

CFESS nº 493/2006, de 21 de agosto de 2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas
do exercício profissional do assistente social.
Além disso, existe a locação de um dormitório com capacidade para acolher quatro (4) puérperas.
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RECURSOS HUMANOS

Figura 42 – Recursos Humanos do Setor Social

RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS


Locação de um (1) dormitório;



Alimentação.



Transporte;
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PROCESSOS


Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e



Elaboração, implementação e monitoramento do Serviço Social;










manifestações sociais do trabalhador e do paciente;

Realizar acompanhamento psicossocial de pacientes, buscando alternativas de
enfrentamento individual e coletivo;

Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e
equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais;
Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos;

Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes áreas de
atuação profissional;

Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados;

Desempenhar atividades administrativas e assistenciais;

Trabalhar conforme os preceitos do Código de Ética dos Assistentes Sociais e Lei de
Regulamentação Profissional;
Realizar demais atividades inerentes à profissão.

RESULTADOS

O Serviço Social vem ao longo de sua atuação profissional trabalhando com o objetivo de garantir

os direitos dos usuários através da socialização de informações e direitos de cidadania, do

atendimento pautado na prática reflexiva e a partir da mediação e articulação com a rede de
serviços do município de Pelotas e região sul.
Com o objetivo de auxiliar no resgate da autoestima das mulheres com câncer que estão

sofrendo com os efeitos adversos do tratamento, como, por exemplo, a queda de cabelo, o
Serviço Social desenvolveu o Projeto Banco de Perucas, Lenços e Chapéus. Desde então, as

usuárias podem usufruir deste serviço gratuitamente, apenas assinando um termo de

empréstimo e de conservação do material. No ano de 2016, em parceria com o Grupo de
Humanização, foi possível ampliar o estoque com o fornecimento de dez (10) perucas. As
perucas estão disponíveis no serviço de Oncologia.
O fortalecimento do vínculo com os órgãos de proteção à infância e juventude, como o Juizado

da Infância e Juventude (JIJ), o Ministério Público (MP) e a equipe técnica do Fórum de Pelotas,

através de inúmeras reuniões que culminaram no Projeto de Entrega Protegida e no Pacto pela

Primeira Infância, proporcionou conhecer os outros profissionais da rede e aprimorar os fluxos
de atendimentos na área da infância e juventude.
Destaca-se que em outubro do corrente ano foi efetivada a parceria entre HE-UFPEL-EBSERH

e o Cartório de Registros Civil. Dessa maneira, os pais dos bebês, nascidos no HE, passaram a
contar com a praticidade de realizar a Certidão de Nascimento do (s) seu filho (s) nas
dependências do hospital, na sala de atendimento do Serviço Social (ao lado da portaria) nas
quartas-feiras e/ou nas sextas-feiras.

Ademais, considerando que trabalho se desenvolve em um Hospital Escola, o qual dispõe de
inúmeros profissionais e distintas especialidades, o trabalho interdisciplinar se faz indispensável.

Entende-se que a visão do Serviço Social possibilita desocultar fenômenos que interferem no
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processo saúde-doença e que podem passar despercebidos pelo resto da equipe. Portanto,
estreitar o laço com outras especialidades considera-se indispensável.
Atentando para a qualidade do serviço prestado, para o sigilo profissional e para as condições
éticas e técnicas do trabalho do assistente social, preconizado na Resolução do CFESS, foi
cedido ao Serviço Social uma sala para atendimento individual localizada no interior do hospital.

Notou-se que a sala já consiste em referência para alguns usuários, pois já existe a procura pelo
serviço no respectivo local.
Também se verificou o aumento da adesão das gestantes ao Grupo de Gestantes do HE.

Acredita-se que isto seja devido ao fato da inclusão de novos profissionais ao grupo e,

essencialmente, pela parceria com a enfermagem do ambulatório de pré-natal e com a
psicologia. Além disso, houve a criação de novos grupos na linha de cuidado da Oncologia, tanto
no hospital como no serviço de oncologia, realizados em parceria com a Terapia Ocupacional.

Enfim, cabe mencionar a colaboração de algumas entidades com o Serviço Social, como, por
exemplo, o Grupo Girassol, o Grupo Aconchego, os Rotary´s Club, o Grupo das Mães Cristãs, o

Banco Madre Tereza de Calcutá. Estas entidades contribuem com o bem-estar e,
consequentemente, com a qualidade do serviço prestado aos usuários do HE-UFPEL-EBSERH

através do fornecimento de enxovais para recém-nascidos, fraldas descartáveis e eventualmente
alimentos.
Ressalta-se, finalmente, que a nomeação de sete (07) assistentes sociais já possibilitou a

ampliação da atuação do Serviço Social nas diferentes linhas de cuidado do HE e também no
Programa Melhor em Casa e no Programa de Internação Domiciliar – PIDI, possibilitando o
aumento e a qualificação dos atendimentos prestados e o crescimento da socialização dos

direitos sociais e de cidadania, contribuindo para o alcance do objetivo profissional que é: garantir
direitos.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Compreende-se que no decorrer dos anos se obteve alguns avanços significativos que impactam
positivamente na qualidade do trabalho ofertado aos usuários do hospital. A ampliação da equipe
de Serviço Social contribuiu significativamente para estas conquistas

Contudo, ainda se percebe a necessidade de ampliação deste quadro de profissionais a fim de
contemplar todas as linhas de cuidado do HE, abranger mais pacientes e aprimorar os trabalhos

desenvolvidos. Portanto, faz-se indispensável a nomeação dos outros três assistentes sociais
aprovados no concurso público da EBSERH, previstos no quadro de vagas do edital.
O compromisso com a qualidade do serviço prestado e com o aprimoramento intelectual consiste
em princípio fundamental dos assistentes sociais e está consubstanciado no Código de Ética dos

Assistentes Sociais. Sendo assim, constitui como desafio o comprometimento com a qualificação

permanente. Para isso, pede-se a compreensão para que se mantenha a liberação institucional
dos profissionais que pretendem se qualificar.
Por mais que se tenha ampliado o fornecimento de alimentação para os acompanhantes dos

usuários, tem-se problematizado com a direção do HE a necessidade da garantia de alimentação
para os acompanhantes previstos nas legislações vigentes: Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03),
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Portaria MS 280/99, Portaria MS 2418/05. Logo, garantir condições adequadas para a
permanência dos acompanhantes entende-se pertinente.
Por fim, e não menos importante, aponta-se como relevante a manutenção do dormitório
destinado às puérperas. Sensibiliza-se para o fato das mães se encontrarem em pós-parto e com

o bebê internado na Uti Neonatal. Outrossim, elucida-se que a Lei 13257/16 (Marco pela Primeira
Infância) reafirma que os estabelecimentos de saúde deverão ofertar condições de permanência
em tempo integral de um dos pais ou responsável em caso de internação de criança ou
adolescente. Em vista disso, percebe-se que um ambiente acolhedor e com boa estrutura tornase imprescindível.
A princípio, estes são os desafios apontados para os próximos anos.
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SERVIÇO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Serviço de Odontologia Hospitalar, estruturado desde o início do ano de 2016, atualmente
exercido no HE-UFPel-EBSERH, tem como objetivo beneficiar os pacientes, através do
atendimento odontológico, bem como seus familiares, na orientação e auxílio aos doentes.

Compreende o atendimento sistematizado ou sob consultoria a todos os pacientes internados no
Hospital, oncológicos ou não, em todas as Clínicas Médicas.
É realizado por Cirurgiões-Dentistas, Clínicos Gerais e Especialistas nas áreas de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial, Odontopediatria.
As Residências Multiprofissional em Oncologia – Odontologia e Saúde da Criança, exercem
papel fundamental na atenção aos pacientes, através da realização do diagnóstico,

procedimentos preventivos e curativos, realizados em consultório odontológico inaugurado em

maio de 2016 para o Serviço e nos diferentes cenários Hospitalares. Porém, em razão de grande
demanda, os pacientes Oncológicos são atendidos pelos residentes também, na Faculdade de
Odontologia – UFPel, e acompanhados durante todo o período do tratamento antineoplásico.

Além disso, por meio de projetos de Extensão, outras especialidades odontológicas, periodontia

e estomatologia, contribuem na atenção de pacientes Internados na UTI - adulto e daqueles que

realizarão procedimentos ambulatoriais no bloco cirúrgico, respectivamente. Em parceria com a
Faculdade de Odontologia, os pacientes Portadores de Necessidades Especiais também

recebem atendimento ambulatorial e sob anestesia geral. Programas como PIDI e Melhor em

Casa e Projeto dos Consultórios Itinerantes, contam também com os cuidados do CirurgiãoDentista de forma organizada e sistematizada semanalmente.
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ESTRUTURA

RECURSOS HUMANOS


4 cirurgiões-dentistas contratados EBSERH (2 na área de Cirurgia Bucomaxilofacial, 1



1 cirurgião-dentista técnico administrativo UFPel cedido para Hospital Escola;






na Odontopediatria e 1 Clínico Geral);

6 docentes da Faculdade de Odontologia - UFPel (3 atuam com a Residência CTBMF e
3 voluntários atuando nos projetos de extensão desenvolvidos no Hospital Escola);

13 residentes (Residência Multiprofissional em Oncologia e Saúde da Criança e
Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial);
2 Técnicas em Enfermagem;
1 Técnica em Prótese Laboratorial (contratada FAU).

RECURSOS FÍSICOS


1 sala, dividida em: sala de estudos – Residência; Consultório Odontológico e Sala de



Instrumental odontológico adquirido pelo HE/UFPel/EBSERH para realização do



Esterilização;

atendimento aos pacientes no Consultório do Hospital;

Consultório Odontológico e Laboratório de Prótese Dentária do Departamento de

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, da Faculdade de Odontologia/UFPel para
atendimento dos pacientes Oncológicos.

PROCESSOS

PACIENTES INTERNADOS
Os Cirurgiões-Dentistas realizam o atendimento clínico rotineiro de pacientes oncológicos e

onco-hematológicos e, sob consultoria, a todos os pacientes, não oncológicos, internados no

Hospital, que necessitem de avaliação, orientação e, se necessário, tratamento odontológico. Os
pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do HE também recebem a assistência

odontológica, a qual é prestada pela Residência Multiprofissional, acompanhados dos
graduandos da Faculdade de Odontologia/UFPel sob supervisão do preceptor. São realizadas

visitas semanais, com o objetivo de avaliar a condição bucal do paciente, removendo e/ou
atenuando focos sépticos bucais, a fim de evitar a potencialização e agravamento de doenças

bucais e sistêmicas. Os residentes/graduandos realizam a higiene bucal dos pacientes, sob

condição de intubação orotraqueal, visando a prevenção de pneumonia nosocomial. Também

são realizados o diagnóstico e tratamento de alterações estomatológicas associadas à condição
sistêmica que os pacientes podem vir a apresentar.
RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCOMAXILOFACIAL
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O atendimento aos pacientes é realizado pelos 06 residentes supervisionados pelos preceptores,
docentes da Faculdade de Odontologia – UFPel. Desenvolvem atividades relacionadas à Área
de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial em ambiente ambulatorial, nas dependências do

Hospital Escola (HE) e da Faculdade de Odontologia - UFPel, realizando procedimentos de
cirurgia oral menor. Além disso, atuam também no bloco cirúrgico do HE, assim como no Pronto
Socorro Municipal de Pelotas – PSM realizando plantões clínicos, todos os dias da semana.

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA E ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA
Os Cirurgiões-Dentistas atuam como tutores e preceptores da Residência, em todos os cenários
do Hospital: Clínica Médica - Oncologia, Quimioterapia, Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e

Pescoço, Pediatria, UTI. O atendimento clínico é realizado pelos residentes, sob orientações dos

preceptores. Em virtude da grande demanda de pacientes Oncológicos e dos demais internados,
somente o Consultório Hospitalar não é suficiente. Em razão disso, as dependências da

Faculdade de Odontologia/UFPel e os Consultórios Itinerantes (pediátricos) também são
utilizadas para atendimento destes pacientes, na grande maioria que realizar tratamento
oncológicos ambulatorial ou que estão em fase de preservação.
PROJETOS DE EXTENSÃO
Atualmente, dois Projetos de Extensão possuem atividade no ambiente hospitalar. O projeto de
extensão “Introdução à odontologia hospitalar”, de coordenação e organização pela Gerência de

Ensino e Pesquisa (GEP) conta com a participação de 8 acadêmicos de graduação do Curso de

Odontologia, com atividades práticas hospitalares e teóricas via websaúde. E o projeto
“Acolhendo Sorrisos Especiais”, de coordenação na Faculdade de Odontologia/UFPel, para
pacientes portadores de necessidades especiais, com atividades em bloco cirúrgico, o qual
propicia a participação de 4 alunos neste seleto ambiente.

Ambos, beneficiam a toda a comunidade de usuários do sistema de serviços hospitalares do
HE/UFPel/EBSERH proporcionando ao aluno em formação uma visão holística no atender e

oportunidade de exercício da multidisciplinaridade em equipes de saúde. Uma complementação
a sua formação acadêmica inviável sem o contato com o ambiente hospitalar.
ATENÇÃO DOMICILIAR
O Serviço de Odontologia Hospitalar está inserido na Atenção Domiciliar com a atuação no PIDI,
com a presença de duas residentes (um turno semanal cada), e no Programa Melhor em Casa,

por consultoria (um turno semanal), com participação no Grupo de Cuidadores. O atendimento
clínico para os pacientes do PIDI e Melhor em Casa é disponibilizado no Consultório
Odontológico do Hospital ou em domicílio quando assim requerer. A partir de novembro de 2016

estamos realizando atendimento clínico para o cuidador, demanda esta originada nos Grupos. A

participação de acadêmicos do Curso de Odontologia no programa Melhor em Casa é uma
aspiração que ainda não foi contemplada principalmente por questões de transporte para aluno
e preceptor.
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CONSULTÓRIOS ITINERANTES
Um dos cenários de atuação da Residência Multiprofissional Saúde da Criança e dos Cirurgiões
Dentistas do HE/EBSERH é o Projeto Consultórios Itinerantes (PCI) do Hospital Escola.
O PCI é vinculado ao Programa Saúde na Escola (PSE), e tem como objetivo realizar ações de

atenção à saúde e atividades de educação em saúde à população, prioritariamente de
educandos atendidos pelo PSE e cadastrados no Programa Brasil Alfabetizado (PBA), e
possibilita um novo cenário de ensino e aprendizagem na formação de profissionais de saúde.
O atendimento clínico odontológico realizado no PCI contempla procedimentos clínicos da

atenção básica em saúde bucal e procedimentos referenciados de média complexidade em
saúde Bucal, como nas áreas de Endodontia, Periodontia, Cirurgia Oral Menor e Estomatologia.

RESULTADOS

Produção dos atendimentos clínicos realizados no Consultório Odontológico Hospital, Faculdade
de Odontologia e demais cenários de atuação desde julho/16 até outubro/16.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Estruturação e ampliação (de recursos humanos e de estrutura) do Serviço de



Contratualização junto à Secretaria de Saúde, dos procedimentos odontológicos que são






Odontologia Hospitalar para atendimento da demanda crescente.

realizados nos pacientes ambulatoriais e internados, mas considerados de atenção
básica.

Contratualização junto à Secretaria de Saúde, de procedimentos odontológicos de alta

complexidade que necessitam ser realizados nos pacientes, porém ainda não estão
incluídos.

Inclusão dos códigos SUS Odontológicos no Sistema Hospitalar
Sala reuniões para preceptores.

Ampliação da disponibilidade de transporte para a área de Odontologia na Atenção
Domiciliar
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3.1.3 DIVISÃO DE ENFERMAGEM

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Divisão de Enfermagem é composta por membros eleitos, a cada biênio, pela equipe de
enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) lotados no Hospital Escola da
Universidades Federal de Pelotas. No período de outubro de 2014 a outubro de 2016 as
responsáveis por esta Divisão eram as enfermeiras Rosemeri de Abreu Pedroso (Responsável
Técnica) e Jaqueline Bicca.

Em setembro de 2016, aconteceu novo processo eleitoral, com uma nova formatação do pleito,
onde as chapas foram compostas por três nomes, num modelo de lista tríplice. Houve então

inscrição de duas chapas e delas a eleita foi a composta pelas Enfermeiras Rosemeri de Abreu

Pedroso (que permaneceu como Responsável Técnica), Carolina Casalinho Marques e Juliana
Schmmelfennig Oliveira. Esta nova composição assumiu a divisão em 07 de outubro de 2016.

ESTRUTURA

A Divisão de Enfermagem está localizada no endereço Rua Professor Araújo, número 465, sala
103. Atualmente conta com uma Assistente Técnico Administrativo Kátia Cilene Berger Vieira,

com vínculo empregatício com a Fundação de Apoio Universitário, a Enfermeira Rosemeri de

Abreu Pedrozo, servidora pública, Carolina Casalinho Marques e Juliana Schmmelfennig
Oliveira, ambas empregadas públicas.
A Divisão de Enfermagem gerencia o corpo de enfermagem das seguintes unidades

assistenciais: Centro Cirúrgico; Unidade de Terapia Intensiva Adulto; Rede de Urgência e
Emergência I, II e II; Ginecologia e Obstetrícia; Clínica Médica; Clínica Cirúrgica; Ambulatório de

Especialidades; Serviço de Oncologia e Radioterapia; Serviços de Endoscopia e Espirometria;

Pediatria; UTI Neonatal e Unidade Semi-intensiva; Hospital Dia; Melhor em Casa; PIDI, Banco
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de Olhos; Grupo de Pele; Cuidados Paliativos e CCIH. E ainda temos profissionais lotados em
unidades satélites, sem o gerenciamento direto desta divisão: Unidade Básica de Saúde Centro
Social Urbano, FaMed, Hospital do Diabetes, e CAMME.

Portanto, gerencia um total 572 funcionários, dos três vínculos empregatícios, entre Enfermeiros,
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em atividade neste período em que trata o presente
relatório.
Servidor
Público/UFPEL
Empregado
Público/EBSERH
Fundação de Apoio
Universitário
Total

Enfermeiros
28

Técnicos de
Enfermagem
14

87

239

11

58

126

311

Auxiliares de
Enfermagem
135

135

Tabela 11 – Quadro de Colaboradores da Divisão de Enfermagem do HE-UFPel Ebserh

PROCESSOS


Levantamento diagnóstico dos serviços.



Manejo de conflitos, através da realização de encontros.









Mapeamentos dos processos.

Construção de escala de férias.

Elaboração dos procedimentos operacionais padrão.

Acolhimento específico da equipe de enfermagem nos ingressos de fevereiro, março,
abril e dezembro de 2016.

Inserção de enfermeiros nas comissões do Hospital Escola.

Desligamentos da Fundação Apoio Universitário: 29 enfermeiros, 112 técnicos de
enfermagem, 06 auxiliares de enfermagem, contribuindo para a desoneração da folha
de pagamento.

Realização de capacitações/eventos:
→

Capacitação Banco de Olhos

→

Atualização em oncologia II

→
→
→
→
→
→
→
→
→


Atualização em Oncologia I

Atualização em oncologia III

Capacitação sobre Instalação de Quimioterápicos e Kit Derramamento
Semana de Aleitamento Materno do Hospital Escola

Biossegurança e Precauções na Assistência Hospitalar
Curso de Gestão do Desempenho por Competências

Capacitação sobre Prevenção e Controle da Infecção Primária de Corrente
Sanguínea e Coleta de Hemocultura

Capacitação dos enfermeiros para utilização do aplicativo para gestão dos
hospitais universitários (AGHU)

Capacitação dos enfermeiros para utilização do módulo Prescrição de
Enfermagem no sistema AGHU

Negociação para aquisição de novos materiais médicos hospitalares para as unidades
assistenciais.
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Gerenciamento/gestão das APHs conforme necessidade do serviço.



Realocação dos auxiliares de enfermagem conforme código do exercício profissional




Realocação das gestantes conforme lei n° 13.287, de maio de 2016.
(decreto n 94.406/87).

Organização de serviços:
→

Abertura das Redes de Urgência e Emergência I, II e III

→

Reorganização do Hospital Dia

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Abertura da Sala de Coleta de Leite Humano
Reorganização do Parque de Imagens

Implementação do acolhimento com Classificação de Riscos para Gestantes;

Alocação de enfermeiro na SAE (sistematização da assistência de enfermagem)
Provimento do quadro de enfermagem na unidade básica de saúde Centro
Social Urbano

Aumento do quadro de enfermagem no centro cirúrgico e central de materiais e
esterilização

Unificação dos serviços de Oncologia e Radioterapia;

Eleição de responsável técnica para o serviço de Oncologia

Aumento do quadro de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva em
Neonatologia

Provimento de auxiliar de enfermagem para o consultório de Odontologia

Eleição de coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva em Neonatologia
Escolha coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Adulto
Implementação de boas práticas durante o trabalho de parto
Participação na consultoria em Cuidados Paliativos

Provimento de técnicos de enfermagem para o serviço de Endoscopia

Provimento de técnico de enfermagem para atuação junto ao Grupo de Pele

Participação no grupo de estudos e pesquisa em prevenção e tratamento de
lesões cutâneas

Dispensa para realização do mestrado profissional em pesquisa clínica

Implementação do aplicativo para gestão dos hospitais universitários (AGHU)
Implementação do módulo Prescrição de Enfermagem no AGHU
Construção de metas e indicadores para o serviço de enfermagem

RESULTADOS


Adequação do Dimensionamento da equipe, proporcionando melhorias na assistência e



Formalização de processos assistenciais por meio dos POP;

segurança do paciente;



Qualificação dos cuidados inseridos nas linhas: Materno Infantil e Oncologia as quais



Apresentação de Indicadores de Registro;




são a vocação do Hospital Escola;

Compartilhamento da Gestão com os facilitadores e coordenadores;

Integração das equipes através do Projeto Simbiose e das acolhidas dos novos
colaboradores;
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Humanização na elaboração das escalas contemplando preferências de turnos e
alocando conforme expertise.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Dar continuidade a implementação dos módulos do AGHU;



Manter reuniões periódicas;










Implementar a metodologia Primary Nursing;

Estimular a educação permanente – capacitações, eventos, liberações para qualificação,
POP...;

Dimensionar a equipe de modo adequado a legislação proposta pelo conselho federal
de enfermagem (COFEN);

Elaborar e monitorar metas para 2017;

Inserir a enfermagem na implementação das linhas de cuidado;

Motivar a equipe de enfermagem para a humanização do cuidado e das relações
internas;

Utilizar novas ferramentas de gestão;
Fomentar o uso das metodologias ativas na educação permanente.
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3.1.4 DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Após a assinatura do contrato do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel)

com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) em outubro de 2014, iniciamos
as ações de estruturação da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, em abril de 2015.
Esta Divisão está vinculada à Gerência de Atenção à Saúde, composta pelo Setor de Apoio

Terapêutico, Unidade de Cirurgia/ Centro Cirúrgico, Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto, Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Neonatal, Unidade de

Nutrição Clínica, Unidade de Radioterapia, Unidade de Diagnóstico por Imagem e Unidade de
Laboratório e Análises Clínicas.
Assim como as demais divisões, esta tem por objetivo estabelecer a integração horizontal entre
suas áreas de abrangência e demais da mesma linha de complexidade, assim como a integração
vertical com os níveis operacionais e com a cúpula da governança.
Esta formulação de estrutura organizacional, diferente dos modelos previamente utilizados nas

instituições de saúde, alicerça a implantação das diretrizes para a organização do modelo de

atenção à saúde que intenciona a superação da fragmentação da atenção e da gestão da saúde,
direcionando estas práticas para um modelo integral que se baseia na construção de redes.
Portanto, esta Divisão, assim como as demais, tem como principal objetivo comunicar, aproximar
e dar reconhecimento entre as mais variadas áreas, objetivando uma organização institucional
que evolua e alcance a integralidade do cuidado, promovendo a integração entre as ações, os
serviços e os indivíduos dentro de um processo de gestão da clínica.

Esta gestão é estruturada com base em boas práticas, uso de protocolos clínicos, valorização
da humanização, organização de recursos e constante estímulo ao aperfeiçoamento profissional.
Dentro do exposto, podemos compilar como principais ações desenvolvidas nesta Divisão:
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Viver a constante processo de profissionalização da gestão, focado no compartilhamento



Trabalhar a gestão compartilhada como pedra angular do processo de desenvolvimento;






dos conhecimentos com os pares, dentro da pertinência;

Trabalhar a gestão focada em qualificação técnica e humanizada;

Desenvolver papel estratégico, integrador e organizacional entre as áreas de
abrangência;

Manter disponibilidade de acesso aos profissionais ligados à Divisão;

Enfrentar com equilíbrio o desafio global de ter como constante realidade o atingimento

de metas focado na manutenção da qualidade assistencial ao usuário, sempre
embasada em competências técnicas e propulsionada pela visão acadêmica.

Considerando o exposto, este relatório desta Divisão explicitará suas características de acordo

com cada Setor e Unidade, para que fique clara o nível de complexidade da atuação de seu
coordenador.
SETOR DE APOIO TERAPÊUTICO
ESTRUTURA
Este setor abrange as áreas da UTI adulto, UTI neonatal, centro cirúrgico, serviço de nutrição e
de radioterapia.
Não existe uma área física estruturada para a atuação deste profissional responsável, sendo
importante para que possa organizar os processos e atender aos profissionais envolvidos.
PROCESSOS
Dentro das áreas acima descritas como abrangentes a este profissional, estão descritos os
processos trabalhados e construídos.
Cabe ressaltar que a profissional destinada a este trabalho enfrentou uma dificuldade que acabou

por refletir na atuação da responsável pela Divisão, que foi sua permanência como vice gerente
de enfermagem até o momento da nova eleição, impactando em seu total aproveitamento no

setor aqui descrito. Isto foi diariamente trabalhado, a profissional responsável atuou

intensamente no intuito de minimizar os reflexos de sua divisão de trabalho, mas, desde que está
integralmente atuando no setor, podemos perceber o quanto poderia ter contribuído se aqui o
estivesse integralmente, pois é vital a sua atuação diária.
RESULTADOS
Dentro das unidades de abrangência, os resultados já foram descritos, não sendo necessária a
repetição.
Sem dúvida, em cada parte do processo onde este setor pode atuar os resultados forma obtidos
com maior agilidade e precisão.
DESAFIOS
O maior desafio é a conquista da articulação adequada entre as unidades envolvidas,

construindo as metas e definindo as possíveis estratégias de resolução para os problemas já
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estabelecidos. Este Setor é fundamental para facilitar e permitir os fluxos entre as Unidades e a
Divisão, de forma a reduzir o tempo dispensado a ações operacionais por parte daquele que
desempenha o papel de coordenador da Divisão. Isto qualifica o processo e atende melhor aos
colaboradores e instituição.

Como forte desafio fica a ideia de que este Setor atende de forma indireta também as áreas de
imagem e laboratório, vinculadas à Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, podendo, talvez,
ser englobadas por esta coordenação, tendo em vista o tamanho de nossa instituição.
UTI NEONATAL
ESTRUTURA
A estrutura física, após adequações realizadas em 2014, foi amplamente qualificada, permitindo

a habilitação para UTI nível II, conforme a RDC7. Possui nove leitos regulados pela Central de
Leitos de Pelotas, atendendo aos neonatos nascidos na própria instituição, assim como em
outros hospitais da cidade e região.

A área física foi revitalizada com adequações na estrutura elétrica, hidráulica e de alvenaria.
Houve otimização no fluxo de materiais limpos, assim como no de materiais contaminados com

adequação do expurgo, reduzindo a ocorrência de infecções hospitalares. O conforto médico foi
ampliado e o banheiro foi reformado, além da inclusão de um banheiro próximo à unidade para

uso dos demais funcionários. Foi criada uma sala de espera para os pais e familiares dos

pacientes internados nas Unidades de Tratamento Intensivo e Semi-intensivo e foi criada a sala
de coleta de leite humano, assim como o lactário foi readequado para manutenção,
armazenamento e manejo deste material biológico.

Houve aquisição de incubadores, berços de emergência, oxímetros, monitores e incremento na
qualidade dos materiais de consumo, como cateteres de PICC (para acesso venoso central
periférico), cateteres de duplo lúmen, reanimadores manuais com manômetro.
Em relação aos recursos humanos, houve importante incremento multiprofissional na equipe com
a vinda de fonoaudióloga, nutricionista, enfermeira coordenadora, enfermeiras especialistas em

neonatologia, fisioterapeuta neonatal, psicólogas e assistente social, além da troca de um

considerável número de técnicos e auxiliares de enfermagem por novos técnicos admitidos no
concurso Ebserh.
Houve, também, o incremento de cardiologista pediátrico, oftalmologista, neurologista pediátrico
e geneticista atuando junto à equipe.
PROCESSOS
Houve a criação de POPs, (Procedimentos Operacionais Padrão) tanto na área médica quanto
na enfermagem, de sepse, hipertensão pulmonar persistente, hipoglicemia neonatal, extubação
e choque. Ainda em construção estão os POPs de nutrição enteral e parenteral.
Também foi realizada ampla revisão bibliográfica focada nas doses medicamentosas adequadas
ao período neonatal, assim como sua conservação e estabilidade para melhorar a qualidade
assistencial e perfil de segurança.

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

148
Sistematicamente houve qualificação técnica em modelo de educação continuada para a equipe

multiprofissional, treinamento em parada cardiorrespiratória com a estruturação do carro de
parada. Ações como a do Dia Mundial da Prematuridade, envolveram toda a equipe, permitindo
importante integração com a sociedade.
Mensalmente é realizada a análise de todos os óbitos ocorridos, permitindo uma constante
vigilância e rápida atuação frente a mudanças necessárias.
RESULTADOS
Todas as melhorias detalhadas permitiram uma otimização no atendimento aos

neonatos, assim como um aumento no número de atendimentos a pré-termos de 244 no ano de
2013 para 271 em 2015.
DESAFIOS
Apesar de todas as evoluções alcançadas neste período, é importante delinear o perfil

dos pacientes internados na unidade, além de maior detalhamento estatístico. Precisamos

adequar o alojamento conjunto conforme a portaria 2068, evoluir em humanização e contato pele
a pele, ampliar o número de leitos da unidade semi-intensiva, agregar alguns profissionais ainda
necessários à equipe, concluir algumas capacitações pendentes e colocar em prática os

aprendizados adquiridos em algumas já realizadas, mas ainda não instituídas efetivamente.

Também é necessário concluir algumas adequações físicas e efetivar o Posto de Coleta de Leite
Humano como tal e, não, como sala de coleta, como é atualmente.
IMAGENOLOGIA
ESTRUTURA
A estrutura física desta unidade é bastante compacta, mesmo após importante melhoria

realizada em 2014. Consta de uma sala de Raio X, uma sala de Tomografia, uma sala de
Ultrassonografia, uma sala de laudos, um posto de enfermagem, uma sala de espera, recepção,
três banheiros para pacientes e um para colabores, uma sala adaptada para recuperação de

biópsias e um espaço adaptado para descanso para os técnicos em radiologia. Também
contamos com uma sala de Tomografia, que está com o aparelho antigo ainda sem uso e com

uma sala de Mamografia, que necessitam de revitalização e adequações para sua liberação, na
Faculdade de Medicina.
Em 2014 houve um incremento representativo no parque tecnológico com a troca de um

Tomógrafo de 02 canais para um Tomógrafo de 64 canais da marca TOSHIBA, assim como a
implantação da bomba de injeção de contraste, otimizando drasticamente a qualidade dos
exames realizados, assim como agregou segurança à realização dos exames contrastados.

Também permitiu a realização de angiotomografias que, anteriormente, não eram realizadas na
instituição.
Possuímos moderno aparelho de RX fixo telecomandado da marca SIEMENS que realiza
também exames contrastados e dois aparelhos móveis (PHILIPS e SIEMENS) que ficam

alocados nos andares térreo e primeiro. Além disso, no Centro Cirúrgico, agregou-se, no ano de

2016, um moderno aparelho de fluoroscopia Arco em C da marca GE, juntamente com todos os
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equipamentos de proteção individual necessários para seu uso. Este, por sua vez, permitiu a
realização de procedimentos cirúrgicos de vias biliares e urológicos, entre outros, até então não
liberados na instituição.
Possuímos três aparelhos modernos de Ultrassonografia da marca GE modelo LOGIC P6,
alocados na Imagenologia, UTI Adulto e Ginecologia/Obstetrícia.
Também possuímos dois mamógrafos, um fixo que está alocado na Faculdade de Medicina, mas
sem uso no momento por falta de reveladora, e um móvel que se encontram em uso junto ao
hospital para que se possa utilizar da reveladora local.

Todos os exames são processados por meio de sistema digital (PACS), conferindo maior
qualidade às imagens, facilitando o acesso às mesmas, além de reduzir o impacto ambiental que
a impressão de filmes radiográficos promove rotineiramente.

Após o concurso da Ebserh, ampliamos o quadro de médicos radiologistas de 03 efetivos para
08 no total, 24 técnicos em radiologia, 02 enfermeiros, 02 técnicos de enfermagem, 03 auxiliares
de enfermagem e 03 auxiliares administrativos.
PROCESSOS
Com a evolução do parque tecnológico foi possível ampliar as modalidades de exames
realizados, atendendo não só às necessidades institucionais de um hospital universitário, assim
como atendendo à demanda geral dos usuários do SUS, assistidos por nosso hospital.
Com o tomógrafo mais qualificado do município agregamos em qualidade nos exames, em

possibilidades diagnósticas, como a realização de angiotomografias e biópsias guiadas; com a
maior velocidade de execução dos exames agregamos em qualidade assistencial, reduzindo o

tempo de manutenção do paciente em posição supina, o que era um limitante em alguns casos
de pacientes graves; passamos a realizar cirurgias de via biliar em nossas salas cirúrgicas, assim
como cirurgias urológicas e outras dependentes do uso do Arco em C, reduzindo nosso nível de

dependência da Santa Casa; qualificamos a assistência ao paciente criticamente enfermo,

praticando uma medicina segura através do uso rotineiro do ultrassom para passagem de
cateteres e monitorização do mesmo, além de qualificar o ensino aos médicos residentes e
acadêmicos; agilizamos e ampliamos o uso da ultrassonografia no ambiente obstétrico e do
centro cirúrgico com a aquisição dos dois novos aparelhos.
Agilizamos as visualizações e ampliamos a qualidade das imagens através da implementação
do sistema de visualização digital, além de reduzir o impacto ambiental ligado à revelação
tradicional.
Passamos a gerenciar, através de planilhas, o quantitativo de exames realizado por cada
profissional, assim como o tempo entre a realização do exame, o laudo e a chegada deste no
setor de contas médicas para sua devida cobrança.

Diagnosticamos falhas graves no fluxo da realização até a entrega do exame ao usuário,

buscando constantemente sanar as falhas através de ações construtivas e instrutivas, jamais
punitivas.
Iniciamos a construção dos protocolos assistenciais em escala multiprofissional, criamos a
Comissão de Proteção Radiológica, reestruturamos as escalas dos técnicos em radiologia e
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regularizamos todas as questões relacionadas aos equipamentos de proteção individual que não
estavam em conformidade com as normas atuais.
Ampliamos drasticamente o tempo de presença de médico radiologista na instituição que era de
algumas horas na semana para uma média de 12 horas diurnas, havendo presença inclusive em
finais de semana e feriados. Incluímos períodos de discussão de exames com os acadêmicos e

demais colegas da instituição, além de criar uma sessão clínica para discussão radiológica,
atendendo a uma demanda dos professores da Clínica Médica. Esta ampliação do tempo de

presença do radiologista no hospital também permitiu maior flexibilidade na execução de exames
e maior retaguarda aos residentes de plantão.
Padronizamos o uso de contraste não iônico, após ampla discussão com revisão de literatura e
avaliação da casuística local.
Passamos a realizar exames antes inexistentes na instituição graças a expertise dos

profissionais admitidos, como ecografia transfontanelar nos bebês prematuros e ultrassom de
articulações.
Passamos

a

cumprir

nossos

quantitativos

contratualizados

e

ampliamos

algumas

contratualizações frente à demanda local no que tange a realização dos exames, mas não
atingimos a meta na execução de laudos em tempo hábil, forçando a contratação de laudo
remoto para vencer o grande número de laudos em atraso.

Passamos a controlar os fluxos internos, permitindo que as cobranças passassem a ser feitas
em tempo, reduzindo o número de glosas.
Adequamos o ambiente do tomógrafo, passando a atender pacientes com necessidade de

anestesia, através da vinda do especialista e de toda a aparelhagem necessária para a sua
realização em segurança.
Em trabalho conjunto com a equipe da Tecnologia de Informação e Engenheiro Clínico,

modificamos a logística de registro e identificação dos pacientes atendidos no setor, através da
utilização de um único número de identificação (ID).
Ampliamos o quantitativo de exames realizados comparativamente entre os anos de 2015 e
2016, com tomografias computadorizadas de 1070 para 1933, Raio X de 4005 para 5332 e
Ultrassonografias de 475 para 1192.

Por não possuirmos reveladora para o uso do Mamógrafo instalado na Faculdade de Medicina,
organizamos uma ação onde colocamos o caminhão junto ao hospital para, utilizando a

reveladora do HE, no intuito de atender mulheres que aguardavam por este exame. Realizamos,
nos meses de outubro e novembro, 413 exames no total.
RESULTADOS
Qualificação do parque tecnológico, com aquisição de tomógrafo, aparelhos de ultrassonografia,
Raio X, Mamógrafo, Arco em C e equipamentos de proteção pessoal.
Melhorias no ambiente físico, ainda que insuficientes.
Qualificação e ampliação da equipe técnica.
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Modificação para 100% de médicos radiologistas concursados.
Permanência na quase totalidade do tempo de médicos radiologistas, qualificando o ensino e a
assistência.
Realização de mais de 400 mamografias em dois meses de 2016.
Ampliação de exames invasivos tanto em ambiente da radiologia como em centro cirúrgico.
Cumprimento das contratualizações com a Secretaria Municipal de Saúde.
Criação de instrumento de controle em tempo real dos exames realizados.
Resolução de grave problema de dupla identificação de exames realizados.
Qualificação da equipe técnica em radiologia para execução dos exames de acordo com as
solicitações médicas.
Confecção de protocolos assistenciais para qualificação do trabalho.
Diagnóstico sobre a produção de laudos dos exames realizados, visando resolver o crônico
problema de atraso na entrega dos resultados dos exames ambulatoriais.
DESAFIOS
Um dos maiores desafios está na adequação da área física, no intuito de permitir melhor
alocação dos profissionais médicos para que tenham mais pontos de trabalho e que estes pontos
recebam computadores com as características necessárias para acelerar o carregamento das

imagens e, consequentemente, a liberação dos laudos, além da criação de um conforto médico.
Este indispensável para o seguimento das leis trabalhistas conforme a CLT no que tange
intervalos de trabalho a serem cumpridos dentro do ambiente institucional.

Outro importante desafio está ligado ao alinhamento entre todos os profissionais envolvidos na
execução dos exames, utilizando a construção e implementação de protocolos que visem

melhoria na qualidade assistencial, controle de segurança dos pacientes, redução na
necessidade de repetição de exames por discordância de regime entre os profissionais e
consequente redução da exposição dos pacientes à radiação.

Promover a humanização e qualificação da acolhida até a liberação do paciente, permitindo que

este ambiente seja o mais harmonioso possível e que a comunicação seja a mais clara possível,
evitando erros potencialmente evitáveis.
Estruturar o fluxo de distribuição e alocação dos exames que aguardam por laudo, definindo
prazo de entrega ao usuário, preferencialmente, dentro da mesma semana de execução,

evitando assim a necessidade de aumento de custos através do uso de laudo remoto como
estratégia de resolução aos laudos atrasados.
Ampliar o uso de check-list que objetivem a segurança do paciente (identificação, conferências,
comunicação adequada).
Promover, sistematicamente, reuniões de equipe, mantendo a interdisciplinaridade em foco e
estimular a gestão compartilhada dentro da unidade.
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Manter o registro e monitoramento do trabalho executado, focando nas metas a ser alcançadas

e nos impactos que elas refletem, assim como na identificação e precoce atuação frente às
dificuldades e intercorrências associadas a esta área diagnóstica.
Colocar em funcionamento o Mamógrafo alocado na Faculdade de Medicina para que possamos

atender à demanda das usuárias do SUS, além de tentar colocar em ação também o Mama
Móvel. Ambos dependentes da aquisição de reveladora digital.
SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
ESTRUTURA
Desde 1978 a estrutura do serviço se manteve até o ano de 2013, quando houve uma
considerável reforma no local, no intuito de adequar-se às normas da RDC 20, ampliando a área
física de 250 m2 para 625m2.

Esta reforma foi impactante no que tange a melhoria de atendimento em área absolutamente
revitalizada e otimizada ao recebimento de pacientes oncológicos, permitindo o incremento de
profissionais ao staff, mas permanece utilizando fontes de Cobalto-60.
PROCESSOS
Após esta reforma, houve importante modificação no formato de atendimento destes pacientes

com a interdisciplinaridade presente, dentro de horários das 7 horas às 18 horas de segunda à
sexta-feira. Além disso, a equipe do serviço de Oncologia Clínica juntou-se à equipe de

radioterapia, agregando em qualidade e diversidade técnica, incluindo farmacêuticas,
odontólogos, nutricionistas, médicos clínicos, médicos oncologistas, entre outros.
Esta união entre o setor de oncologia clínica e radioterapia permitiu que o atendimento ao
paciente oncológico passasse a ser realizado de forma bastante mais integral e acadêmica, pois

os diversos profissionais envolvidos neste contexto passaram a atuar conjuntamente, discutindo
em tempo real sobre as peculiaridades de cada indivíduo, na busca dos melhores resultados

possíveis. Além disso, acadêmicos da graduação de enfermagem e alunos da residência

multiprofissional foram inseridos neste ambiente, agregando em seus currículos esta importante
vivência de aprendizado.
RESULTADOS
Considerando que, em respeito às normas e por conta de limitações técnicas, no quadriênio em

análise houve uma interrupção de seis meses no atendimento aos pacientes do serviço, os
resultados ainda foram positivos, sendo mantida a média histórica de atendimentos (279
pacientes/ano).

Esta avaliação não traduz somente a manutenção quantitativa da qualidade assistencial, mas,
principalmente, demostra a evolução de um serviço na direção de um atendimento que prima
pela integralidade do cuidado destinado aos portadores de doenças oncológicas e, não somente,
oferecer a radioterapia como fonte isolada de tratamento.
DESAFIOS
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Após todo o empenho da gestão atual em concluir a reforma física e humana no Serviço, hoje
denominado, de Oncologia, compreendendo a Radioterapia e a Oncologia Clínica, é a instalação
do equipamento Acelerador Linear Varian de alta energia.
Desde a desautorização para uso clínico do equipamento de Cobalto-60, a partir de 17/12/2016,

é primordial a vinda do Acelerador Linear para que possamos dar continuidade ao atendimento
da população portadora de doenças oncológicas de Pelotas e demais regiões vinculadas ao
serviço.

Enquanto este equipamento não chega ao Serviço, estamos organizando o funcionamento do
atual em irradiação multi-propósito, que visa irradiar sementes, dentes, sangue, entre outros,

para que possamos contribuir de alguma forma com a comunidade acadêmica em pesquisas de
melhoramento, esterilização e/ou preservação de materiais.
NUTRIÇÃO CLÍNICA
ESTRUTURA
Em relação a estrutura física não houve modificações dentro da Nutrição Clínica, mas em relação

aos recursos humanos ocorreu um importante incremento de profissionais, permitindo que esta
Equipe multiprofissional abarcasse uma ampla gama de setores dentro de seu suporte.
Este crescimento foi primordial para o cuidado com nossos usuários, dentro da visão de

integralidade, permitindo um acréscimo qualitativo nos processos de trabalho executados e
avaliados por profissionais extremamente capacitados, sendo estes nutricionistas e médicos
nutrólogos.
PROCESSOS
O atendimento nutricional é realizado aos pacientes internados no HE e naqueles da atenção
domiciliar, através de processos que envolvem a avaliação de risco nutricional, orientações

dietéticas, encaminhamentos para a solicitação de fórmulas via Secretaria de Saúde e
instituições de apoio aos pacientes oncológicos.
No

atendimento

hospitalar

pacientes

internados

na

clínica

médica,

cirurgia,

ginecologia/obstetrícia, pediatria, UTI neonatal e UTI adulto são avaliados e acompanhados

diariamente. Além disso, em 2014 foi efetivada a sala de coleta de leite humano, possibilitando
que as mães dos bebês internados na UTI neonatal, unidade semi-intensiva e alojamento

conjunto realizem a coleta de seu leite para que este seja destinado somente ao seu bebê,
contando com a supervisão e orientação do serviço de nutrição clínica.
Também contamos com a Equipe Multiprofissional de terapia Nutricional (EMTN), coordenada
por médico especialista e composta por nutricionista, farmacêutica e enfermeira, que realizam

visitas diárias à beira leito, atendendo às peculiaridades individuais de cada paciente dentro de
suas condições mórbidas.
No serviço de oncologia, que abrange oncologia clínica, quimioterapia e radioterapia, há um
trabalho conjunto à Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Oncológica desde 2010.
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No Programas de Internação Domiciliar (PIDI) e melhor em Casa há um trabalho bastante

peculiar, com as visitas em domicílio e participação de rounds multiprofissionais para discussão
dos casos e definições terapêuticas no cuidado.
Desde o ano de 2000 iniciou-se o ambulatório que era destinado aos funcionários do HE e seus
familiares, além de gestantes em pré-natal. Evoluindo neste trabalho, agregou-se o atendimento

a pacientes diabéticos e público em geral, culminando em 2010 com o atendimento aos pacientes
oncológicos.
No ensino é importante a presença de acadêmicos da Faculdade de Nutrição, assim como os da
Residência Multiprofissional em Oncologia, além de atuação em projetos de extensão
ambulatoriais.

Em soma a estas atividades, a Nutrição Clínica participa de projetos de pesquisa em conjunto

com a Faculdade de Nutrição, Instituto Nacional do Câncer e Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral, envolvendo nutricionistas, professores, alunos da graduação e pósgraduação.
RESULTADOS
Em 2014 foram computadas informações mais completas de todos os setores do Hospital Escola,
gerando um relatório anual modelo.
Em 2015, com a chegada de profissionais concursados, houve descontinuidade de processos

de registros até a adequação e apropriação destes processos por parte dos novos colaboradores,
retomado em totalidade em 2016. Neste mesmo ano, com a implantação de módulo inicial do
AGHU, houve novamente atraso no registro de informações, permitindo registro integral somente
do setor de Clínica Médica.
DESAFIOS
Fortificar ainda mais a equipe, intencionando ampliar ainda mais a pesquisa e qualidade
assistencial no âmbito da nutrição clínica, incluindo a contratação de mais nutricionistas pelo
concurso EBSERH, para que seja possível ampliar as áreas de atuação assistencial e de ensino.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS
ESTRUTURA
O laboratório, no que diz respeito a área de produção, está situado fora do Hospital Escola, mais

especificamente a uma quadra do mesmo. Além disso, tem como postos de trabalho um posto
de coleta na Faculdade de Medicina junto ao serviço de oncologia, um posto no ambulatório de
especialidades e em todas as áreas hospitalares de forma volante e em tempo integral.

A equipe está formada por bioquímicos/farmacêuticos, técnicos, biomédicos, colaboradores
envolvidos no transporte e técnicos administrativos.
Durante este quadriênio, houve um incremento considerável em relação aos equipamentos.
Houve necessidade de ampliação na execução do quantitativo de exames, assim como na
complexidade dos mesmos, levando à aquisição de novos equipamentos para dosagem
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bioquímica, imunologia, hematologia e bacteriologia. Muitos destes exames eram terceirizados

e a bacteriologia era realizada de forma manual até o ano de 2016 quando adquirimos o
equipamento PHOENIX BD que permite a identificação bacteriana com precisão de forma
automatizada e antibiograma com MIC associada. Porém, a análise urinária e a parasitologia
ainda não são automatizadas.
PROCESSOS
Frente a todas as mudanças ocorridas tanto no ambiente intra-hospitalar quanto ambulatorial,
foram necessárias diversas adequações nos fluxos de trabalho para adaptar os resultados às
demandas. No ambulatório de especialidades houve um aumento de 30 pacientes/dia atendidos
para 120 pacientes/dia.

Foi modificado o agendamento de exames ambulatoriais para agenda eletrônica, houve
readequações nos fluxos de coletas de urgências após o incremento de 56 novos leitos de

urgência e emergência no HE, além de alocação de coletadores no serviço de oncologia após a
transferência do mesmo para a Faculdade de Medicina.
Houve a estruturação e revisão de protocolos de assistência, no intuito de uniformizar e qualificar
as ações realizadas pelo laboratório junto às equipes assistenciais. Também foi realizado,

juntamente com a equipe da tecnologia de informação, melhorias e ajustes na visualização de

exames, além da criação da mascote Labinho, servindo como ferramenta de auxílio durante o
manuseio da área ligada ao laboratório, tanto durante as solicitações de exames como durante
a visualização de resultados.
Várias reuniões e conversas foram realizadas junto às equipes no intuito de sanar dúvidas e
atender necessidades e problemas diagnosticados durante a rotina assistencial.
RESULTADOS
De 2013 a 2016, considerando o total de exames realizados por amostragem nos meses de
agosto, houve um crescimento de 16189 para 34371 exames realizados.
Além disso, avaliando o quantitativo de dosagens de creatinina, culturais, exames comuns de
urina, hemogramas e dosagens de TSH durante este quadriênio avaliado, observamos também
representativo crescimento no número de realizações.

Dentro desta mesma perspectiva, evidenciamos aumento no faturamento do setor ligado ao
ganho em contratualizações anuais junto à Prefeitura Municipal, traduzindo o real crescimento e
evolução nos processos ligados a este setor.
DESAFIOS
Dentro dos principais desafios ligados ao Laboratório está, sem sombra de dúvidas, a

possibilidade em localizar-se dentro do ambiente hospitalar, permitindo a melhor fluidez de
comunicação e execução de tarefas, assim como agregar segurança não só à qualidade dos

exames como às atividades dos colaboradores, pois estes estão continuamente expostos a
maiores riscos durante seus deslocamentos de rotina.
Muitos processos necessitam de continuidade, juntamente com a capacitação permanente dos

envolvidos neste trabalho, mantendo o conhecimento e ações guiadas por protocolos como a
pedra fundamental de atuação.
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O crescimento do quantitativo de profissionais ainda é necessário para que possamos atuar de
acordo com as normas trabalhistas estabelecidas e não deixemos de cumprir com as exigências
que um hospital trabalha.

Também ainda é necessário colocar como primordial a manutenção do parque tecnológico para

que a qualidade de nossos exames seja mantida, oferecendo qualidade de atenção aos usuários,
assim como um padrão de excelência para a formação acadêmica que faz parte da instituição.
Obviamente, alcançando estes objetivos será diretamente possível a otimização de faturamento
junto às contratualizações municipais.
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS ADULTO
ESTRUTURA
Esta Unidade é composta por seis leitos, sendo dois de isolamento. A partir de nossa
característica em especialidades no HE, sendo referência para hematologia, oncologia clínica e

cirúrgica e infectologia vivenciamos a situação de que tais pacientes costumam ser aceitos
apenas em nossa própria UTI por conta da especificidade de equipes. Isto já confere a
característica de manutenção de lotação quase em sua totalidade por demanda interna.
Além disso, com o incremento de 54 leitos da Rede de Urgência e Emergência, percebemos um

aumento na demanda por leitos de UTI, estando em concordância com o perfil de gravidade dos
pacientes internados nestes novos setores.
Apesar disto, não ampliamos nosso quantitativo, mantendo seis leitos de UTI adulto para um

total de 173 leitos hospitalares, o que vai contra a recomendação do Ministério da Saúde que
indica de 4 à 10% de leitos de UTI em relação aos leitos totais da instituição.
Neste quadriênio adquirimos dois equipamentos para realização de hemodiálise e uma osmose
reversa, ventiladores mecânicos multi processados, monitores multi paramétricos, um moderno
aparelho de ultrassonografia, além de recebermos a doação de um guindaste humano.

Realizamos adequações de área física para otimizar o conforto dos técnicos de enfermagem,
assim como uma copa para as refeições, modificamos a área acadêmica interna e separamos o
estar dos médicos plantonistas dos médicos residentes atendendo ao pedido dos mesmos.
PROCESSOS
Durante este quadriênio, ao recebermos diversos profissionais através do concurso e,

consequentemente, deixarmos de contar com a presença de outros já engajados nos fluxos de
trabalhos da unidade, precisamos identificar, planejar e executar modificações de trabalho de
forma bastante rápida e coerente.
Dentro desta perspectiva, entendemos que o primeiro de todos os desafios, sem dúvida, era a
organização do grupo de profissionais atuantes em posições antes não ocupadas e em fluxos de

trabalho antes desconhecidos, visando a compreensão sobre o trabalho multiprofissional.
Rapidamente, precisamos alocar novos colaboradores em postos de trabalho interagindo e

contribuindo com a construção de um cuidado integral voltado ao doente gravemente enfermo e
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suas famílias. Assim, iniciamos com a definição da coordenação desta unidade e com os demais
novos fluxos.
Considerando algo que é característico em nossa instituição, percebíamos o quanto falhávamos
em humanização em um dos momentos mais frágeis de qualquer doente e de suas famílias.

Então, modificamos o fluxo de notícias na unidade, deixando de ser dada pelos médicos

residentes, que mudam conforme os dias da semana e a cada mês, para ser dada sempre pela
médica rotineira da tarde, juntamente com a equipe de psicologia.
Concomitantemente, trabalhamos a importância da aproximação da equipe de enfermagem dos
leitos no momento das visitas, no intuito de ampliar o suporte humano e técnico também para as
famílias que anseiam por isso.

Além disso, iniciamos a capacitação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem para realização
de terapia renal substitutiva à beira leito de nossos pacientes, permitindo maior agilidade e
resolutividade em relação à sua execução, já que, até então, dependíamos de funcionários

vinculados à Santa Casa que não priorizavam os pacientes do HE por questões burocráticas e
contratuais.
Também foram revistos e construídos 20 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de

enfermagem, detalhados no relatório específico da mesma, além de atividades de capacitação e
simulação de casos para discussão entre a equipe.
Instituímos os rounds à beira leito, de característica multidisciplinar, agregando além de médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêutica clínica,
acadêmicos de medicina e enfermagem, médicos residentes e algum membro da equipe de

terapia nutricional. Estes rounds notadamente permitem que todas as áreas de assistência

apresentem suas dúvidas e preocupações, além de permitir uma rica discussão no caminho do
melhor cuidado.
Em relação às questões acadêmicas, agregamos a presença dos médicos residentes da

ginecologia dentro do estágio de seu segundo ano de formação, além de recebermos
acadêmicos da medicina da nossa e de outras instituições.
Também iniciamos a reunião multidisciplinar sistemática, realizada uma vez por semana, onde

médico rotineiro, enfermeira chefe e assistencial, coordenadora médica, farmacêutica clínica,

chefe do laboratório, chefe da imagenologia, fisioterapeuta, psicólogas e acadêmicos da
psicologia e representante da terapia nutricional revisam práticas, discutem dificuldades e

refletem sobre possíveis soluções que podem contribuir à qualidade assistencial. Não
conseguimos agregar ao grupo representante da odontologia por problemas de horário alegados
pela equipe, apesar de diversas tentativas de ajuste de horário.
Instituímos um instrumento informatizado de coleta de dados para caracterizar o perfil dos

pacientes da unidade, além de permitir o delineamento de alguns indicadores de segurança
hospitalar, ligados à UTI. Graças a este instrumento, construído coletivamente com a equipe da

tecnologia de informação, participamos de um evento de TI com o envio de trabalho sobre esta
planilha, que pode ser extrapolada para outros locais.
A partir disto, implementamos o Protocolo de utilização de cabeceira elevada em pacientes sob

ventilação mecânica invasiva e o Protocolo de profilaxia de trombose venosa profunda em
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pacientes sob ventilação mecânica invasiva, representando impacto positivo frente às avaliações
da Secretaria Municipal de Saúde.
Houve uma revisão importante de materiais e equipamentos na unidade em conjunto com o
engenheiro clínico, permitindo o diagnóstico de necessidades e de suportes técnicos. A partir

disto, fizemos a aquisição de transdutores de medida de pressão arterial invasiva, máscaras
laríngeas e combitubos. Também realizamos o levantamento dos materiais necessários para

iniciarmos a realização de ventilação mecânica não invasiva nos pacientes da unidade, quando
indicado.
Os médicos realizaram extensa revisão bibliográfica para a construção de protocolos

assistenciais que estão ainda em construção, como de pausa diária de sedação, rotinas de
internação, padronização de diluições, profilaxia de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Também, através de uma ação conjunta com a CIHDOTT, concluímos o processo de

manutenção de potencial doador de órgãos e tecidos com a ocorrência de captação de rins e
fígados, após um período de seis anos sem ocorrer na instituição. Este processo de notificação

de pacientes em morte encefálica é uma conquista também do quadriênio, pois havia sido
abandonado há algum tempo, por diversos motivos. Houve importante sensibilização e empenho

de toda equipe multiprofissional não somente da UTI, mas, também, das demais áreas do
hospital envolvidas neste processo.
Cabe pontuar como um processo negativo ligado a esta unidade, a retirada do terceiro turno de

fisioterapia que havia sido conquistado há pouco mais de um ano. Este trabalho é indispensável

para a qualificação do cuidado de pacientes gravemente doentes e foi exaustivamente pontuado
pela coordenação médica junto à unidade responsável.
RESULTADOS
Dentro dos nossos resultados, o trabalho envolvendo a equipe multiprofissional, permitiu grandes
melhorias em relação ao atendimento focado em cuidado integral, sem focar no controle de um

profissional apenas, mas, sim, nos mais variados olhares e avaliações de uma mesma situação
mórbida.
A interação multiprofissional provoca na equipe um aprendizado bastante mais amplo e focado
em todos os aspectos de tratar e prevenir complicações ligadas ao cuidado do paciente

criticamente enfermo e isto pode ser evidenciado pelo grau de satisfação dos usuários ao colocar
sua experiência na unidade.
Ampliamos qualidade com a instituição de novos indicadores de segurança e qualidade
assistencial e possibilitamos a caracterização de nossa população de pacientes. Com isso, foi
possível tornar claro, frente ao gestor municipal, que nossa taxa de ocupação de leitos, assim

como nosso tempo médio de internação estão absolutamente dentro do desejado para uma
unidade que apresenta nosso perfil.
Utilizando a ferramenta de registro de dados diários e de internação, instituída desde março de
2016, registramos um total de 214 pacientes internados, sendo 15 provenientes de outras
instituições (7%), 42 do Pronto Socorro Municipal (19,6%), 63 de pós-operatório imediato (29,4)

e 94 de enfermarias do HE (43,9%). Observando o perfil de gravidade dos pacientes, utilizando

SAPS 3 como escore de avaliação, a média inicial foi de 61,94 o que corresponde a uma
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mortalidade esperada de 41,2%, sendo a mortalidade encontrada de 27,7%. Este dado é
bastante satisfatório quando pensamos na qualidade assistencial prestada a pacientes de
tamanha gravidade, o que, sem dúvida alguma, é proporcionado pelo esforço de sustentar um
atendimento integral embasado na multidisciplinaridade diária.

Proveniência dos pacientes - UTI geral HE-UFPel
(mar-dez 2016)
15

Enfermarias HE

42
94

PO imediato
PSM

Outros hospitais

63
Gráfico 8 – Proveniência dos Pacientes – UTI Geral Adulto HE UFPel (março a dezembro 2016; N=214)

Proveniência dos pacientes - UTI geral HE-UFPel
(mar-dez 2016; N=214)
7,0%

19,6%

Enfermarias HE
43,9%

PO imediato
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Outros hospitais

29,4%
Gráfico 9 – Percentual de Proveniência dos Pacientes – UTI Geral Adulto HE UFPel (março a dezembro 2016; N=214)
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Mortalidade esperada* X Mortalidade observada
UTI Geral HE-UFPel (março a dezembro 2016; N=214)
41,2%

27,7%

Mortalidade esperada

Mortalidade encontrada

* SAPS 3 médios inicial = 61,94
Gráfico 10 – Mortalidade esperada* x Mortalidade observada - UTI Geral Adulto HE UFPel (março a dezembro 2016;
N=214)

Também dentro do empenho da equipe está a conquista de realizarmos, após seis anos de
quietude, a conclusão de fecharmos um protocolo de diagnóstico de morte encefálica,

culminando com a captação de dois rins e fígado dentro do ambiente do HE. Além disso,
logramos êxito ao conquistar a conclusão do processo possibilitando o transplante para três
pessoas, estando uma delas fora do Estado do Rio Grande do Sul.

Dentro das ações de rounds e reuniões multidisciplinares, concluímos diversos planejamentos,
evitamos desgastes entre as equipes e fortificamos as ações abrangentes ao ambiente da
Unidade de Terapia Intensiva, além de permitir o convívio entre as áreas que trabalham
interligadas no suporte destes pacientes, trazendo agilidade e precisão aos processos de
trabalho.
A avaliação e solicitação de materiais antes indisponíveis na UTI, permitiu que médicos,

enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e acadêmicos da medicina e enfermagem,
assim como os médicos residentes pudessem adquirir novos conhecimentos e aplica-los na
prática diária de suas ações.

O aparelho de ultrassonografia adquirido e alocado exclusivamente para uso na UTI permitiu
uma prática segura e guiada conforme protocolos internacionais para passagem de cateteres

centrais, para avaliação do parênquima pulmonar, avaliação da cavidade abdominal, assim como
para o uso pelos colegas radiologistas em exames de urgência.
Sem dúvida, o fato de passarmos a realizar a terapia de substituição renal através de

profissionais da própria UTI trouxe grande insegurança, contestações e revoltas inicialmente,
mas, com o tempo, ficou claro para toda a equipe o quanto esta possibilidade poderia agilizar o
processo agregar em qualidade assistencial.
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Obviamente, ainda precisamos de treinamento e capacitações para que mais colaboradores

estejam aptos a desempenhar esta função com propriedade, mas neste curto espaço de tempo
já conseguimos evidenciar que esta meta não pode ser abandonada ou desvalorizada, pelo
enorme ganho que pode proporcionar na recuperação de pacientes graves.

Após a vinda dos colegas concursados, conseguimos manter rotina em dois turnos associado à
presença de um ou dois plantonistas, dependendo do horário, agregando importantemente em
qualidade de assistência.

Dentro desta lógica organizacional da Unidade, a coordenadora é enfermeira intensivista e a
coordenação médica está trabalhando conjuntamente na construção de processos e assistência
diária, sempre vinculadas às questões acadêmicas que permeiam todas as ações e projetos
vinculados ao cuidado do paciente criticamente doente.
DESAFIOS
Considerando nossas atuais necessidades internas de um hospital que possui 174 leitos, nosso
principal desafio é a adequação da área física, tanto em espaço quanto em qualidade, já que

hoje não dispomos de pontos de diálise em todos os leitos, por exemplo. Além disso,
considerando que devemos ter de 4 à 10% de leitos de UTI em relação aos leitos hospitalares,

que mais de 50 leitos dentro do HE são vinculados à rede de urgência e emergência e que estes

vieram sem aumento proporcional dos leitos de UTI, precisamos ampliar nosso quantitativo de

leitos. Este aumento traria pouco impacto em relação aos recursos humanos, pois de acordo

com a RCD7, que regulamenta o funcionamento das UTIs, poderíamos manter o mesmo quadro
médico, de enfermeiros e fisioterapeutas, por exemplo, necessitando aumento de técnicos e
equipamentos.

Importante desafio também é o retorno do terceiro turno de fisioterapia que foi retirado da unidade
por dificuldades ligadas a distribuição destes profissionais dentro das escalas de trabalho no HE.

Este é um fator de grande impacto na qualidade assistencial do doente critico que permite, além
de melhoria na sua recuperação, prevenção de novas morbidades e complicações.
Precisamos qualificar nossos registros de trabalho em todas as esferas envolvidas na
assistência, reduzindo riscos e fornecendo dados para melhoria dos processos.
Também precisamos vencer o desafio de adequação de escalas de todos os profissionais
envolvidos neste trabalho, pois com a união de trabalhadores com vínculos diferentes dentro de

coberturas de 24 horas contínuas estamos vivendo o maior desafio dentro da gestão. É constante

a preocupação com a manutenção do trabalho qualificado, mas cada dia mais desafiador para
aqueles que coordenam atingir a execução exitosa das escalas mensais, sendo este um fator de
desgaste para toda a equipe de forma sistemática.
A ampliação dos rounds inter e multidisciplinares é uma importante e desejada meta da equipe,

pois com a sua instituição, ainda que acanhada, foi nítida a evolução na qualidade assistencial
vinda desta proximidade e escuta maior entre os profissionais.
Além disso, reuniões de qualificação entre os serviços vinculados à UTI, seja em apoio ou em
colaboração, deve ser sustentado e revisado com maior frequência.
Focados intensamente na humanização e formação de diversos profissionais da área da saúde,
necessitamos de uma área para a comunicação de notícias aos familiares, assim como para a
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atuação da equipe de psicologia de forma mais privada, pois hoje o fazemos de pé na frente da
porta da UTI, enfrentando a total exposição destas pessoas.
Necessitamos de ajustes técnicos como, por exemplo, a troca de todos os monitores
multiparamétricos da unidade. Já dispomos dos mesmos, mas ainda são necessários os cabos
para sua fixação. Isto se justifica para melhoria de segurança focada no paciente, de acordo com
problemas previamente registrados.

Tão importante quanto as demais metas e desafios está a melhoria na atenção e cuidado com

nossos colaboradores. Estes são os protagonistas de nossa ação e os verdadeiros merecedores

de respeito e atenção. Percebemos uma insatisfação e insegurança frente às mudanças
ocorridas neste período de transição de profissionais concursados que não pode ser atendida a
contento, não por desinteresse ou por desvalorização, mas por grande número de ações
envolvias nas prioridades institucionais.
Ainda necessitamos capacitar 100% dos profissionais da enfermagem para a realização de

terapia de substituição renal e ampliar nossos conhecimentos em relação a este processo junto
a totalidade da equipe.
CENTRO CIRÚRGICO
ESTRUTURA
Certamente, o maior de todos os desafios dentro desta Divisão é a evolução global ligada ao
espaço físico do centro cirúrgico.
Trabalhamos hoje com um centro cirúrgico fragmentado em ambiente dentro do HE e dentro da
Santa Casa. Esta fragmentação demanda detalhamento separado de algumas peculiaridades.
Dentro do centro cirúrgico do HE possuímos duas salas para cirurgias eletivas e uma sala
reservada aos partos cesáreos e emergências. Este espaço, além de restrito, encontra-se
extremamente deteriorado e fora dos padrões exigidos pelos órgãos reguladores. Apresenta

falhas no piso, portas sem funcionamento, paredes rompidas, estrutura elétrica e hidráulica
insatisfatória, áreas de fluxo inadequadas, equipamentos necessitando reposição.
Na Santa Casa utilizamos duas salas cirúrgicas que atendem procedimentos eletivos somente
de segunda à sexta-feira das 7h até às 19h, onde estão camas, aparelhos de anestesia,
monitores, equipamentos de vídeo cirurgia, todos do HE.

Esta dicotomia de espaço traz diversos problemas funcionais e econômicos à instituição, sendo
foco de constante atenção e trabalho neste período em busca de solução.
Em relação aos recursos humanos, agregamos diversos colaboradores, ocasionando diversas
possibilidades de melhorias, mas sempre trazendo novos desafios ligados ao reduzido espaço
de trabalho.

Muitas de nossas dificuldades não atingem a resolução desejada por estar ligadas à dependência
de área física não própria, impactando diretamente nas possíveis estratégias de resolução.
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PROCESSOS
O primeiro processo ligado ao centro cirúrgico foi o estudo dos mapas cirúrgicos, estimulado

pelas constantes queixas por parte dos cirurgiões em relação à indisponibilidade de salas para
execução de procedimentos. Ao realizar esta avaliação, pudemos evidenciar a subutilização de
horários fixos a determinados profissionais, além da morosidade ligada ao fluxo de liberação das
salas ligada aos processos de higienização e fluxos de liberação pela anestesiologia. Junto a

isto, foi detectada, também, a direta relação entre a deficiência de equipamentos no centro

cirúrgico do HE e a dificuldade de otimização na logística de uso das salas, de acordo com as
especificidades de cada procedimento.
Um dos problemas enfrentados, constantemente, era a proibição por parte da Santa Casa em
realizarmos exames de RX nas salas daquele hospital, emperrando muitos procedimentos e

causando problemas graves durante cirurgias já em andamento. Por isso, trabalhamos
arduamente na aquisição e disponibilização do uso do arco em C em nossas salas do HE.
Evoluímos com a necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual, treinamento

dos profissionais acerca do uso do Arco em C, educação por parte das equipes ligadas a este

fluxo e total transferência dos procedimentos com potencial necessidade deste exame para as
salas do HE. Após alguns meses, conseguimos dar fluxo real a este trabalho, que foi árduo e
exaustivo, mas, recompensador, pois passamos novamente a executar as cirurgias de via biliar

que inchavam as filas de espera compostas por pacientes da rede e de nossa área acadêmica.

Portanto, este foi um processo complexo, de importância para várias áreas institucionais e que
trouxe incremento ao processo de independência dos processos ligados à Santa Casa.
Adquirimos um novo foco para o centro cirúrgico, após visita à feira Hospitalar em São Paulo,
com possibilidade de negociação de valores possíveis e com manutenção de toda a estrutura de

sustentação do mesmo, reduzindo de forma importante o investimento financeiro que permitiu
esta melhoria. Frequentemente, precisávamos suspender procedimentos por impossibilidade de

execução, já que utilizamos dois focos portáteis por muitos meses na execução das cirurgias,
aumentando os riscos de erro e de contaminação.
Adquirimos diversos materiais cirúrgicos, óticas de vídeo-cirurgia, pinças, tesouras, alocamos

novos aparelhos de anestesia nas salas do HE e da Santa Casa, assim como organizamos de
forma inicial a documentação de sala na Santa Casa. Isto foi possível após a alocação de

enfermeira nos dois turnos naquelas salas, o que antes não existia, causando extrema
dificuldade na comunicação e fluxos ligados àquele local.
Ajustamos também as cirurgias realizadas nas salas da Santa Casa, antes ocorrendo sem

controle. Era comum a ocorrência de procedimentos simultâneos controlados pelo mesmo
cirurgião, ocorriam também procedimentos em nome do mesmo profissional em salas do HE e

da Santa Casa, não havia controle do uso de materiais em nossas salas com custo duplo, já que

a Santa Casa cobrava por materiais que eram levados do HE para uso em nossos
procedimentos.
Passamos a realizar maior controle na sala de recuperação pós-anestésica, pois com enfermeira
e equipe ampliada de anestesiologistas presenciais no local passamos a avaliar melhor as altas
e otimizar o fluxo destes pacientes. Após a admissão de oito anestesiologistas pelo concurso

Ebserh, foi possível adequar e otimizar o fluxo de cirurgias distribuídas nos dois ambientes

hospitalares, pois mantivemos a equipe terceirizada que já atendia na instituição, mas não
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conseguia atender toda a demanda. Além disso, conseguimos atender maior gama de

procedimentos, incluindo aqueles de complexidade mais avançada e com intervenções da
imagem simultaneamente, interligando ainda mais as áreas de assistência.
Passamos a fornecer as roupas e campos cirúrgicos para nossos procedimentos, sem utilizar os

da Santa Casa, assim como disponibilizamos armários para a armazenagem de objetos pessoais
da equipe, apesar de ainda insuficiente.
Dentro da otimização de fluxos, revisamos a distribuição de cirurgias eletivas e organizamos
equipe anestésica e de enfermagem para que os cirurgiões realizassem cirurgias aos sábados
durante as 12 horas diurnas, assim como se mantivesse a realização de procedimentos sob
anestesia local neste mesmo dia. Esta possibilidade ainda não atingiu a meta desejada, pois não
estamos ainda com este fluxo em pleno funcionamento por parte dos cirurgiões.

Outra medida de grande importância foi a retirada do controle de organização de mapa cirúrgico
por parte dos residentes de cirurgia, como sempre ocorreu até então. Este modo de organização

promoveu diversas situações de descontrole dos leitos cirúrgicos, assim como a constante

chamada de múltiplos pacientes para um mesmo leito por parte de mais de um residente, já que
cada residente está em uma equipe diferente e utiliza o mesmo conjunto de leitos cirúrgicos para

internação. Obviamente, que toda esta reestruturação trouxe muitos desajustes temporários,

mas permitiu que, centralizando o processo nos funcionários do centro cirúrgico, as equipes e
residentes percebessem o ganho em relação ao cuidado com o paciente e com o melhor

aproveitamento de espaços pelas equipes em geral. Assim como na distribuição das salas, onde

havia uma histórica determinação de horários que eram ilusórios em muitos casos, a chamada
de pacientes também permitia a má utilização dos horários disponíveis para cirurgias e um
desequilíbrio entre a chamada de pacientes entre as equipes.

Em relação ao parto humanizado, iniciamos e ainda evoluímos em relação ao tempo de

permanência do bebê com a mãe dentro de sala, quando se trata de parto cesáreo, assim como
do familiar destinado a acompanhar o período, pois, apesar de todos os treinamentos e
capacitações, ainda enfrentamos uma heterogeneidade de condutas, principalmente por parte
da equipe médica. Anestesiologistas muitas vezes não permitem a permanência do familiar sem

que haja uma formal contraindicação para isto, assim como os pediatras não permanecem no
local com bebê no tempo programado para o contato pele a pele com a mãe.
Iniciamos diversos registros que não faziam parte das rotinas do setor, no intuito de nos

apropriarmos das características do local em todos os aspectos que possam ser importantes.
Isto permitirá que façamos uma avaliação de ações a serem mantidas, assim como a alavancar
o início de novos processos para qualificação assistencial.
Algumas documentações foram delineadas em trabalho conjunto com profissionais que atuam

neste ambiente, para que sejam realmente úteis e traduzam a realidade daqueles que vivenciam

o processo. Dentre eles está uma ficha padrão para registro de suspensão de procedimentos no
centro cirúrgico, pois até então não há nenhum tipo de documentação que justifique este fato,
impedindo a real identificação das reais causas ligadas a esta rotina. Outro documento em

finalização é a ficha de liberação da sala pré-anestésica que visa a padronização das avaliações,
com a instituição de linguagem comum à toda a equipe.
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Como nesta unidade não temos ainda chefia nomeada, criamos um link de comunicação

constante, realizando reuniões com as enfermeiras, ainda não sistematizadas, mas frequentes,

no intuito de manter o suporte às intercorrências diárias, além de utilizarmos como forte
ferramenta um grupo de telefone para agilizar esta comunicação. Com a presença da chefia do

setor de apoio terapêutico, este processo ficou mais sustentado, pois esta exerce importe papel
de interligação e coordenação no local.
RESULTADOS
Dentre nossos resultados estão a melhoria de fluxos de procedimentos cirúrgicos, graças ao

aumento de anestesiologistas e cirurgiões ao quadro de profissionais, assim como à
reestruturação do mapa cirúrgico que ocorreu após a vinculação de dois funcionários para a sua
execução e chamada de pacientes.

Melhoria do fluxo de pacientes cirúrgicos, reduzindo os problemas de chamadas múltiplas para
o mesmo leito, redução na fila de espera por alguns procedimentos, ampliação na diversidade
de procedimentos e maior controle de fluxos internos.

Ampliação de procedimentos diagnósticos sob anestesia, como as endoscopias em crianças,
ultrassonografias e biópsias.
Qualificação e aquisição de diversos equipamentos, assim como do foco cirúrgico e aparelho de
anestesia.
Organização da equipe sob a ótica de melhoria de fluxos, incluindo a estruturação da equipe de
enfermagem e anestesiológica das salas da Santa Casa.
Identificação de processos nas salas da Santa Casa com início do controle de matérias utilizados
naquele local, fornecendo transparência aos processos antes absolutamente desconhecidos e
fora de controle, gerando duplo ou triplo custo.
Com a qualificação do corpo médico passamos a ampliar a complexidade dos procedimentos
realizados, como cirurgias pediátricas e digestivas.
Ampliamos nossas possibilidades cirúrgicas através da aquisição do Arco em C, permitindo maior
número de realizações de cirurgias urológicas e de via biliar.
Realizamos uma avaliação, juntamente com a equipe da unidade e comissão de infecção
hospitalar e de segurança do paciente, que foi documentada através de um dossiê com todas as
necessidades estruturais a serem corrigidas no local, no intuito de agilizar os processos.

Após seis anos sem nenhum procedimento desta categoria, realizamos uma captação múltipla

de órgãos em nosso centro cirúrgico, coma vinda da equipe de transplantes do estado, obtendo
total êxito nesta ação que permitiu o transplante para três pacientes.
DESAFIOS
Certamente, nosso maior desafio é a adequação física para que possamos trabalhar com as
mínimas condições de segurança.
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Precisamos, o mais breve possível, adquirir independência da Santa Casa, tanto em relação às

salas cirúrgicas, como em relação aos materiais, equipamentos e leitos, para que possamos
trabalhar de forma mais produtiva e exitosa.
Necessitamos adquirir diversos equipamentos para que possamos alcançar nosso máximo
potencial dentro das características técnicas dos profissionais que possuímos no quadro de
colaboradores.

Desfaio constante é a questão da gestão de profissionais com vínculos diferentes dentro de
escalas fechadas que devem alcançar um mesmo objetivo.
Enfrentar o reduzido espaço de trabalho, ainda não estruturado para nossa complexidade,
atuando na construção de estratégias simultaneamente à manutenção da assistência.
Atentar às dificuldades financeiras ligadas à situação nacional que irá impactar em elencarmos
as prioridades de atendimento.
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3.1.4.1 SETOR DE APOIO TERAPÊUTICO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Setor de Apoio Terapêutico é composto pelas unidades de Centro cirúrgico, UTI Adulto, UTI

Neonatologia, Unidade de Radioterapia e Serviço de Nutrição do Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH) – HE UFPel/EBSERH.

O presente relatório é referente às atividades de gestão que vem sendo desenvolvidas nas

unidades pertencentes ao setor de Apoio Terapêutico. O cargo de chefia deste Setor foi
assumido em 11 de junho de 2015 até o presente momento.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS, MATERIAIS e HUMANOS
A nossa instituição vem passando por transformações em sua estrutura física, recursos humanos

e materiais, assim como também estão ocorrendo modificações nos processos de trabalho. Tais

mudanças vêm ocorrendo de acordo com o plano de reestruturação institucional a partir do
contrato firmado entre a UFPel e a EBSERH.
Dentro do Setor de Apoio Terapêutico contamos com as seguintes unidades assistenciais:
UTI ADULTO



Chefia de unidade - Enfª Gabriela Botelho

Contendo atualmente 06 leitos, sendo 02 isolamentos.
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Médicos Intensivistas – 05



Enfºs Intensivistas – 03







Médico generalista – 06
Enfºs generalistas – 04

Fisioterapeuta Intensivistas – 01
Fisioterapeuta generalista– 01
Técnicos em enfermagem – 26
UTI NEONATAL



Chefia de Unidade Dra Maria Amália Savedra



Contendo 09 leitos atualmente










Coordenadora RT Enfª Caroline Vargas
Enfºs Especialistas – 02
Enfºs generalistas – 05

Técnicos em enfermagem – 34
Fisioterapeuta – 01

Médico Neonatologista – 06
Médico Pediatra – 04
Fonoaudióloga – 01

SERVIÇO DE RADIOTERAPIA


Chefia de Unidade Altair Delfino da Rocha Faes



01 RX









01 Bomba de Cobalto-60
Médicos – 02
Enfºs – 02

Técnicos em enfermagem – 02
Técnicos em radioterapia – 06
Físicos médicos – 03
Assistente Social – 01
BLOCO CIRURGICO



05 salas cirúrgicas, destas 03 no HE e 02 na Santa Casa.



Médicos Cirurgiões e Obstetras – 64














02 salas de recuperação com 08 leitos, sendo 02 destes na Santa Casa.
Enfºs – 04

Técnico e auxiliares em enfermagem – 46
Médicos Anestesiologistas – 17

CME ( Central de Material e Esterelização)
01 Autoclave
01 Seladora

01 Incubadora para teste biológico
01 Sala de área limpa
01 sala área suja

Enfªs – 02
Técnicos e auxiliares em enfermagem – 19
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SERVIÇO DE NUTRIÇÃO


Chefe de Unidade Patricia Duval



Nutricionistas – 06



Nutrólogo – 01

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Frente a muitas transformações, mudanças no quadro técnico, surgimento de novos serviços e
rotinas, em nossa instituição. Algumas atividades foram desenvolvidas nas unidades

pertencentes ao setor de Apoio Terapêutico; visando a excelência no cuidado e melhoria nos
processos de trabalho.
UTI ADULTO


Neste setor houve reestruturação da área física, entre elas a área do conforto para



Foram cessados os desvios de função de auxiliares de enfermagem.




enfermagem e área acadêmica.

Inserido a hemodiálise a beira do leito, sendo realizada pela equipe de enfermagem da
UTI. Onde foram capacitados profissionais desta unidade.
Ingresso de novos profissionais especializados em tratamento intensivo.

UTI NEONATAL


Desenvolvimento e implementação de POPS, que homogeneizaram condutas médicas



Ações de capacitação como a Parada Cardiorrespiratória para médicos plantonistas,






e de enfermagem.

residentes, enfermeiros e técnicos em enfermagem.

Foi desenvolvido o programa de Atualização em Enfermagem na UTI Neonatal.
Treinamento de PICC para enfermeiros.

Algumas reformas na estrutura física da unidade, atendendo necessidades dos usuários
e equipe de trabalho.
Aquisição de recursos materiais, permitindo melhoria no cuidado assistencial.

CENTRO CIRURGICO


Organização dos horários das salas cirúrgicas, conforme as demandas do HE, visando



Implantação de um fluxograma de agendamento de cirurgias, a fim de relacionar a









um melhor aproveitamento das salas e redução da ociosidade.
disponibilidade de leitos com cirurgias agendadas.
Implantação de cirurgias eletivas aos sábados.

Composição de duplas de funcionários da enfermagem por sala cirúrgica, permitindo a
utilização das 03 salas ao mesmo tempo.

Enfermeiros presentes nos 03 turnos, sendo que a noite o enfermeiro fica presente até
as 21:30hs.

Construção e implementação da escala de DOR para SRPA.
Foi adquirido o Arco C, instalado na sala 01.

Aquisição de instrumental para cirurgias de Herniorrafia e apendicectomia.
Aquisição de 01 foco/ Led.
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Treinamento aos novos funcionários admitidos pela EBSERH.



Aquisição de um Monitor cardíaco com oximetria para transporte de pacientes.






Reorganização da escala dos alunos nas salas cirúrgicas.

Realizado treinamento com a equipe de enfermagem, no que se refere ao manuseio,
limpeza e acondicionamento dos instrumentais de cirurgias realizadas por vídeo.

Instalado armários na sala de SRPA da Santa Casa, para organização dos materiais e
melhor acondicionamento dos mesmos.
Realização de desinfecção e limpeza concorrente no CC-HE.

CME


Iniciou-se a realizar teste com indicador químico em todas as cargas da autoclave,



Comprovação de esterilização de cada carga conforme RDC 15, através da criação de






diariamente conforme RDC 15.

campos teste desafio com integrador químico.

Realização de teste biológico diariamente conforme RDC 15.

Implementação de rotinas de produção nos 03 turnos de trabalho.

Descrição de material de cada caixa e bandeja do centro cirúrgico, auxiliando na
montagem correta destas.
Implantação do livro ATA para descrição de ocorrências durante os plantões.

RADIOTERAPIA



Reconstrução de área física, devido a alocação da quimioterapia no mesmo prédio.

Atendimento multiprofissional aos pacientes de radioterapia como: Dentista, nutrição,

psicólogos, enfermeiros especialistas, assim como redimensionamento do quadro de
enfermagem.

NUTRIÇÃO









Realização do Rastreamento do Risco Nutricional, já na internação do paciente.

Orientação dietética para as pacientes com diabetes gestacional e encaminhamento ao
ambulatório de Nutrição do HE.

Avaliação diária aos pacientes internados na pediatria.

Em 2016 iniciou-se a aplicação do instrumento de triagem de risco nutricional Screening
Tool Risk Of Nutritional Status And Growth – STRONGKids.

Apoio ao aleitamento materno auxiliando as mães que podem amamentar o bebê
durante a internação na Uti Neonatal.

Atendimento de equipe multiprofissional com visita diária a beira do leito, onde
acontecem discussões referentes ao quadro clinico com as respectivas equipes médicas
e prescrição da dieta.

Participação em rounds das equipes, semanalmente, onde são discutidos os planos
terapêuticos dos pacientes.
Avaliação dos pacientes dos programas PIDI e Melhor em Casa.
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RESULTADOS

Todas essas atividades desenvolvidas nas unidades pertencentes ao Setor de Apoio

Terapêutico, visam a melhoria do atendimento dos nossos usuários, relacionados a quantidade
e qualidade da assistência prestada.


Realização de Ações de Capacitação nas unidades deste setor, refletindo na melhoria



Satisfação das equipes de trabalho frente as mudanças institucionais apresentadas.












da qualidade assistencial, assim como na homogeneização de cuidados.

Efetivou-se 70% do quadro do pessoal da Enfermagem da UTI capacitado para
realização de hemodiálise.

Melhor aproveitamento das salas com redução da ociosidade.

Adequação dos processos de trabalho conforme normativas exigidas pelo MS, refletindo
na qualidade da assistência.

Garantia de segurança aos nossos usuários com relação a implantação de processos
de acordo com a RDC 15, referente a esterilização de materiais.

Melhor adequação e organização dos processos de atendimento e trabalho no centro
cirúrgico, com aumento do quadro profissional.

Qualificação das equipes envolvidas nos treinamentos oferecidos pela instituição.
Melhora quantitativa dos registros das atividades do Serviço de Nutrição.

Desenvolvimento de projetos de pesquisa no HE, em conjunto com a faculdade de

Nutrição/UFPel, Instituto Nacional do Câncer e Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral.

Participação de equipe multiprofissional nos diferentes rounds realizados na instituição.

Qualificação das equipes, mediante o ingresso de profissionais especializados nas mais
diversas áreas.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Monitorar o cumprimento de metas pactuadas para o período.



Colaborar para que ocorra a adequação do espaço físico do serviço de radioterapia, no





Realizar reuniões bimestrais com as unidades envolvidas neste Setor.

que se refere a construção da sala de BUNKER, para posterior instalação do
equipamento ACELARADOR LINEAR VARIAN.

Colaborar para que aconteçam pequenas reformas e consertos na área física do bloco
cirúrgico, conforme relatório encaminhado a gerência de atenção a saúde. Melhorando
as condições de atendimento dos usuários e de trabalho da equipe multiprofissional







desta unidade.

Elencar um profissional para ocupar o cargo de chefia de unidade, do centro cirúrgico.

Minimizar conflitos frente as mudanças ocorridas durante a implementação de protocolos
operacionais padrão.

Estimular a produção de trabalho, a fim de melhorar a assistência prestada ao usuário
tanto na quantidade quanto na qualidade.

Discutir periodicamente os processos realizados nas unidades.

Realizar levantamento de necessidades de melhorias no fluxo de trabalho das unidades
deste setor.
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UNIDADE DE UTI ADULTO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Relatório é um texto informativo-expositivo em que se expõe por escrito uma atividade ou
situação. O presente relatório é referente às atividades de gestão que vem sendo implementadas

na Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-intensivos Adulto do Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas/EBSERH.
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está inserida no organograma institucional vinculada ao
Setor de Apoio Terapêutico, à Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico da Gerência de

Atenção à Saúde. O cargo de chefia de unidade foi assumido em 28 de outubro de 2015 até o
presente momento, período que passo a relatar.

ESTRUTURA

A unidade encontra-se no pavimento térreo do Hospital Escola, é composta por 6 leitos, recebe
pacientes clínicos e cirúrgicos, por meio da regulação municipal de leitos, excluindo internações

por trauma, cirurgias cardíacas e neurológicas. Está em funcionamento há 11 anos, contando
com equipe multiprofissional composta por médicos Intensivistas, enfermeiros Intensivistas e
generalistas e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, equipe de nutrologia, com apoio de
outras especialidades terapêuticas e diagnósticas.

A unidade possui dois leitos de isolamento com banheiro exclusivo, com ventilação e luz artificial,

climatizados, e uma sala de internação com 4 divisões do tipo “box”. As camas são
automatizadas, com colchões de visco elástico com fluxo de ar interno. Os leitos possuem

bancadas com régua elétrica para conexão de equipamentos, suporte para monitor cardíaco e
suporte para soro. Cada leito possui monitor Multiparmétricos e ventilador mecânico, ainda
havendo 4 ventiladores de reserva na unidade.
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Para a realização de terapia renal substitutiva, estão em condições de acesso 5 leitos, utilizamse 2 máquinas de hemodiálise e uma osmose reversa. A unidade ainda conta com dois carros
de emergência, um equipado com cardioversores, aparelho de ultrassonografia, guincho de
transporte de paciente e equipamento de radiografia móvel.

PROCESSOS

Diante das transformações advindas do transcurso de renovação, mudança de quadro técnico,
inserção de novas metodologias e grandes perspectivas de implantações de novos serviços e

rotinas, buscou-se o alcance de uma assistência cada vez mais pautada na excelência do
cuidado e na valorização do processo de trabalho da equipe.
O início do período de gestão coincidiu com a reestruturação da área física da UTI, em que foi
destinada área de conforto mais adequada para a Enfermagem no piso inferior, climatizada e

com armários individuais para pertences. A área acadêmica foi transferida para o piso superior,
construído quarto para repouso do médico residente e reforma do repouso médico.
Para adequação às exigências de vigilância sanitária foi instalado ar condicionado em sala de
processamento de materiais, e transformado banheiro localizado ao fundo da sala principal de
internação em expurgo, com cuba adequada a lavagem de materiais.

Concomitantemente, no final do ano de 2015, houve a adequação da equipe de Enfermagem e
cessão de desvio de atividades de auxiliares de Enfermagem, quando estes foram alocados em

outras unidades e a equipe foi recomposta exclusivamente com Técnicos de Enfermagem. Tal
período de transição aconteceu gradativamente e trouxe desafios importantes para manter a
qualidade do cuidado prestado, os quais na maior parte foram vencidos até o ano de 2016, com
a composição da equipe majoritariamente por empregados EBSERH.
Ainda em 2015, a terapia renal substitutiva à beira do leito passou a ser realizada pela equipe da

UTI, o que necessitou adequação e capacitação que vem desenvolvendo-se até o momento.
Hoje a UTI possui 70% do quadro de pessoal da Enfermagem capacitado para realização de
hemodiálise, almejando-se o índice de 100% até o final do 1º semestre de 2017.

RESULTADOS

Criação e implementação do check list de passagem de plantão voltado aos pacientes
criticamente enfermos.
Adequação e implementação do Histórico de Enfermagem voltado aos pacientes criticamente
enfermos.
Participação nos registros de indicadores de passagem de plantão conforme metas da Divisão
de Enfermagem.
Humanização – ajuste no horário de visitas da tarde para promover vínculo com médico rotineiro;

promoção da aproximação da equipe de Enfermagem com familiares durante o horário de visitas.
Diminuição de ruídos na unidade melhorando o bem-estar dos pacientes internados.
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Implementação de indicadores de prevenção de PAV – Pneumonia Associada à Ventilação
Mecânica (cabeceira elevada) e LPP – Lesões Por Pressão (mudança de decúbito) – inserção
dos indicadores no check list.

Manutenção de índices adequados na participação de metas implementadas da Gerência de
Risco – identificação do paciente e prevenção de quedas.
Participação da equipe em eventos – Capacitações: Biossegurança, Cuidados com Cateter

Totalmente Implantado, boas práticas em Internação Domiciliar, Progressão Horizontal,
Prevenção de Lesões Cutâneas, Atualização no Processo de Doação e Transplante de Órgãos,
Cuidados na higiene oral, Terapia Renal Substitutiva.
Avaliações e acompanhamento dos pacientes pelo Grupo de Pele.
Participação na construção de protocolo de Prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas do
GEPPTELC (Grupo de Pele) e revisão do POP de Prevenção de LPP.
Reorganização do local de armazenamento de materiais da unidade.
Padronização dos materiais de hemodiálise por meio da Comissão de Padronização de
Materiais.
Capacitação dos colaboradores em hemodiálise – até o final do semestre 70% dos colaboradores
capacitados.
Realização de reunião/capacitação dos enfermeiros em hemodiálise.
Realização/participação nos rounds multidisciplinares a beira do leito.
Realização de round da equipe de Enfermagem para discussão de casos e simulação de casos
clínicos.
Realização de reuniões de equipe nos turnos da manhã, tarde e noites.
Participação de membros da equipe na Habilitação da CIHDOTT - Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes.
Pactuação de metas com todos os colaboradores da unidade. (Anexo 3)
Adequação à nova rotina de preparo e administração de Norepinefrina.
Manutenção do carro de emergência de acordo com o POP que regulamenta a revisão e
reposição dos materiais.
Elaboração dos seguintes Procedimentos Operacionais Padrão para a UTI:


Admissão na UTI;



Verificação de sinais vitais;








Prontuário;

Monitorização cardíaca;

Aferição de saturação de oxigênio;

Coleta de material para exames laboratoriais;
Coleta de sangue arterial;

Cuidados com dreno de tórax;
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Curativo de dreno de tórax;



Prevenção de lesões por pressão;












Curativo de acesso venoso central;
Cuidados na entubação traqueal;

Cuidados na ventilação mecânica;

Cuidados na ventilação com ressuscitador manual auto inflável;
Cuidados na transfusão de hemocomponentes;
Conferência do carro de emergência;

Monitorização de pressão arterial com utilização de pressão;
Balanço hídrico;

Terapia renal substitutiva à beira do leito;
Checagem da realização de cuidados e administração de medicamentos, entre outros.

ATIVIDADES INERENTES À CHEFIA DE UNIDADE
Frequência*

Atividades realizadas*

Mensal

Semanal

Diária

Planejamento, organização e gestão do cuidado ao paciente

X

Planejamento, execução, supervisão e avaliação das atividades de

X

Coordenação das atividades da equipe multiprofissional destinadas

X

criticamente enfermo

enfermagem destinadas ao paciente crítico

ao cuidado ao paciente criticamente enfermo

Elaboração, implantação e avaliação, junto à equipe multiprofissional

X

Planejamento de escalas de serviço e folgas

X

Reuniões de enfermeiros.

X

Reuniões de equipe multiprofissional de saúde.

X

de protocolos e diretrizes clínicas

Reunião com chefia direta (Chefe de setor e divisão de apoio

X

Participação nos rounds a beira do leito do paciente com equipe

X

diagnóstico e terapêutico)

multiprofissional.

Avaliação de pele dos pacientes internados, enquanto membro do

X

grupo de pele

Participação nas reuniões do grupo de pele

X

Representação na comissão de Padronização de Materiais

X

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

176

Atividades inerentes à CIHDOTT.

X

Previsão e provisão de materiais e equipamentos da unidade.

X

Solicitações de compra e padronização de materiais.

X

Solicitações de manutenção predial, elétrica e de equipamentos.

X

Previsão de necessidade de materiais esterilizados.

X

Realização de relatórios de atividades de enfermagem. (Semestral)
Supervisão e preenchimento de evoluções de enfermagem relativas

X

aos curativos de pacientes acompanhados pelo grupo de pele.

Execução e atualização de planilhas de metas qualitativas e
quantitativas dos colaboradores da unidade.

X

Planejamento dos cuidados ao paciente em terapia renal substitutiva.

X

Educação permanente em diversas temáticas.

X

Participar da construção e coleta de indicadores de monitoramento e
avaliação da unidade

X

Participar das metas e planejamento da Gerência de Atenção à

X

Saúde.

Atividades de assistência direta ao paciente:
Realização de anamnese e exame físico do paciente.

X

Realização de histórico de Enfermagem.

X

Realização de evolução de Enfermagem.

X

Realização de prescrição dos cuidados de Enfermagem.

X

Realização ou participação na passagem de plantão

X

Coleta de material para exames laboratoriais incluindo sangue

X

venoso, sangue arterial, urina, fezes e outras secreções.
Punção de acesso venoso periférico.

X

Realização de sondagem vesical, nasogástrica e nasoentérica

X

Aspiração de secreções de vias aéreas.

X

Montagem e instalação de ventilador mecânico

X

Verificação de sinais vitais

X
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Montagem e instalação de Pressão Arterial Invasiva

X

Instalação de Pressão Venosa Central

X

Realização de curativos e cuidados com a pele.
Participação na higiene corporal do paciente.

X
X

Realização de medidas preventivas de lesão por pressão.

X

Mensuração de escala de Braden e Morse.

X

Administração de Nutrição Parenteral.

X

Administração de Nutrição Enteral.

X

Atendimento às intercorrências do paciente crítico, incluindo

X

Cuidados ao paciente em terapia renal substitutiva.

X

Administração de medicamentos.

X

manobras de reanimação cardiorrespiratória.



As atividades assistenciais são realizadas conforme a
necessidade dos pacientes internados diariamente e/ou
durante plantões assistenciais.

Tabela 12 – Dados referentes as atividades inerentes à Chefia de Unidade.

FRAGILIDADES ENCONTRADAS

Área física restrita, necessitando utilizar a área destinada ao link da unidade com o Bloco
Cirúrgico para manter o equipamento de RX e o guincho de transporte de pacientes.
Evidenciou-se dificuldades da Equipe de Enfermagem em relação às capacitações em
hemodiálise, sentimento de insegurança e medo em relação ao procedimento.
Gerenciamento de conflitos – período de mudanças e adaptação de equipes que geraram

conflitos internos, dúvidas sobre processo de trabalho, questionamentos em relação aos
diferentes vínculos empregatícios necessitando manejo e adequações.
Elaboração de escalas de trabalho e folgas de acordo com a legislação de cada vínculo

empregatício assim como acórdãos coletivos, mantendo o dimensionamento adequado e os
direitos de cada trabalhador.
Manter a satisfação no trabalho dos colaboradores dentro do cenário de mudanças institucionais.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Atingir 100% da equipe de Enfermagem capacitada para hemodiálise até julho de 2017.
Implementar POP de Nutrição Parenteral.
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Implementar POP de Terapia Substitutiva Renal a beira do leito.
Implementar POP de Prevenção e Tratamento de Lesões por Pressão.
Implementar Prescrição de Enfermagem no sistema AGHU.
Monitorar o cumprimento de metas pactuadas para o período.
Manter reuniões mensais de Enfermeiros e reuniões de equipe, assim como participação em
rounds multidisciplinares.
Adequar espaço físico para o momento de notícias aos familiares de pacientes da UTI.
Colaborar para redução de taxas de infecção hospitalar na unidade, por meio da conscientização
e co-responsabilização da equipe no uso adequado de precauções, desinfecção de superfícies
e processamento de materiais.
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UNIDADE DE UTI NEONATAL E UCSI NEO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Inicialmente a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) era chamada de Infantil, pois estava habilitada

no CNES como mista, com seis leitos neonatais e três leitos pediátricos. Considerando a RDC7
da ANVISA que normatiza as UTIs e impede o funcionamento de unidades mistas, numa parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, a 3° Coordenadoria Estadual da Saúde e a Secretaria

Estadual de Saúde, a gestão do Hospital Escola (HE), empenhou-se em atender a legislação e
habilitar a UTI como nível II, passando a operar exclusivamente como neonatal com nove leitos.
Então a UTI Neonatal do Hospital Escola UFPEL/EBSERH foi reclassificada pela Secretaria de

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde de tipo I, ou mista, para Neonatal tipo II, a partir dos
critérios de classificação e habilitação de leitos de UTI estabelecidos pela Coordenação Geral de

Atenção Hospitalar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A nova qualificação foi
validada e divulgada através da portaria Nº 780, de 29 de agosto de 2014, publicada no Diário
Oficial da União.
A UTI Neonatal do HE recebe neonatos nascidos no próprio hospital e de outras instituições da
cidade e de outros municípios, conforme regulação da Central de Leitos de Pelotas.

ESTRUTURA

Para receber a classificação e estar adequada a portaria 930 do Ministério da Saúde, a UTI
Neonatal do HE UFPEL/EBSERH passou por grandes transformações, de forma a se adequar
às normas vigentes.

Reforma da área física com ajustes na área elétrica, hidráulica e alvenaria. A área elétrica foi
refeita de forma a propiciar o manejo tecnológico proposto para cada neonato. Cada paciente

recebeu uma estação de luz para que se possibilite o bom desenvolvimento cerebral destas
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crianças, que em sua maioria são pré-termos, ou seja, nascidos antes da idade gestacional
adequada estando com seu cérebro em formação.
A estrutura física da unidade foi reformada com os seguintes ganhos:







Adequação do fluxo de material limpo sendo este acondicionado de maneira e local

apropriados e do material contaminado para expurgo adequado, permitindo diminuição
dos casos de infecção hospitalar.

Melhorias no conforto dos médicos plantonistas com ampliação do estar, aumento do
banheiro – inclusão de chuveiro,

Criação de banheiro para funcionários próximo à unidade.

Criação de área de espera para pais e familiares da UTI e UCSI
Criação da sala de coleta de leite humano.

O lactário foi adequado para manipulação, armazenamento e manejo do Leite Humano,
uma vez que é material biológico e requer cuidados especiais.

Os recursos materiais oferecidos na unidade sofreram modificações impactantes na qualidade
de atendimento neonatal.
Aquisição de incubadoras, berços de emergência, oxímetros e monitores como material

permanente. Aparelhagem com melhor possibilidade de monitorização de gazes como oxigênio,

permitindo um cuidado maior na prevenção de doenças sérias como Displasia Pulmonar e
Retinopatia da Prematuridade.
O material de consumo utilizado na unidade também ganhou qualidade com o fornecimento de

cateteres umbilicais, cateteres de duplo lúmen, cateter para PICC (para acesso venoso central

periférico), reanimadores manuais com manômetro que permitem mais segurança na
reanimação neonatal. Os equipamentos constituintes de bandejas para procedimentos foram
todas adequados para a necessidade.
RECURSOS HUMANOS
O crescimento da equipe também foi determinante para qualificação do atendimento.
Acrescentou-se à equipe rotineiramente fonoaudióloga, nutricionista para a unidade,
coordenação de enfermagem, enfermeiras especialistas em neonatologia, fisioterapeuta

neonatal. Os serviços de Psicologia e Assistência Social destinaram funcionárias para o
atendimento materno-infantil conforme demanda – onde se insere a UTI neonatal.
A constituição da equipe foi um fator importante de transformação. O aumento da
multidisciplinaridade traz olhares de vários ângulos podendo aumentar o todo.
Entretanto a troca da enfermagem causou momentos estressantes, mas possibilitou também um

crescimento. Na UTI Neonatal há muitos anos a equipe contava com auxiliares de enfermagem,
situação inapropriada de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem. Perder pessoas que
estavam há muitos anos na equipe, que se tinha muitas histórias e experiências compartilhadas

foi um impacto para todos. Agora temos técnicos de enfermagem que não tem a mesma
experiência com procedimentos, pois não tem vivência, mas são constituídos de mais
conhecimento técnico e vontade de aprender.
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Os enfermeiros receberam do HE treinamento para acesso venoso central periférico (PICC). Este

procedimento permitiu diminuir o número de punções venosas em crianças muitas vezes
pequenas, minimizando efeitos da dor (entre estes a necessidade de maior oferta de oxigênio,
com todos os efeitos deletérios deste).

Criação do posto de coleta de leite humano, com contratação de funcionários capacitados. Isto
garante um impacto nas morbidades dos neonatos hospitalizados. Ainda funcionando como sala
de coleta, já há um aumento significativo na média de volume de coleta neste ano de 2016: em
janeiro foram 512,7 ml/dia e em outubro 974 ml/dia.

O serviço de radiologia cresceu também possibilitando a UTI Neonatal realizar ecografia
transfontanelar em tempo adequado. O acompanhamento de hemorragias intraventriculares em

nossa UTI Neonatal nos neonatos pré-termo indica a qualidade do atendimento, pois as
hemorragias encontradas são de grau I. Antigamente não se tinha acompanhamento adequado
e se encontrava até grau IV.

A digitalização da radiologia permite acesso mais rápido e com mais recursos na visualização
dos exames radiológicos.
A disponibilidade de cardiologista pediátrico foi ampliada, permitindo exames e avaliações em

caráter de urgência. O início do uso de óxido nítrico também contribuiu para a diminuição da
mortalidade.
A oftalmologia passou a dar acompanhamento aos recém-nascidos de risco, principalmente para
Retinopatia da Prematuridade.
Geneticista para avaliações quando necessário.
Aumento da equipe médica com uma rotineira pela manhã.
Acompanhamento semanal de neurologista pediátrico com carga horária a ser cumprida dentro
da UTI.
O crescimento do laboratório podendo se dispor de hemoculturas confiáveis, identificando os
germes da unidade podendo direcionar a terapêutica antimicrobiana de forma mais adequada.

AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Criação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) homogeneizando condutas, tanto
médicas como de enfermagem. Foram criados na área médica POP de sepsis, de hipertensão

pulmonar persistente, hipoglicemia neonatal, extubação, choque. Em construção o POP de
alimentação enteral e parenteral.
Foram revisadas na literatura todas as doses de medicamentos no período neonatal, bem como
conservação e estabilidade das drogas utilizadas na unidade.
Reuniões para qualificação técnica com educação continuada e treinamentos da equipe
multiprofissional para os atendimentos.
O treinamento em Parada Cardiorrespiratória com toda a equipe: médicos plantonistas e
residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem foi muito produtivo, contribuindo para melhor
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assistência ao recém-nascido neste momento crítico. Foram várias reuniões discutindo os

procedimentos, uniformizando condutas e locais de referência para o material de urgência.
Também foi criado o carro de parada com desfibrilador e medicações de urgência, com controle
regular dos medicamentos.

A enfermagem desenvolveu um Programa de Atualização em Enfermagem na UTI Neonatal

neste ano. (11/04/16 à 15/04/16), houve revisão de condutas com a equipe com uma
Capacitação de Posicionamento Terapêutico no Paciente Neonatal, coordenado pela
fisioterapeuta neonatal. Também em 2016 realizou-se oficina com a equipe com coordenação
da fonoaudióloga abordando a Promoção da Coordenação - Sucção - Deglutição - Respiração
(13/10/16).

Em 2016 em relação ao dia Mundial da Prematuridade foram realizados reunião com grupo de
gestantes, grupo de pais da UTI Neonatal, UCSI e enfermaria canguru, oficinas de sensibilização
“O Mundo do Prematuro” e palestra sobre Posicionamento Terapêutico Neonatal (17/11/16) com
a Fisioterapeuta Mariane Kunzler de Porto Alegre.

RESULTADOS

Todas estas melhorias refletem em melhor qualidade de atendimento aos neonatos e também é
observado um aumento no número de atendimentos a pré-termos. Assim em 2013 foram 244
pacientes e em 2015 foram 271 prematuros.
Análise dos óbitos de forma rotineira, inicialmente realizada trimestralmente, permite a
identificação de possíveis danos evitáveis com mudanças no atendimento.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

A unidade de terapia neonatal precisa desenvolver várias abordagens para o possível
crescimento previsto nos próximos anos.
É necessário um levantamento estatístico da unidade, com a criação de um perfil do paciente
internado.
É necessário também:


Adequação do alojamento conjunto à portaria 2068 de 21 de outubro de 2016



Funcionários próprios para realização de pele a pele









qualificando o atendimento no nascimento, o que melhora o prognóstico dos pacientes.
Refeições dos plantonistas médicos – local apropriado e valores.
Disponibilidade maior de cirurgiões pediátricos
Aumento no número de leitos da UCSI
Capacitação da equipe.

Melhorias no laboratório de forma a diminuir as recoletas
Área privativa para conversar com os pais

Efetivação do Posto de Coleta de Leite Humano como tal e não como sala de coleta
como é atualmente.
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Contratação de mais um fisioterapeuta neonatal melhorando ainda mais o manejo



Capacitação dos enfermeiros para realizarem de cateterismo umbilical nos recém-



respiratório, evitando morbidades.

nascidos.
Local de descanso apropriado para enfermeiros e técnicos de enfermagem.
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UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

A área de Nutrição Clínica do Serviço de Nutrição é um Setor de Apoio Terapêutico vinculado

a Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico e a Gerência de Atenção à Saúde do Hospital
Escola/UFPel/EBSERH (HE).

ESTRUTURA
ÁREA FÍSICA

A Sala da Nutrição Clínica está localizada na Rua Prof Araújo, 473 sala 201, em frente ao HE,

onde ficam lotadas as nutricionistas, o médico responsável pela Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional (EMTN) além do professor e alunos da faculdade de Nutrição/UFPel.
Horário de funcionamento: 07:00 – 19:00 de segunda-feira à sábado
RECURSOS HUMANOS
A chefia da área de Nutrição Clínica conta com uma nutricionista que também desempenha

atividades na assistência ao paciente internado no HE, no Programa de Internação Domiciliar
Interdisciplinar (PIDI) e atende no Ambulatório de Nutrição do HE.
A equipe de nutricionistas aumentou consideravelmente no período de 2013 à 2016 com o
acréscimo de locais de atuação e número de leitos do HE, demonstrado da seguinte forma:
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2013 – 01 nutricionista no Programa Melhor em Casa
02 nutricionistas no HE
Total: 03 nutricionistas
2014 - 01 nutricionista no Programa Melhor em Casa
01 nutricionista na Quimioterapia
04 nutricionistas no HE (acréscimo dos seguintes setores: Posto de Coleta de Leite
Materno, Rede de Urgência e Emergência (RUE) I, II e III)
Total: 06 nutricionistas
2015 - 01 nutricionista no Programa Melhor em Casa
01 nutricionista na Quimioterapia
03 nutricionistas no HE
Total (dezembro/2015): 05 nutricionistas
OBS:



Outubro/15 houve a demissão de 01 nutricionista da Fundação de Apoio Universitário
(FAU) e a contratação de outra pela EBSERH
Dezembro/15 houveram mais 02 demissões de nutricionistas da FAU

2016 - 01 nutricionista no Programa Melhor em Casa
04 nutricionistas no HE
Total: 06 nutricionistas
OBS:



Fevereiro/15 houve a contratação de 02 nutricionistas pela EBSERH

Março/15 a nutricionista que atuava na Quimioterapia foi cedida para a Faculdade de
Nutrição/UFPel para atuar na UBS Areal

PROCESSOS

O Serviço de Nutrição presta atendimento nutricional ao paciente internado no
HE e atenção domiciliar realizando anamnese alimentar, avaliação do estado nutricional, cálculo

de suas necessidades calóricas diárias e da dieta, educação alimentar para o paciente e sua
família, acompanhamento diário, orientação dietoterápica para pacientes que exijam dietas
especiais e por sondas enterais, na ocasião da alta hospitalar. Também é fornecido

encaminhamento de formulários para solicitação de fórmulas nutricionais via Secretaria da
Saúde e instituições de apoio a pacientes oncológicos.
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ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA E GINECOLOGIA
Na internação hospitalar do paciente adulto, é aplicado um formulário de triagem nutricional, o
Rastreamento de Risco Nutricional – NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) recomendado

pela European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), sendo considerado mais
indicado para aplicação em âmbito hospitalar. Não exclui grupos específicos e pode ser utilizado
em pacientes submetidos a cirurgia, em observação clínica, com câncer, entre outros.

O risco nutricional é avaliado pela combinação de estado nutricional atual e da gravidade da
doença, sendo o primeiro composto das variáveis: Índice de Massa Corporal (IMC), perda de
peso recente e ingestão dietética durante a última semana antes da admissão.
OBSTETRÍCIA
Na obstetrícia as gestantes são avaliadas em relação ao peso atual e

pré gestacional,

relacionando o IMC com idade gestacional através da Curva de Atalah. Para as pacientes com

diabetes gestacional são entregues orientações dietéticas na alta hospitalar e encaminhamento
ao Ambulatório de Nutrição do HE.
PEDIATRIA
Os pacientes internados na Pediatria são acompanhados diariamente, sendo avaliada a ingestão
alimentar, adaptação da dieta conforme idade e hábitos alimentares, estado nutricional de acordo

com o preconizado pela OMS ou através de curvas para situações especiais (neuropatia e

Síndrome de Down). A partir de 2016 iniciou-se a aplicar o instrumento para triagem de risco
nutricional Screening Tool RiskOfNutritional Status AndGrowth –STRONGkids.
UTI NEONATAL
Diariamente avalia-se o estado geral do paciente, tolerância à dieta e cálculo da oferta nutricional.

O estado nutricional do recém nascido é verificado através da curva de Fenton, que considera a
idade gestacional, peso, comprimento e perímetro cefálico. Quando o recém nascido é pesado

faz-se avaliação do ganho ou perda de peso e realizada adequação na dieta sempre que

possível. Realiza-se também o apoio ao aleitamento materno auxiliando a mãe que pode
amamentar o bebê durante a internação na unidade
POSTO DE COLETA DE LEITE MATERNO
Em 2011 o Hospital Escola/UFPel começou a estruturar uma sala para coleta de leite materno,

possibilitando que as mães pudessem coletar o alimento para seus bebês internados. Porém, foi
em março de 2014 que o serviço foi efetivado e passou a ser uma melhoria permanente.
A sala de coleta de leite humano encontra-se no setor da pediatria, possui dois lugares de
capacidade e destina-se a atender as mães com bebês internados nas unidades de terapia
intensiva neonatal, semi intensiva, alojamento conjunto e enfermaria. O leite coletado é destinado

exclusivamente da mãe para seu bebê. O objetivo é possibilitar as mães extrair o seu leite
enquanto o bebê estiver impossibilitado de mamar, estimular o aleitamento materno, prevenir
complicações mamárias.
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Para o funcionamento da sala e adequada manutenção da qualidade do leite humano ordenhado
segue-se portaria da agência nacional vigilância sanitária (ANVISA).
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL (EMTN)
O HE conta com uma equipe de profissionais, coordenada por médico especialista em terapia
nutricional, sendo ainda composta por nutricionista, farmacêutica e por uma enfermeira, que
acompanha pacientes em terapia nutricional mediante encaminhamento médico ou por busca

ativa da equipe da nutrição. O atendimento é realizado com visitas diárias a beira do leito,
discussões referentes ao quadro clínico com as respectivas equipes médicas e prescrição da
dieta.

A avaliação do estado nutricional é realizada utilizando o instrumento Avaliação Subjetiva Global
proposto por Detsky e cols. Trata-se de uma avaliação clínica em forma de questionário que

pode ser realizado à beira do leito como uma entrevista, sendo capaz de prever complicações
relacionadas com a desnutrição. Possibilita a classificação do paciente como bem nutrido,
moderadamente desnutrido ou sob suspeita de desnutrição e gravemente desnutrido.
QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA
O

Serviço

de

Nutrição

do

HE

presta

assistência

nutricional

nos

setores

de

Oncologia/Quimioterapia e Radioterapia desde 2010, com a implantação da Residência
Multiprofissional em Atenção à Saúde Oncológica.
Em 2014, devido à Faculdade de Nutrição/UFPel ter interrompido sua atuação na residência
multiprofissional, ocorreu uma

inviabilização da continuidade da área de nutrição no referido

programa de residência. Por este motivo em março deste ano, foi contratada uma nutricionista
pela FAU para suprir a demanda de atendimentos oncológicos nos setores de quimioterapia,
radioterapia e ambulatório de nutrição.

A avaliação nutricional é realizada através do instrumento específico para paciente oncológico
Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP).
PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTERDISCIPLINAR (PIDI)
O Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar oncológico do Hospital Escola foi

implantado em abril de 2005 atendendo pacientes com diagnóstico de câncer atendidos pelo

Sistema de saúde da UFPel, que necessitam de cuidados especiais durante o tratamento do
câncer.
O Serviço de Nutrição começou sua atuação em junho de 2005 com acompanhamento nutricional

através de visitas semanais feitas por uma nutricionista do HE e estagiárias da Faculdade de
Nutrição/UFPel. As atividades desenvolvidas no atendimento constam de avaliação nutricional
aplicação do com instrumento específico para paciente oncológico Avaliação Subjetiva Global

Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP), antropometria, anamnese alimentar, análise de ingestão e

orientação dietética para obtenção ou manutenção de um estado nutricional adequado, e para
as intercorrências do tratamento relacionadas a quimioterapia e radioterapia.
A nutricionista também participa dos rounds de cada equipe, que ocorrem semanalmente, onde
são discutidos o plano terapêutico dos pacientes pela equipe multiprofissional.
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PROGRAMA MELHOR EM CASA
Em 2012, Pelotas foi o primeiro município no país que lançou o Programa Melhor em Casa do
Ministério da Saúde, sediado no Hospital Escola/ UFPel. Conta com seis Equipes

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) formadas por médicos, enfermeiros, técnicos

em enfermagem e assistentes sociais e uma Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) formada
por fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, totalizando 150 vagas para atendimento domiciliar
em toda a cidade.

O atendimento nutricional é realizado mediante solicitação de avaliação, requerido pela EMAP.
Na primeira visita domiciliar, é aplicada uma anamnese nutricional específica, na qual são

coletadas informações relativas à história clínica do paciente, hábitos de vida precedentes,

medicações em uso, recordatório alimentar, via de alimentação, dificuldades na mastigação e/ou

deglutição, alergias e/ou intolerâncias alimentares, sinais e sintomas relacionados ao trato
gastrintestinal. Também são aferidos ou estimados dados antropométricos de peso e estatura.
Para melhor avaliar o estado nutricional é aplicado um instrumento para triagem de risco
nutricional (Malnutrition Universal Screening Tool -MUST- para adultos e Screening Tool

RiskOfNutritional Status AndGrowth -STRONGkids- para crianças). Em pacientes oncológicos é

aplicada uma ferramenta específica, a denominada Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo
Paciente (ASG-PPP). Com as informações coletadas é realizado o diagnóstico nutricional e
avaliada a necessidade de intervenção e/ou acompanhamento nutricional.
A nutrição também participa dos rounds que ocorrem a cada 15 dias, em três dias consecutivos,
onde são discutidos os casos pela equipe multiprofissional responsável pelo paciente.
AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO
O atendimento ambulatorial nutricional no Hospital Escola iniciou em julho de 2000, sendo
inicialmente com o objetivo de atender funcionários do Hospital Escola e seus familiares, assim
como as gestantes do Ambulatório de Pré-Natal.

A partir de março de 2001, ampliou-se o atendimento externo para a população em geral, e
iniciou-se um atendimento específico para pacientes diabéticos, sendo que esses pacientes
geralmente são encaminhados de outros ambulatórios ou de Postos Periféricos.
Em 2010 com a implantação da Residência Multiprofissional em Oncologia, iniciou-se um

ambulatório voltado para pacientes oncológicos oriundos do HE e dos setores de quimioterapia
ou radioterapia.
ENSINO
A área de Nutrição Clínica do Serviço de Nutrição do HE recebe alunos da Faculdade de
Nutrição/UFPel com a supervisão de uma professora, para a realização do Estágio Curricular em

Coletividade Enferma. A equipe de nutricionistas do HE participa na orientação destes alunos,
inclusive na apresentação de seminários e de casos clínicos.
A Residência Integrada Multiprofissional em Atenção à Saúde Oncológica iniciou em 2010 com

a área de Nutrição, e em 2012 com a Saúde da Criança . Porém nos anos 2014 e 2015 não
houve seleção para as duas áreas, voltando em 2016 somente a área da Saúde da Criança.
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EXTENSÃO - PROJETOS DE EXTENSÃO
ATENDIMENTO AMBULATORIAL NUTRICIONAL NO HOSPITAL ESCOLA
Início: 2002, com a coordenação da Faculdade de Nutrição/UFPel.
ATUAÇÃO DA FACULDADE DE NUTRIÇÃO NO PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR
INTERDISCIPLINAR (PIDI) DO HOSPITAL ESCOLA/UFPEL
Início: 2008, com a coordenação da Faculdade de Nutrição/UFPel.
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
Início: 2008, com a coordenação do Serviço de Nutrição HE.
INSERÇÃO ACADÊMICA NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA/UFPEL NO
PERÍODO DE FÉRIAS
Início: 2009, com a coordenação do Serviço de Nutrição HE.
PESQUISA
A área de Nutrição Clínica do Serviço de Nutrição do HE realiza e participa de projetos de

pesquisa em conjunto com a Faculdade de Nutrição/UFPel, Instituto Nacional do Câncer e
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, com a inclusão da equipe de nutricionistas,
professores, alunos de graduação e pós-graduação.

RESULTADOS

Em 2013 o registro da assistência nutricional hospitalar de forma digital era realizado somente

nos setores de clínica médica, cirurgia geral e EMTN, onde eram armazenadas informações no
software Excel sobre idade, diagnóstico, tempo de internação, peso, altura, IMC e risco
nutricional.
No ano de 2014 foram computadas informações mais completas de todos os setores do HE,
incluindo ginecologia, obstetrícia, pediatria, UTI Neonatal e UTI geral. Estes registros geraram
um relatório anual sendo considerado como modelo para ser seguido pelo Serviço de Nutrição.
Porém, em 2015 a realização do concurso público pela EBSERH e a reprovação da maioria das

nutricionistas vinculadas à FAU, dificultou a atualização dos bancos de dados pela redução do
quadro de pessoal e pela falta de motivação da equipe do Serviço de Nutrição
Já em 2016 o registro dos atendimentos foi retomado em janeiro de forma integral até agosto,

quando houve a troca do sistema de informação dos prontuários pela AGHU, que atrasou a
computação dos dados referentes às internações dos pacientes internados no HE.
Desta forma, apresentamos a evolução dos registros da nutrição clínica no período de 2013 a

2016 somente no setor de clínica médica, e logo após, os resultados completos referentes ao
ano de 2014.
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DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Contratação de mais nutricionistas pela EBSERH para melhorar a qualidade da assistência e

dos registros das atividades do Serviço de Nutrição, para que a equipe de Nutrição possa
desenvolver mais projetos de pesquisa no HE.
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UNIDADE DE RADIOTERAPIA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Coordenador CRO - Radioterapia: Altair Delfino da Rocha Faes
Contato: faes@uol.com.br / (53) 3281-2249
Histórico:




Localizado nas instalações da Faculdade de Medicina UFPEL;

Desde 1978 atendendo a demanda de pacientes oncológicos submetidos a
Radioterapia;

O serviço inicialmente foi equipado com uma bomba de cobalto-60, modelo Eldorado-

78, da Theratronics e também de um equipamento de Raio-X Superficial (Ortovoltagem),
modelo THX-250 da Medicor, tratavam respectivamente lesões profundas e superficiais.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS


Antiga estrutura

De 1978 até 2013 a estrutura do serviço se manteve como original, ou seja, disponibilizava de 2

(dois) consultórios médicos, 1 (uma) sala de Física Medica, 2 (duas) salas de tratamento, 1 (uma)
sala de espera e 1 (uma) sala de recepção, 6 (seis) sanitários e 1 (uma) sala de arquivos,
totalizando 250m².


Atual Estrutura

A partir de 2013 o serviço passou por processo de reforma e readequação para atender a Norma
RDC 20-Anvisa de 02 de Fevereiro de 2006 que dispõe do regulamento técnico de serviços de
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radioterapia, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e público
em geral. Área total: 625 m².
RECURSOS HUMANOS
No quadriênio 2013-2016 somadas as contratações pela Fundação de Apoio Universitário (FAU)
e Ebserh, acrescidas aos servidores RJU atualmente dispomos da seguinte equipe:
Coordenação: Altair Delfino da Rocha Faes
Equipe técnica:


Claúdia Almeida Pizarro: Médica Radioterapeuta (RT) - Ebserh



Altair Delfino da Rocha Faes – Supervisor de Radioproteção - Ufpel


















Dr. Claudio Amorim Vieira: Médico Radioterapeuta – FAU
Luciano Schwanck Lopes – Físico Medico – Ebserh
Sergio Masanori Otsubo – Físico Medico – Ebserh

Luis Henrique Lucas Ferreira – Físico Medico – FAU
Jandira do Amarillo - Enfermeira – Ufpel
Charliana Souza – Enfermeira – Ebserh

Mariângela Soares Domingues - Téc. de Enfermagem – Ufpel
Claudia Almeira Caldeira - Téc. de Enfermagem – Ufpel

Marlene Savian - Técnica de Radioterapia – STR – Ufpel

Tânia Maria Siqueira Soares - Técnica de Radioterapia – Ufpel
Diego Jacobsen - Técnica de Radioterapia - Ufpel

Suzana Dias Correa - Técnica de Radioterapia – Ufpel
Andreia Caetano - Técnica de Radioterapia – FAU
Márcio Oliveira - Técnico de Radioterapia – FAU

Maristela Irazoqui – Assistente Social - FAU
Equipe Multidisciplinar em Oncologia do Hospital Escola da UFPel

RECURSOS FINANCEIROS
O serviço de radioterapia durante todo o tempo de sua atividade teve contratos de manutenção

e recursos para bens de consumo e permanentes custeados pela Fundação de Apoio
Universitários (FAU). A instalação e trocas de fontes de Cobalto-60 foram financiadas por

recursos da Ufpel (1978, 1989 e 2005). Houve aporte de recursos da ordem de 1,5 milhão de

reais, pela UFPel, para a reforma e ampliação da estrutura física das instalações do serviço

visando a cumprir as metas do plano de reaparelhamento do ministério da saúde. Com a reforma
a área foi ampliada de 250m² para 625 m².

RESULTADOS

Ao final dos 38 anos de atividade do serviço de Radioterapia utilizando o equipamento de

Cobalto-60 registramos 10612 atendimentos, em média 279 pacientes/ano, dos quais 1051
atendimentos somente no quadriênio 2013-2016, mantendo a média histórica. Mesmo sendo

este quadriênio 2013-2016 um período onde tivemos, em função da legislação e de limitações
técnicas, permanecer sem atendimentos por 6 meses. A análise quantitativa dos pacientes
tratados por ano desde a criação do CRO – FM – UFPeL são demonstradas na tabela a seguir:
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1978*

1979

1980

1981

1982

1983

1984

27

190

174

183

197

215

218

1985

1986

1987

1988

1989*

1990

1991

234

207

204

231

328

305

284

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

312

290

322

322

322

283

292

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

216

88

22

134

128

213

326

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

416

331

453

300

496

477

523

2013

2014

2015

2016

277

382

246

106

Tabela 13 – Número de pacientes tratados por ano desde a criação do CRO – FM – UFPeL

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS






Incluído em 2013 no Projeto de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde – MS;
Contemplado com equipamento acelerador linear Varian de alta energia;
Previsão de início das obras de construção do bunker (sala blindada): 1º semestre de
2017;
Previsão de instalação do equipamento acelerador linear: 2º semestre de 2017;
O equipamento de Cobalto-60 será usado, a partir de 17/12/2016, exclusivamente para
fins de irradiação de multi-propósito (irradiação de sangue, sementes, dentes e materiais
diversos).
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3.1.4.2 DEMAIS UNIDADES

UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os serviços de Mamografia Digital, Radiologia Digital, Tomografia Computadorizada e

Ultrassonografia compõem a Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

(EBSERH) – HE UFPel/EBSERH. São realizados exames para pacientes internados, agendados
conforme fluxo da instituição, e, pacientes externos, agendada via Secretaria Municipal de Saúde

conforme contratualização. A referida unidade, em consonância com as demais unidades da
instituição, vem passando por transformações em sua estrutura física, recursos humanos e
materiais, assim como também estão ocorrendo modificações nos processos de trabalho nela
desenvolvidos.

Tais mudanças vêm ocorrendo desde o segundo semestre de 2014, acompanhando o plano de

reestruturação institucional dado a partir do contrato firmado entre a UFPel e a EBSERH. Como
profissional vinculado à Fundação de Apoio Universitário (FAU) atuante na referida instituição
desde 2011, pude vivenciar grande parte destas mudanças e ações desenvolvidas. No ano de

2016, ingressei para o quadro de colaboradores da EBSERH, passando a ocupar e desempenhar

o cargo de Chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem em setembro do referido ano. Desta
forma, neste relatório estarão descritas as mudanças e ações desenvolvidas na referida unidade,
com maior detalhamento referente aos últimos três meses nos quais passei a desempenhar as
atividades de chefia.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS
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Tomógrafo

Bomba de injeção

Raio X fixo (fluoroscopia)

01

01

01*

Raio X móvel

02

Processadora de Imagens

01

Arco em C (fluoroscopia)

01

Aparelho de ultrassonografia
Mamografia

01**
03

Tabela 14 – Quadro de Recursos Físicos da unidade de Diagnóstico por Imagem do HE-UFPel Ebserh

O Tomógrafo atualmente em uso na unidade foi instalado em 2014. Trata-se de um aparelho da

marca TOSHIBA, modelo AQUILION 64 canais, substituindo o aparelho anterior (o qual foi
transferido para a Faculdade de Medicina - FAMED), da marca SIEMENS, modelo SPIRIT de

dois canais. A bomba de injeção da unidade foi implantada em concomitância com o tomógrafo
TOSHIBA. Trata-se de um sistema da marca MEDRAD modelo Stellant D, específica para o uso
em tomografias computadorizadas, com duas seringas. O equipamento injeta contraste e
solução salina, armazena até 32 protocolos de exames, porém, é desenvolvida para protocolos
complexos como angiotomografias.

A substituição do tomógrafo e implantação da bomba de injeção otimizaram a qualidade das

imagens geradas, assim como, possibilitaram a realização de angiotomografias, qualificando o

atendimento aos pacientes do HE UFPEL/EBSERH e da rede de saúde do município, bem como,
o apoio diagnóstico nas linhas de cuidado.
A Radiologia diagnóstica conta com moderno aparelho fixo da marca SIEMENS, modelo AXIOM

ICINOS MD, telecomandado, que realiza também exames contrastados e com dois aparelhos

móveis, sendo um situado no andar térreo (modelo PHILIPS) e outro no primeiro andar (modelo
SIEMENS). No Centro Cirúrgico encontra-se o aparelho de fluoroscopia Arco em C, modelo OCE
Fluorostar 7900 Compact da marca GE.
Todos os exames de imagens são processados por meio de um sistema digital que confere maior
qualidade das imagens, facilita o acesso às mesmas em todas as unidades por meio do Picture

Archiving and Communication System (PACS) via intranet da instituição, o que significa
economia de recursos e redução dos impactos ambientais por meio da redução de impressões
de filmes radiográficos. Para tanto, a unidade consta com uma processadora de imagens da
marca AGFA.
Em relação aos equipamentos de mamografia, um aparelho fixo encontra-se na FAMED e o

aparelho móvel, no momento, encontra-se em uso em veículo adaptado para a realização dos
exames, anexo à instituição.
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ESTRUTURA FÍSICA
A Unidade de Diagnóstico por Imagem conta com uma sala de recepção, uma sala de tomografia,

uma sala de Raio X, uma sala de Ultrassonografia, uma sala de laudos, um espaço adaptado
para descanso dos colaboradores, uma sala de espera (retirada e marcação de exames), um

posto de enfermagem, três banheiros para pacientes e um para colaboradores e uma sala de
recuperação pós biópsia.
RECURSOS HUMANOS
O quadro de colaboradores da Unidade de Diagnóstico por Imagem do HE UFPEL/EBSERH
apresenta-se descrito abaixo:
Médicos Radiologistas

08

Técnicos em Radiologia

24

Enfermeiros

02

Técnicos de Enfermagem

02

Auxiliares de Enfermagem

03

Assistentes Administrativos

03

Tabela 15 – Quadro de colaboradores da Unidade de Diagnóstico por Imagem do HE UFPEL/EBSERH.

Em relação aos Médicos Radiologistas, todos possuem vínculo EBSERH. Em relação aos

Técnicos em Radiologia, quatro possuem vínculo RJU, seis possuem vínculo FAU e 14 possuem

vínculo EBSERH. Os Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem possuem vínculo EBSERH,
enquanto os Auxiliares de Enfermagem possuem vínculo RJU. No que se refere aos assistentes
administrativos, todos possuem vínculo FAU.

PROCESSOS

As atividades desenvolvidas na Unidade de Diagnóstico por Imagem são divididas, neste

relatório, em atividades de nível MACRO (institucional) e de nível MICRO (unidade específica de
trabalho). Em relação às atividades MACRO, destacam-se:


Implementação e uso de novos aparelhos, a partir de 2014;



Aumento do número de profissionais lotados na Unidade, via contratação por meio de
concurso EBSERH, a partir de novembro de 2015.



Implementação do sistema PACS de radiologia digital, a partir de agosto de 2014;

Em relação às atividades MICRO, foi elaborado quadro descritivo abaixo:
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PROBLEMAS/DEMANDAS

AÇÕES PROPOSTAS E/OU REALIZADAS

IDENTIFICADO(A)S

- Realização de atividades de treinamento e

1.

Erros relacionados à técnica de
execução de exames de imagem

Erros em relação identificação
2.

3.

do paciente e do exame a ser
realizado

5.

6.

- Revisão e Implementação de Protocolos de
Exames de Tomografia e Raio X, constituídos

como metas do Programa Crescer com
Competência.

- Sugestão de proposta da criação do checklist de identificação do paciente;

- Implantação do Worklist para os exames de
tomografia.

Inconformidades em relação às

- Aquisição de Equipamentos de Proteção

individual

- Criação da
Radiológica.

exigências

de

proteção

determinadas

órgãos competentes e da
EBSERH

por

Horários ociosos com ausência
4.

capacitação da equipe de Técnicos em
Radiologia;

de profissionais Médicos e
Técnicos em Radiologia

Aglomeração de pacientes na
área de recepção

Atraso na elaboração dos
laudos dos exames de imagem

Individual;

Comissão

de

Proteção

- Reestruturação da escala dos Técnicos em
Radiologia.

- Modificação do fluxo de marcação de
exames;

- Reorganização da estrutura física da
Unidade.
- Reorganização da estrutura física da
Unidade;
- Solicitação da criação de novos pontos de
laudo;
- Elaboração de relatório de produtividade
médica.
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Demanda reprimida de exames
de mamografia

7.

- Organização do serviço de Mamografia
Móvel “Mamamóvel”, em alusão ao outubro
rosa, estendido ao mês de novembro.

- Reorganização da estrutura física da
8.

Acúmulo

de

informações,

gestão visual e balcão
Workstation poluídos

da

Ausência de padronização de

9.

meios de contraste injetável

10.

Ausência de espaços para

realização de procedimentos de
enfermagem
Ausência de espaços de

11.

conforto adequados

Unidade;

- Confecção de dois murais e armários com

espaços adequados para organização de
formulários e demais impressos.

- Padronização de contraste não-iônico
injetável

- Reorganização da estrutura física da
unidade.

- Reorganização da estrutura física da
unidade.

Tabela 16 – Atividades da Unidade de Diagnóstico por Imagem

RESULTADOS
PROBLEMA 1




Identificação dos protocolos com maior ocorrência de erros e revisão dos mesmos;

Realização de atividade de capacitação e treinamento da equipe de Técnicos em

Radiologia, embasada em revisão de anatomia, patologia e protocolos, sendo pactuados
alinhamentos na realização dos exames;

Redução nas solicitações de ajustes no protocolo de exame após a realização do
mesmo.

PROBLEMA 2




Redução dos erros de identificação de pacientes e de exames realizados;

Uso de número de identificação (ID) único para cada paciente (internado ou externo à
instituição);

Uso de sistema de conferência de nome, prontuário e pulseira do paciente, porém ainda
sem registro (check-list) formal.
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PROBLEMA 3



Realização de exames de imagem atendendo as normas de segurança vigentes;
Discussão de processos relacionados à proteção radiológica na instituição.

PROBLEMA 4


Presença de Técnicos em Radiologia 24h na instituição, possibilitando a realização de



Presença de Médicos Radiologistas em maior tempo na instituição (de segundas aos



exames em qualquer horário;

sábados das 07h às 22h, domingos e feriados das 07h às 13h);
Aumento do número de exames realizados:
EXAME
ANO

2015 (I)

2016 (I)

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

1070

1933

RAIO X

4005

5332

ULTRASSONOGRAFIA

475

1192

Tabela 17 – Dados referentes ao número de exames realizados no primeiro semestre do ano de 2015 (sem o incremento
de profissionais oriundos do concurso EBSERH) comparados aos dados referentes ao número de exames realizados no
primeiro semestre do ano de 2016 (com incremento dos profissionais oriundos do concurso EBSERH).

6000
5000
4000

2015

3000

2016

2000
1000

0

TC

RX

US

Gráfico 11 – Dados referentes à Tabela acima. TC (Tomografia Computadorizada), RX (Raio X) e US (Ultrassonografia).



Redução da necessidade de presença do médico residente para acompanhar e orientar
os exames.
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PROBLEMA 5


Agendamento de duas tomografias por hora (e não todos para as 07h como era realizado



Restrição da circulação de pessoas que utilizavam a unidade como “atalho” para saída

anteriormente);

da instituição, por meio do fechamento permanente com abertura automatizada da porta
de acesso à Ginecologia e fixação de aviso referente à Unidade Restrita.

PROBLEMA 6
Construção em andamento de sala de laudos mais ampla com três pontos de laudo;



Criação de proposta de redistribuição de confecção de laudos para cada radiologista,
conforme levantamento de produtividade (já apresentado à Direção):


1600
1400
1200
1000

TC

600

US

800

RX

400
200

0

MR 1

MR 2

MR 3

MR 4

MR 5

MR 6

MR 7

MR 8

Gráfico 12 – Dados referentes aos exames realizados no período de fevereiro de 2016 até o presente momento. MR
(Médico Radiologista), TC (Tomografia Computadorizada), RX (Raio X) e US (Ultrassonografia).

PROBLEMA 7


Realização de 413 mamografias no período de dois meses, reduzindo parte da demanda
reprimida do referido exame no município.

PROBLEMA 8




Melhor organização do local e dos ambientes de trabalho;
Melhora dos fluxos de trabalho;
Melhora da gestão visual.

PROBLEMA 9


Apresentação e discussão de proposta de padronização de meio de contraste injetável



Aprovação da padronização do referido meio de contraste;

não-iônico, submetida à avaliação da Comissão de Padronização de Materiais;
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Redução do risco de reação alérgica ao iodo, visto que este meio de contraste é
referenciado cientificamente como mais seguro.

PROBLEMA 10


Criação de sala de procedimentos de enfermagem e de espera de pacientes após
realização de biópsias.

PROBLEMA 11



Criação de sala de conforto para os Técnicos de Enfermagem e em Radiologia;
Construção em andamento da sala de conforto médico.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

1. Elaboração de laudos em tempo hábil:



Criar novos pontos de laudo;

Discutir a distribuição de realização de laudos por cada médico radiologista,
propondo metas em consonância ao Programa Crescer com Competência.

2. Qualificação da equipe de trabalho por meio dos processos de educação permanente:


Realizar levantamento das necessidades de capacitação e treinamento dos



Realizar e estimular a participação dos colaboradores da unidade em atividades



colaboradores da Unidade;
de capacitação;

Definir como meta do Programa Crescer com Competência a participação de
atividades de capacitação e treinamento.

3. Revisão e atualização dos protocolos de exames:


Revisar permanentemente os protocolos de exames utilizados;



Dar ciência dos protocolos às equipes Médica e de Técnicos em Radiologia.



Discutir a validação dos protocolos existentes;

4. Utilizar ferramentas validadas de gestão:


Realizar revisão de literatura e aplicação de métodos validados de gestão (Lean,
Kaizen, 5S, entre outros) e capacitar as equipes de trabalho diante das
metodologias adotadas.

5. Promover a humanização e a assistência centrada no usuário:


Melhorar a comunicação com os pacientes, reduzindo a não realização de



Realização de pesquisa de satisfação dos usuários, em parceria com a

exames por preparo inadequado;
Ouvidoria;
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Criação de “Caixa de Sugestões” para pacientes e familiares apresentarem
ideias para melhor funcionamento e acolhimento na unidade.

6. Otimização dos espaços físicos da Unidade;


Discutir com as equipes a reestruturação da área física conforme necessidades



Solicitar a aquisição de novos materiais e equipamentos conforme necessidades

e demandas;
e demandas.

7. Fortalecimento dos processos de segurança do paciente;


Elaborar e formalizar junto à equipe de Enfermagem e a Gerência de Risco, o
check-list de identificação dos pacientes, contendo além do nome completo,

conferência da pulseira e prontuário (pacientes internados) e documento de
identificação com foto (pacientes externos);

8. Fortalecimento do trabalho interdisciplinar e da gestão compartilhada:


Realizar ações articuladas às demandas das equipes Médica, de Enfermagem



Promover atividades de capacitação interdisciplinar;




e de Técnicos em Radiologia;

Construir conjuntamente protocolos assistenciais;

Apresentar e discutir periodicamente em reuniões conjuntas, as demandas e os
resultados dos processos realizados na Unidade.
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UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

INTRODUÇÃO

Pelo presente relatório de gestão se demonstrará a partir das atividades desenvolvidas em minha

participação na chefia da Unidade de Laboratório de Análises Clinicas e Patológicas do HE –
UFPEL - EBSERH, no período compreendido pelo quadriênio de 2013 a 2016, a
contextualização, a estrutura, o processo, os resultados e os desafios, consoante padrão
referencial apresentado.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Minha participação na gestão ora relatada, se especifica na Unidade de Laboratório de Análises
Clinicas e Patológicas do HE – UFPEL – EBSERH, tendo iniciado em outubro de 2013 na equipe
de coordenação, vindo a liderar efetivamente a unidade a partir de outubro de 2014.

A partir de março de 2016, através de ingresso por concurso público - EBSERH, minha

participação na chefia da unidade manteve-se, porém, na qualidade de colaboradores da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.

ESTRUTURA

A seguir passo a demonstrar a estrutura da unidade e sua progressão, subdividindo a

apresentação em recursos físicos, humanos, materiais e financeiros para o desenvolvimento do
trabalho neste quadriênio.
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Destaca-se no período o crescimento em todos os recursos acima elencados, com a
concretização de projetos de gestão desenvolvidos no período e, especialmente, após a
implantação da EBSERH.
RECURSOS FÍSICOS


A unidade laboratorial do HE – UFPEL – EBSERH constitui-se estruturalmente de quatro



Produção: localizada em prédio nesta cidade na Rua Santos Dumont, 220. A estrutura






prédios, quais sejam:

de produção é organizada por setores, sejam eles: Hematologia, Imunologia,
Bioquímica, Bacteriologia e Urinálise.

Sala de Coleta: localizada em prédio na Rua Professor Araújo. Neste prédio os

coletadores se organizam e recebem as solicitações dos médicos e realizam as coletas.
Sala de Coleta da Oncologia: Sala de coleta fixada no prédio da Oncologia. Situada no

prédio da Avenida Duque de Caxias. Local onde os coletadores realizam coleta
específicas da Oncologia.

Sala de coleta do Ambulatório de Especialidades, situado na Rua Professor Araújo,
destinada à coleta e atendimento ao público.

Além das unidades referidas acima, o Laboratório também realiza coletas dentro do
Hospital.

RECURSOS HUMANOS
A seguir passo a referir os seguintes recursos humanos para o cumprimento da demanda
requisitada:
FARMACÊUTICOS/BIOQUÍMICOS/BIOMÉDICOS

Figura 43 – Número de colaboradores Farmacêuticos/Bioquímicos/Biomédicos do Laboratório do HE-UFPel.
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TÉCNICOS

Figura 44 – Número de colaboradores Técnicos do Laboratório do HE-UFPel.

PESSOAL DE TRANSPORTE
Pelo fato de o Laboratório não estar inserido na estrutura física do Hospital, faz-se necessário a
criação de uma logística de transporte das amostras coletadas nas unidades/prédios em que ele
atua.

Assim, neste quadro, sempre há em torno de 2 a 4 pessoas realizando estes deslocamentos até
a área de produção, sendo todos vinculados à Fundação de Apoio a Universidade – FAU.
SETOR ADMINISTRATIVO
Neste setor sempre tivemos entre 2 a 4 pessoas, inicialmente todos ligados à Fundação, sendo
que em 2016, o quadro foi majorado em mais 2 pessoas.
Hoje temos 3 EBSERH e 2 FAU.
RECURSOS MATERIAIS
O Laboratório no início do período ora relatado, contava com parcos recursos tecnológicos, o
que nos impossibilitava de realizar um menu variado de exames, principalmente na área de
imunologia. Nas outras áreas, o volume de produção ficava reduzido.
Contudo, com a implementação de novas máquinas, esta realidade mudou.
Hoje, com um número praticamente igual de recursos humanos, temos condições de realizar um
significativo aumento de produção.
Seguem os equipamentos adquiridos no período:
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SETOR DE BIOQUÍMICA

Figura 45 – Equipamentos de Bioquímica do Laboratório do HE-UFPel.

Destaca-se que, no início do período laboratório não contava com o equipamento Integra 400

que, junto com o Labmax 240 realiza as dosagens bioquímicas. Com o aumento dos serviços foi
necessário adquirir um equipamento com maior capacidade produtiva. Dentro do setor seguem
tais equipamentos:


Labmax 240, realiza as dosagens bioquímicas;



Wama 300, que realiza dosagem de eletrólitos;




Omni C, que realiza exames de gasometria;

Integra 400 Plus, que realiza análises bioquímica.

IMUNOLOGIA
No setor não havia equipamento. Todos os exames do setor eram terceirizados, todavia, no
decorrer do período relatado houve a aquisição do equipamento que segue:

Figura 46 – Equipamento de Imunologia do Laboratório do HE-UFPel.
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Este equipamento possibilitou um aumento no menu de exames, tais como, dosagens
hormonais, torch, marcadores de hepatite, marcadores tumorais, sorologias em geral.
HEMATOLOGIA
O setor possuía até o mês de outubro/2016 o equipamento XS1000, para a realização de
hemogramas, com capacidade máxima de 120 exames/dia.

Figura 47 – Equipamento de Hematologia XS1000 do Laboratório do HE-UFPel.

Considerando, contudo, que as nossas demandas aumentaram substancialmente, se fez
necessário a substituição do equipamento acima pelo XN1000.

Figura 48 – Equipamento de Hematologia XN1000 do Laboratório do HE-UFPel.
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Com este novo equipamento, aumentou a capacidade de produção diária para até 200
exames/dia, com maior precisão, contagem direto da máquina de eritroblastos e contagem de
líquidos biológicos.
O setor ainda realiza exames de provas de coagulação com o equipamento COAG1000:

Figura 49 – Equipamento de Hematologia COAG1000 do Laboratório do HE-UFPel.

BACTERIOLOGIA
O setor realizava todos os exames de forma manual. Sem automação.
Foi implantado durante o período o equipamento PHOENIX BD, que nos possibilita a realização
de exames de identificação bacteriana com precisão e antibiograma com MIC.
Este equipamento permite a melhor captação das multirresistências existentes no âmbito do
nosso hospital.
Com este equipamento serão implantados projetos futuros, a serem detalhados no tópico
específico.
O setor conta ainda com o equipamento BACTEC 9050, que realiza em automação os exames
de hemocultura.

Figura 50 – Equipamentos de Bacteriologia do Laboratório do HE-UFPel.

URINÁLISE E PARASITOLOGIA
O setor não possui automação.
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RECURSOS FINANCEIROS
Não obstante os nossos faturamentos ambulatoriais, pagos ao Hospital Escola, como
decorrência da contratualização com a Prefeitura Municipal de Pelotas pelos serviços prestados

pelo Laboratório, os recursos financeiros dos quais esta unidade efetivamente dispõe, são

aqueles advindos por meio de Licitações de Insumos através da UFPEL, compras diretas através
dos recursos, inicialmente, da Fundação de Apoio à Universidade e atualmente da EBSERH.
Quanto aos exames terceirizados, os recursos para pagamentos tais como faturas de
laboratórios de apoio, ainda são oriundos da Fundação/EBSERH.

PROCESSO

No presente tópico, passarei a relatar especificamente as atividades e ações desenvolvidas no
período, consoante se expõe:
DOS ATENDIMENTOS
AMBULATÓRIO
O LAC HE/UEFPEL/EBSERH, no período, ampliou o número de atendimentos no ambulatório

de especialidades de 30 pacientes/dia para 120 pacientes/dia, divididos da seguinte forma: a)
Oncologia: 50 pacientes/dia; b) ambulatório de especialidades: 70 pacientes/dia.
Importante destacar, que foi aberto para as coletas o período da tarde que não era disponibilizado
para o Ambulatório, desta forma, o LAC estendeu a agenda de atendimento principalmente aos

pacientes da quimioterapia/radioterapia, para pacientes de cidades vizinhas, bem como, para
todos aqueles pacientes que precisam fazer exames sem a necessidade de jejum.
O LAC também disponibiliza hoje diariamente um bioquímico para suporte no momento das
coletas, responsabilizando-se pelas leituras de mantoux e prestando suporte para as gestantes
que estão em procedimento de exames de sobrecarga de glicose.

Implantação da AGENDA ELETRÔNICA para marcação ambulatorial (agenda estendida no
horário de funcionamento do ambulatório de especialidades).
HOSPITAL
É feito um trabalho contínuo com intuito de organização dos exames fora da rotina
(URGÊNCIAS), sendo que este trabalho feito com todos os setores do hospital.
Em setembro de 2014, com a implantação de 56 novos leitos no Hospital Escola, foi necessário
a revisão dos processos referentes as coletas hospitalares, principalmente quanto as urgências,
dado a limitação de recursos humanos e financeiros naquele momento.

Assim, foi priorizada a necessidade dos resultados da UTI geral e clínica médica da hematologia.
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ONCOLOGIA
No corrente ano, foi transferido todo o setor de Oncologia para o prédio onde funciona a
faculdade de medicina – FAMED.
Como inicialmente o laboratório não estava alocado lá, houve, em princípio, um grande
transtorno, tanto para pacientes, como para o serviço de coleta propriamente dito.
Face ao exposto, foi requisitado e implantado o serviço de coleta na Oncologia, com sala

exclusiva, facilitando consideravelmente o tratamento dos pacientes, principalmente daqueles
muito debilitados.
DOS FUNCIONÁRIOS / COLETADORES:
No início do processo, foi realizado treinamento em duas etapas ministrados por bioquímica
sobre procedimentos pré-analíticos, enfatizando o atendimento ao paciente (tanto internado

como ambulatorial) e também um comportamento adequado- padrão dos nossos colaboradores
em relação aos profissionais dos demais setores do HE/UFPEL/EBSERH.
Com a chegada de novos colaboradores advindos do concurso público EBSERH, foi realizada
uma reciclagem sobre coletas, para fins de manter a qualidade dos processos.
O LAC desenvolveu como necessidade de padronização na realização das rotinas, rodízios

semanais entre técnicos/coletadores do laboratório, para que o serviço possa ter a mesma
qualidade quando todos possam ter treinamento e capacidade de fazer todas tarefas.
Porém, após a padronização das rotinas, foi implantado como melhor forma e eficiência, a
setorização dos técnicos.
Foi estabelecido pelo grupo, encontros semanais para fins do debate trazer melhorias para o
trabalho.
LABORATÓRIO
No Laboratório cumpre destacar a implantação dos seguintes processos:
INSERÇÃO NAS QUESTÕES DE ENSINO
Com o trabalho conjunto com a Universidade na formação de novos profissionais, recebemos
estagiários curriculares, do curso de farmácia e extracurriculares do curso de biotecnologia.
Desta parceria, houve um aumento da produtividade com a ajuda destes colaboradores, que por
sua vez, recebem orientações, experiência e avaliações.
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QUALIDADE TOTAL
Durante o período de gestão ora avaliado, percebeu-se a necessidade de qualificar todos os
processos do laboratório, padronizando rotinas operacionais, sejam elas na realização dos

procedimentos (pré-analíticos, analíticos e pós analíticos) em si, como segurança e uso e
manutenção de equipamentos.
Assim, está sendo formulado um manual geral do laboratório, baseado na RESOLUÇÃO DA

DIRETORIA COLEGIADA - RDC 302 da ANVISA, que dispõe sobre Regulamento Técnico para
funcionamento de Laboratórios Clínicos. Dentro deste manual, estão inseridos também, os POPs
- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO de todos os processos.
Manutenção e Documentação dos controles de qualidade interno e externo.
SISTEMAS
Implantação através do sistema de informática interno do hospital o destaque das urgências nos
mapas de trabalho, para fins de priorizar estes exames.
Implantação da possibilidade de solicitação de exames on-line através do sistema ADS –
HOSPITALAR para os médicos da Oncologia e Ambulatório de Especialidades.
Elaboração de pacotes de exames (Quimioterapia, CCIH, Banco de Olhos, Ginecologia e
ambulatório, radioterapia, pronto-atendimento da ginecologia). Estes pacotes foram idealizados
com a intenção de facilitar o médico no momento da solicitação on-line e tornar mais dinâmica a
consulta.

Criação do “MASCOTE”, com: “DICAS DO LABINHO”, que são informações de consulta rápida
e instrutiva dentro do ADS – HOSPITALAR.

Figura 51 – Símbolo “Labinho” do Laboratório do HE-UFPel.

Criação de uma página do Laboratório na INTRANET do HE-UFPEL-EBSERH, com o objetivo
de manter toda a comunidade hospitalar atualizada sobre as notícias mais relevantes.
SETOR ADMINISTRATIVO
Neste setor temos um funcionário responsável pelas licitações e compras diretas, controle de
estoque, outro responsável pela Oncologia e outro pela impressão de laudos para o faturamento.
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RESULTADOS

Por todo acima exposto, venho a demonstrar por meio de relatórios gráficos os resultados obtidos

no decorrer do período 2013-2016, especialmente os avanços com as implementações de
projetos e aumento de recursos humanos, financeiros e tecnológicos.
A seguir considerando a extensão do trabalho ora relatado, passo a demonstrar por meio de
gráficos por amostragem as evoluções no decorrer do período, conforme segue:

Gráfico 13 – Evolução no número total de exames de solicitações ambulatoriais e internados realizados neste quadriênio
– 2013 – 2016, sendo que por amostragem, tomamos por base o mês de agosto de cada ano.

Gráfico 14 – Amostragem de exame por cada setor do laboratório, evidenciando o crescimento de cada um deles.
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Gráfico 15 – Crescimento do faturamento diante do aumento das contratualizações anuais com a Prefeitura Municipal
de Pelotas.

DESAFIOS/PROJETOS FUTUROS

Ultrapassados os desafios acima elencados, temos para o futuro os seguintes projetos:


Manter a qualidade, finalizar projetos em execução que são os POPS – Procedimentos



Finalizar o projeto de execução do manual do laboratório embasado na RDC 302 DA






Operacionais Padrão do Laboratório;
ANVISA;

Aumentar o faturamento viabiabilizando maior contratualização com a Prefeitura
Municipal De Pelotas;

Executar projetos de pesquisa junto à universidade – UFPEL, para fins de utilizar estes
estudos para melhorias na saúde pública da região;

Inserir recursos humanos do laboratório na atenção domiciliar – PIDI – MELHOR EM
CASA;

Interfaceamento do parque tecnológico do laboratório, economizando tempo para a
produção propriamente dita e ensino e pesquisa.
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3.1.5 OUTROS SETORES

3.1.5.1 SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR

CONTEXTUALIZAÇÃO

Como definido pelo Organograma das Farmácias Filiais EBSERH para hospitais de médio porte,

o Setor de farmácia do HE-UFPel, é ligado diretamente à Gerência de Atenção à Saúde e conta
com duas Unidades, a unidade de dispensação e abastecimento farmacêutico e a unidade de
farmácia clínica. A Farmácia Clínica do contexto do HE-UFPel é uma especialidade ainda muito
incipiente, em fase de estruturação. A atual coordenação do setor está assim constituída há
pouco mais de um ano.

A farmácia do He- UFPel atende diariamente os 175 leitos do hospital, além dos pacientes da

Atenção Domiciliar e Hospital Dia fazendo com que o número de leitos mais que dobre. Dispomos
de 367 especialidades farmacêuticas e aproximadamente 180 itens de materiais médicos
hospitalares disponíveis ao corpo técnico do hospital.

No serviço de oncologia, localizado junto à Faculdade de Medicina, contamos com uma farmácia
para manipulação de quimioterápicos administrados no serviço, que atende em torno de 40
pacientes diariamente e dispensação antineoplásicas orais.
A unidade de dispensação dispõe de uma farmácia de dispensação central que atende as
unidades assistenciais do HE e, duas farmácias satélites, uma no centro cirúrgico e outra na
atenção domiciliar.

O hospital está em fase de implantação do sistema AGHU. O módulo prescrição, farmácia e

almoxarifado ainda não está implantado o que não permite uma gestão de processos, como
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controle de estoque, dispensação e rastreabilidade de forma eletrônica adequada, como
preconizada pelas diretrizes Ebserh para a Farmácia Hospitalar.
No início da gestão contávamos com 3 profissionais farmacêuticos técnicos administrativos da

UFPEL (um deles coordenador do setor) e 3 farmacêuticos contratados pela Fundação de Apoio
Universitário (FAU). Não dispúnhamos de técnicos em farmácia, e sim auxiliares de farmácia

contratados pela FAU (17 no total). Neste cenário, vislumbrávamos que uma grande mudança

iria ocorrer no setor, já que tínhamos a expectativa da mudança da imensa maioria de
profissionais nos meses que viriam, por profissionais aprovados em concurso da EBSERH.
Naquele momento, esse sem dúvida era o maior desafio da gestão: uma mudança de quase 90%
do quadro de pessoal sem impactar negativamente no atendimento aos usuários do hospital.

ESTRUTURA

A farmácia central de dispensação funciona 24 hs, de segunda a domingo. Está localizada no
prédio do hospital Escola e é dividida em quatro salas, uma pequena copa e um banheiro. A

dimensão aproximadas é de 64 m2, o que é aquém das necessidades e do recomendado pela

OPAS (1,2 m2/leito). Além do espaço pequeno o fato do almoxarifado ficar em prédio separado
ao hospital Escola, nos obriga a ter um estoque razoável de medicamentos e materiais médico-

hospitalares. Não dispomos de área para conforto para os funcionários o que é uma carência
bastante relevante uma vez que o funcionamento da unidade é de 24 horas.
Para atender a unidade central, as farmácias satélites do bloco cirúrgico (~9m2) e PIDI (~18m2)
e à farmácia do Serviço de Oncologia, contamos atualmente com os seguintes recursos
humanos:


16 auxiliares de farmácia FAU



9 farmacêuticos (sendo 1 FAU e demais Ebserh)




4 técnicos de farmácia Ebserh

3 farmacêuticos na Coordenação do Serviço (RJU)

AÇÕES DESENVOLVIDAS

O sistema de distribuição de medicamentos adotado é o individualizado, por turno (manhã, tarde
e noite), para as unidades de clínica médica e cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, e rede de
urgência e emergência e para 24 horas para as UTIs, pediatria e unidade semi-intensiva. Os
pacientes da Atenção Domiciliar recebem medicações suficientes para atender as prescrições

por 7 dias. Os pacientes do Hospital Dia recebem a medicação para atender todo o período de
internação de 21 ou 23 dias.
A farmácia do He-Ufpel além das medicações e também responsável pela distribuição de
materiais médico-hospitalares para as áreas assistenciais.
No bloco cirúrgico trabalhamos com o sistema de caixas contendo ítens básicos de materiais e

medicamentos necessários aos procedimentos (kits). Para as medicações implementamos o
sistema de caixas Psicobox® que permite uma melhor organização das medicações
proporcionando mais segurança para utilização e reposição das mesmas.
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Inicialmente as ações e mudanças propostas nas rotinas do serviço foram norteadas pelo

Programa Nacional de Segurança do Paciente (2013) e pelo Plano Estratégico para segurança

do paciente do HE-UFPel (2015) e mais recentemente pelas Diretrizes Ebserh para Farmácia
Hospitalar (2016). Embora muitas adequações sejam necessárias, as mudanças implementadas
foram no sentido de aumentar a segurança na dispensação e uso racional de medicamentos.
UNIDADE DE ABASTECIMENTO E DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA


Análise e avaliação das prescrições

Com o aumento do quantitativo de farmacêuticos na unidade, após ingresso dos profissionais
EBSERH que se deu à partir de novembro de 2015, foi possível que a grande maioria das

prescrições sejam avaliadas por um farmacêutico antes da dispensação. Foi instituído protocolo

para análise das prescrições e todo erro identificado ou ainda prescrições não usuais, são
checadas com o prescritor antes da liberação.


Índice de erros em prescrições

Com a instituição da análise das prescrições foi possível se determinar o índice de erros em
prescrições de medicamentos, indicador esse previsto no Programa Nacional de Segurança do

Paciente (2013). Os erros identificados ainda são pouco notificados o que faz com que tenhamos
um índice de erro subestimado. Periodicamente reforçamos com os colaboradores a
necessidade de registro dos erros, mas ainda não contempla totalmente a necessidade.


Separação de medicamentos e conferência

De acordo com as diretrizes, a dispensação deveria ser feita com registro em sistema
informatizado no momento real da realização, utilizando leitores de códigos afixados nos

produtos. Como não dispomos dessa tecnologia, a fim de tentar minimizar erros de dispensação,

toda separação de medicações passa por uma dupla checagem dentro da farmácia, ou seja, um

profissional separa as medicações de acordo com a prescrição e o outro confere se esta foi
realizada de forma adequada. Embora não tenhamos conseguido mensurar em números, a etapa

da conferência aumentou de forma importante a segurança do processo de dispensação, uma
vez que erros são bloqueados ainda na farmácia. Temos uma limitação significativa no que diz
respeito ao sistema de informação que, como estruturada hoje, não nos permite baixas de
medicações e materiais em tempo real o que dificulta o controle de estoque, exigindo inventários
mensais.


Checagem no recebimento das medicações

No momento da retirada, o profissional da enfermagem passou a conferir as medicações que
está recebendo, sendo que os erros porventura identificados, são corrigidos ainda na farmácia.
Esta etapa embora demande um pouco mais de tempo da enfermagem se mostrou bastante
importante na diminuição de reclamações que chegavam a farmácia depois da medicação já
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estar na unidade assistencial, aumentando a segurança ao paciente. Tivemos bastante

resistência da enfermagem no início do processo para que realizassem essa conferência e

atestassem, mediante assinatura o recebimento das medicações. Hoje não temos muitas
reclamações nesse sentido e sim com relação ao espaço destinado à conferências que é muito
pequeno.


Estoque de medicamentos em área assistencial: carro e maleta de emergência

Objetivando maior segurança para o paciente, alguns medicamentos estão disponíveis nas
unidades, em carros ou maletas de emergência, para uso imediato.
Neste ano, em consonância com as diretrizes Ebserh para o Serviço, a revisão dos carros de

parada quanto à presença ou não das medicações, acompanhamento da validade e lacre,
passou a ser feita sistematicamente, mensalmente nas unidades por um farmacêutico e por um

técnico de farmácia. A reposição do carro, após utilização em uma emergência, de acordo com

protocolo pré-estabelecido, é de responsabilidade do enfermeiro da unidade, mediante
prescrição que deverá ser enviada à farmácia. No entanto, ao final do mês, quando é feita a
verificação pela farmácia, medicações que estejam faltando, a fim de garantir a segurança dos
nossos pacientes, são repostas. Todo mês é feito um relatório da inspeção, na forma de “check
list” onde são anotados as não conformidades encontradas.


Medicamentos controlados pela portaria 344/98

Embora a portaria previsse a dispensa do uso de receituário de controle especial a nível
hospitalar, até meados do segundo semestre deste ano ainda era uma necessidade na farmácia

devido ao sistema de gestão utilizado pela farmácia/almoxarifado não permitir um controle
adequado dessas medicações. Num esforço conjunto dos profissionais da farmácia e com auxílio

do setor de TI conseguimos viabilizar a dispensa dos receituários o que demandava tempo e
reclamação da equipe médica.


Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP)

O hospital, a partir do boletim do ISPM, elaborou uma listagem preliminar de medicações
potencialmente perigosas (MPPs). No entanto, como essa listagem é demasiadamente grande,

achamos coerente inicialmente iniciarmos um trabalho de conscientização apenas com algumas
medicações constantes na listagem. São elas: Cloreto de potássio 19,1 %, Cloreto de sódio 20%

e insulinas (regular e NPH). Hoje etiquetamos essas medicações com etiquetas de “PERIGOSO”

e estamos, em parceria com a gerência de enfermagem, elaborando estratégias de
sensibilização junto aos colaboradores da enfermagem para que essas medicações tenham
armazenamento e cuidado especial também nos postos de enfermagem.


Recepção e armazenamento de medicamentos e materiais médico-hospitalares
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Embora fizéssemos controle das validades das medicações presentes na farmácia, desde a
metade do ano, começamos a fazê-lo de forma sistemática e documentada de modo que cada
auxiliar ou técnico é responsável por determinadas prateleiras de medicamentos e/ou materiais

médico-hospitalares e mensalmente as medicações são revisadas e organizadas pelo sistema
FEFO (First Expire, First out).


Grafia de medicamentos

Nomes de medicamentos com grafia ou som semelhantes podem gerar confusões e são causas

comuns de erros nas diversas etapas do processo de utilização de medicamentos. Problemas
podem surgir no armazenamento, na prescrição, na dispensação, na administração ou em outras
etapas da cadeia de consumo. Vários fatores aumentam esse risco de confusão e troca entre os

nomes de medicamentos, destacando-se a semelhança na aparência da embalagem ou do
rótulo, a baixa legibilidade de prescrições, a coincidência de formas farmacêuticas, doses e
intervalos de administração e o desconhecimento de nomes de novos medicamentos lançados
no mercado.

Nesse sentido, padronizamos, de acordo com orientação do ISPM, a grafia das etiquetas de
comprimidos.


Participação em registro de preços de medicamentos e materiais médico-hospitalares.

Durante todo o período, contribuímos para o processo de registro de preço de medicamentos e
materiais médico-hospitalares, analisando e criando descritivos, participando na avaliação das
necessidades e na assessoria técnica para aquisição destes.


Inauguração da Farmácia Satélite da Atenção Domiciliar

O projeto dessa unidade satélite já existia há algum tempo e no ano de 2015 pudemos
implementá-lo tornando-se um ganho bastante significativo para aquela unidade.
UNIDADE DE FARMÁCIA CLÍNICA



Avaliação de prescrições (citada anteriormente)
Participação do farmacêutico em rounds multiprofissionais

Hoje, na medida do possível, temos farmacêuticos participando de rounds multiprofissionais na
UTI adulta e na atenção domiciliar;


Participações em comissões

Participamos de forma relevante em comissões no Hospital (Comissão de Farmácia e
Terapêutica-CFT, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar-CCIH, Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional-EMTN);
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O farmacêutico responsável pela unidade de farmácia clínica divide suas funções como
farmacêutico da CCIH e da EMTN.
Na CCIH, é feita avaliação diária, pelo farmacêutico, das justificativas de antimicrobianos,
visando o uso racional de medicamentos.
As nutrições parenterais no hospital, são terceirizadas desde julho deste ano, com a empresa
Lifepharma – Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis Ltda., situada em Porto AlegreRS.
Tivemos inúmeros problemas com a empresa que nos fornecia as nutrições parenterais

anteriormente o que nos levou a busca e substituição do fornecedor. Um pregão para registro de
preço de nutrições parenterais está em andamento.
Recentemente em parceria com a empresa Lifepharma realizamos treinamento em Cuidados na
administração de nutrição parenteral, evento este aberto à toda comunidade do HE-UFPel.


Padronização de medicamentos

Revisamos a padronização de medicamentos do hospital, levando para apreciação da CFT. A
nova padronização deve ser divulgada brevemente.


Confecção de guia Farmacoterapêutico

Estamos trabalhando na confecção de guia Farmacoterapêutico, que hoje é uma deficiência na
instituição para padronização no processo do uso e administração de medicamentos. Em virtude
da complexidade na elaboração deste guia, temos como objetivo divulgá-lo em partes, sendo a
primeira um guia Farmacoterapêutico de antimicrobianos.


Farmácia da oncologia

O setor de oncologia do Hospital, em maio deste ano, foi transferido para o prédio junto à
Radiologia na Faculdade de Medicina da UFPel.
Essa mudança gerou algumas dificuldades e adaptações foram necessárias. Umas das
dificuldades, foi a distância do hospital e a logística que precisou ser montada para que os

pacientes internados possam ser atendidos de forma adequada, o que ainda em alguns
momentos gera problemas, principalmente porque o serviço de oncologia é ambulatorial,

funcionando de segunda a sexta das 7-19h e nos sábados das 7-13h, e os pacientes
hospitalizados necessitam por vezes quimioterapia em horário diferente deste.
Com relação à farmácia da oncologia, a maior preocupação da gestão era a falta de profissionais
técnicos administrativos da UFPel no setor, o que o tornava mais vulnerável pois todos os
funcionários, uma vez que eram contratados pela FAU, seriam substituídos a curto, médio prazo.

Hoje no setor contamos com 3 farmacêuticos. Dois desses já farmacêuticos EBSERH e um ainda
vinculado à FAU. Contamos com 2 auxiliares administrativos da FAU para dispensação de

quimioterápicos de uso oral, no entanto, por uma demanda identificada por nós e reforçada pela

Vigilância Sanitária, temos a necessidade imediata da colocação de técnicos de farmácia no
setor que imaginamos que possa ser feita com a convocação atual de servidores.
A resolução 623 de 29 de abril de 2016, do Conselho Federal de Farmácia (CFF) que exige
experiência de 5 anos em manipulação de quimioterápicos, residência em oncologia ou
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especialização em oncologia para que o farmacêutico possa atuar no setor, e que determina um

prazo de 36 meses para adequação, nos traz uma dificuldade uma vez que nenhum dos
farmacêuticos que ingressaram no concurso possuem a qualificação exigida.
Essa demanda foi levada para a sede que após avaliação do setor jurídico entendeu que
devemos atender à exigência. Dessa forma aguardamos posicionamento da Divisão de Gestão

de Pessoas com relação à necessidade de oferecermos curso de especialização aos
colaboradores.

RESULTADOS

O Programa Crescer com Competência da EBERH nos motivou pactuar algumas metas com os
colaboradores para melhoria do serviço. Com auxílio do profissional estatístico do hospital,

Mônica Savian, começamos a monitorar alguns indicadores de forma sistemática, desde junho
de 2016.
Esses indicadores são apresentados na tabela 1 abaixo.
Aparentemente os erros em prescrições de medicamentos são bastante baixos, o que não reflete
a realidade. Isso se dá por falha no registro desses erros o que nos faz ver a necessidade de
uma ação junto aos farmacêuticos neste sentido.

Com relação a checagem sistemática e organizada das validades, embora não possamos
quantificar, acreditamos que tenha gerado menos desperdício de materiais e medicamentos e
principalmente maior segurança para o paciente.
O resultado da checagem dos carros de parada nos mostra pelos dados da Tabela 1 o quanto
foi importante esta ação. No início do processo, em mais de 80 % dos carros de parada faltavam

medicações o que nos colocava numa situação de risco caso uma intervenção de emergência
fosse necessária. A reposição após a utilização em uma emergência é de responsabilidade da

equipe médica (fazer a prescrição) e da enfermagem (abastecer o carro). Como isso não vem

ocorrendo muitas vezes, pensando na segurança dos nossos usuários, adotamos como padrão,

à partir de agora, deixar os carros de parada completos após a checagem, no entanto
acreditamos que ações junto à enfermagem são necessárias para que haja maior controle da
reposição dos carros.
A checagem dos carros nas unidades reforçou a necessidade que já sabíamos existir de realizar

auditorias internas nas unidades assistenciais na busca de sub-estoques de medicações e

verificação das condições desses, ação está prevista nas Diretrizes EBSERH para Farmácia
Hospitalar e que pensamos implementar na sequência.
Conseguimos revisar os procedimentos operacionais do setor o que é bem relevante uma vez
que no período tivemos ingresso de vários profissionais novos.
Consideramos um ganho para o usuário, a avaliação da maioria das prescrições pelos
farmacêuticos antes da dispensação. Vários questionamentos são feitos junto ao prescritor antes

da liberação das prescrições, e erros de medicação e eventos adversos puderam com certeza
ser evitados com essa medida.
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Com relação ao atendimento da Meta 3 do Programa Nacional de Segurança do Paciente,

conseguimos implantar algumas melhorias, mas em virtude da ampla gama de ações previstas,

não conseguimos implantar na totalidade as ações voltadas ao serviço de farmácia. No entanto

medidas iniciais como identificação de erros de prescrições, identificação dos eletrólitos
concentrados e insulina como “Perigosos”, padronização da grafia nas etiquetas dos
medicamentos, dupla checagem, entre outros são a alavanca inicial.
A inauguração da Farmácia da Atenção Domiciliar foi de suma importância já que a atenção

domiciliar hoje no HE-UFPel representa em termos de pacientes atendidos um “segundo

hospital”. Não conseguimos ainda contar com um farmacêutico exclusivo na unidade o que é
uma deficiência no serviço, mas acreditamos que conseguiremos nos encaminhar para isso em
breve.
Junho
(%)
Erros de prescrição

Julho
(%)

Agosto

Setembro

Outubro

(%)

(%)

(%)

0,045

0,09

0,2

0,03

0,1

100

100

100

100

100

58,33

53,33

46,67

53,33

46,67

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

84,62

57,14

50

57,14

35,71

7,69

14,29

21,43

0

7,14

Carros de parada lacrados

46,15

78,57

71,43

85,71

85,71

Reposição de medicações

81,82

87,5

71,43

75

80

100

100

100

100

100

Checagem de materiais
Checagem da validade de materiais e
medicamentos
Prateleiras com presença de materiais a
vencer no mês

Organização de acordo com sistema
FEFO
Revisão dos carros de parada
Carros de parada revisados
Carros de parada com medicações
faltantes

Carros de parada com medicações
vencidas

Comunicação ao enfermeiro da unidade
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Colocação de lacre ao final da revisão
Revisão de POPs com necessidade de
revisão

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tabela 18 – Indicadores de adesão às metas do plano de desenvolvimento de competências jun-out 2016.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS



Implantar efetivamente o serviço de farmácia clínica;

Realizar visita técnica ao Hospital Escola Onofre Lopes, do Rio Grande do Norte,

apontado pela Coordenação do Serviço de Gestão da Assistência Farmacêutica da Sede
como referência na área de farmácia clínica, para auxiliar no processo de implantação

















do serviço no nosso hospital;

Confeccionar um guia farmacoterapêutico, inicialmente um guia de antimicrobianos;

Revisar junto à CFT a listagem de Medicações Potencialmente Perigosas e trabalhar

junto com Setor de Vigilância e Enfermagem de modo a divulgar essa listagem e o
cuidado no uso e administrações dessas medicações;

Propiciar curso de especialização aos farmacêuticos do serviço de oncologia para que
possamos atender a resolução do CFF;

Notificar e registrar os erros de dispensação de medicamentos;
Melhorar a notificação dos erros de prescrição;
Implantar o módulo da farmácia do AGHU;

Viabilizar um local para conforto dos funcionários;

Articular junto ao almoxarifado a necessidade de um plantonista naquele setor;

Triar 100% das prescrições médicas por um farmacêutico, eletronicamente, antes da
liberação para a dispensação;

Dispensar medicações com registro em sistema informatizado no momento real da
realização, utilizando leitores de códigos afixados nos produtos;
Impressão atualizada/anual do Manual de Padronização;

Definir critérios para o recebimento e dispensação de amostras grátis e doações de
medicamentos;

Definir a conciliação medicamentos como atividade padrão para ser realizadas pelos
farmacêuticos, até 48h após a admissão;

Ampliar a participação do farmacêutico em rounds em outras unidades do hospital;

Realizar auditorias internas nas unidades assistenciais na busca de sub-estoques de
medicações e verificação das condições desses;
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3.1.5.2 SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE

CONTEXTUALIZAÇÃO

As ações de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente realizadas até 2015 compreendiam

ações de gerenciamento de risco sanitário hospitalar (GRSH); nas áreas de farmacovigilância,
tecnovigilância e hemovigilância, junto à Rede Sentinela.
As listas de produtos padronizados não contemplavam todos os produtos disponíveis nem tão
pouco tinham os descritivos especificados. As compras eram feitas, em sua grande maioria por
compra direta e a aquisição dos produtos não passava pela avaliação da GRSH, que apenas

recebia as queixas técnicas referente a eles. Quando haviam pregões de Registro de Preço pela
UFPel é que havia consultoria para aprovação dos itens.
A GRSH ficava junto à CCIH (Comissão de Controle de Infecções Hospitalares) e era composta
por uma gerente de risco, enfermeira, e por uma farmacêutica, que fazia parte dos dois serviços.
Com a demanda do Ministério da Saúde, em 2013, foi criado o Núcleo de Segurança do Paciente
do HE, multiprofissional, que tinha o intuito de promover as ações de segurança do paciente

preconizadas pela OMS e implantação dos protocolos de segurança do paciente em serviços de
saúde.
Em 2014, constituiu-se o Grupo de Pele do HE, ligado à GRSH, que começou a definir, avaliar e
adquirir novas tecnologias necessárias para o cuidado da pele dos usuários do HE.
Em 2015, houve a separação da GRSH da CCIH, com mudança de sala e chefia. Com a
assinatura do contrato com a Ebserh, a GRSH passou a ser o Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente (SVSSP), de acordo com os moldes propostos pela empresa.
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Com o novo organograma, o SVSSP passou a ter duas unidades: a Unidade de Gestão de Riscos

Assistenciais (UGRA), que abrange os serviços de gestão de riscos assistenciais e de novas

tecnologias e a Unidade de Vigilância em Saúde (UVS), que compreende os serviços de controle
de infecções e de vigilância epidemiológica.

Figura 52 - Organograma da Estrutura do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente.

O Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente passou a ser coordenado pela Farm.
Sílvia Minasi que, além de coordenar as ações do setor, coordena o Núcleo de Segurança do

Paciente HE e responde à ANVISA, dentro da Rede Sentinela, como Gerente de Risco Sanitário
Hospitalar.
Com o objetivo de operacionalizar o NSP e monitorar os eventos adversos dentro do HE, foi

nomeado, em 2015, o Auxiliar de Enfermagem Francisco Ferrari para coordenar a Unidade de
Gestão de Riscos Assistenciais, enquanto que, em 2016, para coordenar a Unidade de Vigilância
em Saúde, foi nomeado o médico pediatra Flávio Chiuchetta, atual coordenador da CCIH do HE.

ESTRUTURA

O SVSSP do HE é composto, então, por três pessoas, alocadas na sala 302 do “Prédio Azul”

(rua Prof. Araújo, 473) e consta com 3 computadores, conectados em rede, uma impressora,

aparelho condicionador de ar, além de armários, mesas e cadeiras e atende pelo ramal 264.
Estão lotados no SVSSP, a chefia do setor, farm. Sílvia, o chefe da UGRA, aux. Enf. Francisco
e o chefe da UVS, médico Flávio.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS

Por ser vinculado à Sede, o SVSSP recebe suporte da equipe de coordenação e atende todos

os chamados por eles realizado, além de participar de videoconferências, reuniões periódicas,

cursos e atividades por eles demandadas. De acordo com o planejamento da Sede, o SVSSP é

o responsável pela alimentação dos indicadores de segurança do paciente da filial Pelotas no
Painel de Indicadores da Rede Ebserh. Além disso, atende também a ANVISA, aos questionários
avaliativos, às consultas restritas e monitoramentos.
Dentre outras ações realizadas em 2015, podemos citar:


Revisão do Núcleo de Segurança do Paciente HE:



Padronização de materiais médico-hospitalares e medicamentos: participação nos







Programa HE de Segurança do Paciente;

elaboração e implantação do

processos de seleção e aquisição de medicamentos. Definição de descritivos, listagens
padronizadas, avaliação de propostas nos processos licitatórios.

Qualificação para recebimento do Vigihosp, aplicativo de notificação de eventos
adversos on-line: treinamento, capacitação, curso de análise de causa-raiz;

Diretriz Ebserh de Segurança do Paciente e Vigilância em Saúde: participação na
elaboração/discussão das ações a serem executadas pela Rede Ebserh, a ser publicado
em 2016;

Implantação do Protocolo de Identificação Correta dos Pacientes;

Busca ativa de dados: monitoramento de eventos/ incidentes adversos, adesão ao
protocolo de identificação, manutenção dos índices de segurança;

Integrações aos novos colaboradores Ebserh: a todos os novos colaboradores Ebserh

convocados no concurso foi apresentado o Programa Ebserh de Segurança do Paciente
e todos foram sensibilizados da importância da notificação de eventos/ incidentes
adversos durante o acolhimento deles no HE. Foram 8 momentos, de novembro de 2015
para cá, atingindo cerca de 500 novos colaboradores.

Em 2016, além das atividades usuais, foram realizadas ações pontuais e algumas mudanças no
sistema de notificação e monitoramento, resultando em aumento de demanda e resultados
positivos. Entre elas, podemos citar:





Implantação do Vigihosp: foram feitas capacitações em todas as unidades e turnos.

Cerca de 300 funcionários foram atingidos, promovendo aumento significativo no número
de notificações de eventos/incidentes adversos;

Combate ao Aedes: conforme Ofício-Circular nº 4/2016, houve participação do SVSSP
como responsáveis

institucionais

determinadas no Decreto 8662/2016.

da UFPel pela coordenação das

medidas

Monitoramento dos casos de microcefalias, notificações no Programa Ebserh de
Combate e Monitoramento do Zika vírus. Um caso apenas notificado.

Aplicativo de busca ativa desenvolvido junto com a TI HE para busca ativa e
armazenamento de dados dos incidentes e indicadores de adesão aos protocolos de
segurança. Processo passa a ser on-line, usando um tablet para busca. Tal mudança

gerou economia de papel, maior segurança no armazenamento dos dados e rapidez no
processo.
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Curso de FMEA (Método de Análise do Modo e Efeito da Falha – disponibilizado pela



Elaboração e implantação do protocolo de Cuidados na Administração de Nutrição




Ebserh Sede.

Parenteral, em conjunto com a Gerência de Enfermagem e CCIH, que reduziu a zero o
número de notificações de extravasamento.

Intervenção realizada junto a engenharia do hospital a fim de reduzir as quedas nos
banheiros das RUEs. Foi aplicado um produto antiderrapante nos pisos escorregadios
e, desde então, nenhum paciente caiu nestes locais.

Elaboração de um sistema diferenciado de identificação do recém-nascido no alojamento
conjunto, garantindo a correta identificação de todos nascidos no HE.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA - METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO
PACIENTE
1. PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE:




Implantado desde 01/06/2015

Meta: mais de 80% dos pacientes internados devidamente identificados com pulseiras
térmicas

Resultados: eram 27% dos pacientes identificados com pulseira branca de identificação
antes da implantação, atingindo 90% dos pacientes após implantação;

2. PROTOCOLO DE MELHORIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE:


Elaborados e implantados pelas equipes de enfermagem, envolve as equipes médicas

e assistenciais na criação de pops específicos e mudanças de rotinas (passagem de
plantão, sistema, normatizações, comprometimento, responsabilidades...). Muitos já



estão validados e outros estão aguardando validação e/ou adequação.
Dentre os já implantados, podemos citar o Check List de passagem de plantão.

3. PROTOCOLO SOBRE SEGURANÇA NO USO DOS MEDICAMENTOS (prescrição,
dispensação e administração)



Segurança na prescrição: melhorias na prescrição informatizada vem sendo feitas, mas

muitas mudanças necessárias dependem de sistema, o AGHU está sendo implantado
por módulos e o módulo Farmácia ainda não foi contemplado;

Segurança na dispensação: elaborados pela Farmácia do HE, envolvendo equipe de
enfermagem e médica. São vários protocolos que em conjunto visam aumentar a

segurança na dispensação. Já implantados: Tripla checagem na dispensação,

Identificação de medicamentos potencialmente perigosos, Revisão da prescrição pelo
farmacêutico, Erros de prescrição, Identificação de medicamentos com grafias
semelhantes.
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Segurança na administração: são protocolos de prática assistencial, que vem sendo

elaborados pela Gerência de Enfermagem para posterior validação pelos serviços.
Alguns já estão implantados.

4. PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA


Já foi elaborado, mas com a troca das equipes, está sendo reavaliado para implantação.

5. PROTOCOLO DE HIGIENE DAS MÃOS


Implantado e monitorado mensalmente pela CCIH. As ações de promoção e educação
continuada são promovidas pela CCIH, conforme planejamento próprio.

6. PROTOCOLO DE REDUÇÃO DE RISCO DE QUEDAS E ÚLCERA POR PRESSÃO




QUEDAS - implantado em 07/03/2016
→

Meta: 100% dos pacientes internados avaliados para o risco queda e 90% dos

→

Resultados: 100% dos pacientes avaliados para risco no momento da

pacientes com risco devidamente identificados com pulseira de risco

internação, 90% dos pacientes com risco de queda usando pulseira amarela
identificadora de risco e aumento das notificações de queda no aplicativo.

ÚLCERA POR PRESSÃO:
implantação.

já elaborado, aguardando aquisição de materiais para

INDICADORES DE SEGURANÇA
Com o monitoramento dos incidentes notificados e a implantação dos protocolos, pode-se definir
e acompanhar alguns indicadores de segurança do paciente.
Com isso, permite-se planejar ações de promoção da segurança e prevenção de incidentes
adversos.
No meio de 2015, o Protocolo de Identificação Correta dos Pacientes foi instituído, porém, com

pouca adesão devido à baixa qualidade do material fornecido para tal. A pulseira de identificação

fornecida era incômoda, não mantinha a identificação e era pouco disponibilizada. A fim de
promover a identificação, no início de 2016, a pulseira plástica foi substituída por uma de material

hipoalergênico, impressão térmica e em diferentes tamanhos: adulto e pediátrica. Visando a

identificação dos recém-nascidos do alojamento conjunto, desenvolveu-se um sistema de
identificação diferenciado do da internação, que garante que o bebê será identificado desde o
nascimento até a alta da mãe, mesmo sem precisar internar no HE.
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Referente a adesão ao Protocolo de Identificação, propõe-se que mais de 80% dos pacientes

internados estejam identificados. E os índices monitorados mostram-se satisfatórios, conforme
segue:

adesão ao protocolo (%)

Adesão ao Protocolo de Identificação do Paciente 2016

86,95

85,07

75,05

96,11

90,11

86,12

90,16

93,04

90,21

86,09

Gráfico 16 – Adesão ao protocolo de identificação do paciente 2016.

Referente a adesão ao Protocolo de Prevenção de Quedas, implantado em março de 2016,
propôs-se que todos os pacientes devem ser avaliados para o risco de queda diariamente, desde

o momento da internação até a alta, sendo o paciente que tiver risco de queda, devidamente

identificado com pulseira amarela, sinalizadora do risco. Para todo o paciente que estiver usando
pulseira amarela, a equipe assistencial deverá observar a conduta estipulada no protocolo. Além
disso, todas as quedas devem ser notificadas no sistema.

Os índices monitorados demonstram que a aceitação das equipes é grande e que a meta é
atingida, conforme segue:

adesão ao protocolo (%)

Adesão ao Protocolo de prevenção de queda 2016
100

0

96,19

98,12

90,1

86,1

100

100

100

0

Gráfico 17 – Adesão ao protocolo de prevenção de queda 2016.

Com o intuito de monitorar os indicadores de segurança da Rede Ebserh, criar ações e implantar

diretrizes de promoção da segurança do paciente, comparar e uniformizar as informações das
filiais dentro da rede, a Sede criou o Painel de Indicadores Ebserh, onde cada filial deve alimentar
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um sistema com seus dados que serão comparados com os demais hospitais e divulgados dentro
da rede. Foi estipulado que a alimentação dos dados estatísticos no painel é responsabilidade
do chefe do SVSSP local, sendo ele cadastrado como gestor do sistema.
Dos 25 indicadores preconizados no Painel, já atendemos 17. Os que faltam, Incidência de

Úlcera por Pressão, Taxa de adesão à Lista de Verificação de Cirurgia Segura, Número de

procedimentos realizados no local errado do corpo do paciente, Número de cirurgias realizadas

no paciente errado, Número de procedimentos errados, Proporção de eventos adversos que

evoluíram para óbito registrados no Notivisa em até 72h, Proporção de eventos adversos que
evoluíram para óbito e/ou foram classificados como never events com a notificação concluída
em 60 dias após a notificação e Número de never events dependem da implantação de
protocolos e de notificação.
Dentro da contratualização do HE junto ao Gestor Municipal, o SVSSP participa na elaboração

e monitoramento dos indicadores de segurança do paciente que foram pactuados,
compreendendo 20% do total de indicadores pactuados.
NOTIFICAÇÕES NO VIGIHOSP
No final de janeiro de 2016 foi-nos disponibilizado pela Sede o aplicativo Vigihosp. O Vigihosp,

sistema de notificações de eventos/incidentes adversos on-line, está disponível em tempo
integral a toda a comunidade interna do HE. Todos os profissionais lotados no HE estão aptos a
notificar qualquer tipo de incidente no aplicativo.

Com o novo sistema de notificações, a média mensal de notificações passou de 8

notificações/mês (2015) para cerca de 79 notificações/mês (2016). Estas notificações são
trabalhadas diariamente, não gerando acúmulo de notificações paradas e esclarecendo os
notificadores, praticamente, em tempo real.

Além disso, as notificações permitem identificar falhas nos processos e correções pontuais,
reduzindo, assim, os riscos ao paciente e promovendo a cultura de segurança.
Da sua implantação em 20 de janeiro até 20 de novembro, recebemos 793 notificações, destas,
705 já estão concluídas, assim distribuídas:
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Gráfico 18 – Notificações no VIGIHOSP.

REDE SENTINELA
Em 2016, com a promoção das notificações no Vigihosp, foram notificados à ANVISA 24

notificações, referentes a queixas técnicas de produtos e medicamentos, um aumento de mais
de 50% em relação a 2015, quando dispúnhamos do sistema antigo de notificações e queixas
técnicas.

Dentro da Rede Sentinela, semestralmente participamos do monitoramento das práticas de

gerenciamento de risco, onde respondemos um questionário específico e enviamos para
avaliação. Com isso, a ANVISA pontua critérios de classificação e categoriza todos os hospitais
da Rede, por conformidade com o preconizado pela ANVISA. São assim definidas as categorias:

Tabela 19 – Critérios de categoria e pontuação ANVISA.
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Referente a 2015, no 1º semestre 2015, recebemos classificação Categoria A, atingindo 29,8
pontos e no 2º semestre, mantivemo-nos na Categoria A, porém atingimos 30,52 pontos na
avaliação pela ANVISA.

Gráfico 19 – Classificação ANVISA HE-UFPel Ebserh.

Quanto a 2016, ainda não recebemos retorno do monitoramento do primeiro semestre e ainda
não fomos questionados quanto ao segundo.
Além dos questionários de monitoramento, atendemos todas as demais solicitações da ANVISA,
todos os questionamentos, consultas e solicitação de preenchimento de formulários foram
atendidas dentro dos prazos estipulados por eles.
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Com o intuito de monitorar as práticas de segurança do paciente nos serviços de saúde, a Anvisa
solicitou o preenchimento do Formulário de Auto avaliação das Práticas de Segurança do
Paciente. Com o preenchimento deste formulário, todos os serviços de saúde que possuem leito
de UTI serão monitorados quanto aos indicadores de estrutura e processos nos serviços.
De acordo com a conformidade dos indicadores de estrutura e processo avaliados pelos serviços
de saúde, a instituição será classificada em três grupos:
1. Conformidade alta (67- 100% de conformidade dos indicadores de estrutura e
processo);

2. Conformidade média (34-66% de conformidade dos indicadores de estrutura e
processo); e

3. Conformidade baixa (0-33% de conformidade dos indicadores de estrutura e
processo).
Ainda não recebemos retorno quanto à avaliação, mas a previsão é de atingir média
conformidade, de acordo com o modelo de avaliação proposto.
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ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Cumprimentando-os cordialmente, viemos, por meio deste, apresentar o índice de implantação

do Programa de Segurança do Paciente (PSP) obtido pelo Hospital Escola no quarto ciclo de
avaliação deste indicador.
Indicador avaliado periodicamente pelo Serviço de Gestão da Qualidade da Coordenadoria de

Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde (SGQ/CGC/DAS). É composto por 10
variáveis, as quais possuem diferentes pesos, a fim de avaliar a adesão dos hospitais
universitários filiados à Ebserh aos programas nacional e Ebserh de segurança do paciente.
São elas:
I.

Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente conforme as Diretrizes

Ebserh 1;

II.

Nomeação do Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente;

IV.

Fase de implantação do Vigihosp – Aplicativo de Vigilância em Saúde e Gestão

III.

V.

VI.

VII.
VIII.

Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente no Organograma
conforme Diretrizes Ebserh;

de Riscos Assistenciais Hospitalares;

Situação do plano de Ação para Segurança do Paciente;

Realização de Campanhas em Prol da Segurança do Paciente;

Participação em Atividades do Programa de Incentivos oferecidos pelo

SGQ/CGC/DAS;
Participação

em

SGQ/CGC/DAS;

Eventos

e

Atividades

Educativas

Promovidos

pelo

IX.

Resultado do Diagnóstico Situacional sobre as ações do hospital quanto à

X.

brasileira – obtido por meio do roteiro de auto avaliação;
Situação da implantação dos protocolos básicos de segurança do paciente.

segurança do paciente e à vigilância em saúde frente ao disposto na legislação

A implantação do programa é considerada realizada quando o hospital atingir índice maior ou
igual à 95%, ou seja, a meta de cada hospital é atingir 95% do índice de implantação.
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O índice médio da rede Ebserh em outubro de 2016 foi 79,56%. Neste período, o HE
UFPel/EBSERH avançou em 873,11%, obtendo o índice de 92,68%.

Gráfico 20 – Índice de Implantação do Programa de Segurança do Paciente do HE-UFPel Ebserh.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Dentre todas as atividades já executadas e as que são desempenhadas diariamente,

trabalhamos para a promoção da segurança do paciente, elaboração e implantação dos demais
protocolos de segurança do paciente, educação permanente e mudança de cultura.
Principais desafios:


Ausência de pops formalizados, e instituídos;



Escassez de recursos financeiros;







Ausência de mapeamento dos processos;

Troca das equipes, contratação de novos colaborares;
Envolvimento e comprometimento das equipes;
Subnotificações;
Ausência de cultura de segurança.

Acredita-se que mudar cultura é um trabalho árduo, que precisa ser de forma continuada e

persistente. Para criarmos uma cultura de segurança, é preciso vencer a barreira da resistência
às mudanças de processos e aceitação de um olhar mais humanizado, seguro e comprometido
com o paciente. É preciso sensibilizar todos que o foco é o cuidado do paciente, garantindo,
assim, qualidade na assistência e nas relações interpessoais.

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

234

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Unidade de Vigilância em Saúde junto com a Unidade de gestão de Risco Assistencial compõe
o Setor de Vigilância e Segurança do Paciente. E este por sua vez é subordinado a Gerencia de
atenção à Saúde, bem com a Superintendência.
Dentro da Unidade de Vigilância em Saúde, temos o Serviço de Controle de Infecção relacionada
à Assistência à Saúde e Serviço de Vigilância Epidemiológica.
O Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência à Saúde também está dentro da
CCIH que mantém atuação constante.
O Serviço de Vigilância Epidemiológica está no momento sem colaborador. Não está instituído.
Em março de 2016 veio a nomeação oficial para o cargo de Chefia de Unidade em Saúde, na
qual passei a ocupar esta pasta, juntamente com a presidência da Comissão de Controle das
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde / CCIH.
Entretanto, a presidência da Comissão de Controle das Infecções Relacionadas à Assistência à

Saúde / CCIH, era exercida por mim desde janeiro do corrente ano, como técnico administrativo
da UFPEL / HE transferido da UTI Neonatal para CCIH.
Os dados apresentados no relatório se referem somente ao período do ano de 2016.
O Setor de Vigilância e Segurança do Paciente fica sala 302 do prédio Azul ramal 264.
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Neste local trabalha Silvia Minasi, chefe do Setor de Vigilância e Segurança do Paciente;

Francisco Ferrari, chefe da Unidade de Gestão de Risco Assistencial; e Flavio Chiuchetta, chefe
da Unidade de Vigilância em Saúde.
A sala possui para cada chefia um terminal de computador, telefone, escrivaninhas, uma mesa
para reunião, impressora e armários.
Em 7 e 8 de junho de 2016 participamos do curso de 16 horas para capacitação de gestores e
profissionais de saúde de VIGIPOS – Curso de simulação realística para capacitação em

qualidade e segurança do paciente, disponibilizado pelo PROAD / SUS – entre ANVISA e
Hospital Albert Einstein.
Como chefe da Unidade de Vigilância em Saúde e presidente da CCIH participo das comissões:



Farmácia e Terapêutica (como presidentes desta comissão)
Prontuário (como membro desta comissão)

A Comissão de Controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde / CCIH fica sala 301
do prédio Azul ramal 250.
Na CCIH trabalha em horário integral, inclusive sábado pela manhã e mantém sobre aviso a
noite, finais de semana e feriados. É composta por: Flávio Sérgio Chiuchetta (médico chefe do

setor), Patrícia Parada Freitas (médica cedida da UTI Neonatal no período de gestação), Daniela
Nunes Schaun de Siqueira (enfermeira), Maria de Fátima de Oliveira Garcia (enfermeira), Dione
Lima Braz (enfermeira), Luciane D’Ávila Rosenthal (farmacêutica bioquímica), Flávia Vilela Bicca
(auxiliar de enfermagem) e Magda Tatiara da Silva Bandeira (assistente técnico administrativo).
Este grupo multidisciplinar foi formado este ano. A Magda Tatiara da Silva Bandeira, assistente
técnico administrativo, possui mais de quatro anos nesta atividade e a enfermeira Daniela Nunes

Schaun de Siqueira, enfermeira, está há dois anos na CCIH do HE. Por este motivo, o relatório
compete somente ao ano de 2016.
A sala possui quatro mesas escrivaninhas, equipada com terminal de computador e telefone.
Uma impressora e copiadora. Uma mesa pequena para reunião de quatro pessoas. E alguns

armários, ainda insuficientes para arquivar os materiais da unidade. Por trabalhar em turno

integral os colaboradores da unidade revessam as mesas e computadores. Sendo este espaço
pequeno e inadequado para o setor.
O recurso financeiro que a duas unidades possui é escasso. Com dificuldade de produzir suas
ações.
COMISSÃO DE CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- CCIH - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANO 2016
QUEM SOMOS
A Comissão de Controle de Infecções do Hospital Escola, Universidade Federal de Pelotas –

CCIH-HE-UFPel-EBSERH fundada, nos moldes atuais, em 1995 é composta por equipe
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multidisciplinar, em consonância com a legislação nacional. Compõem-se, de Membros
Consultores, representantes de serviços hospitalares e Membros Executores, responsáveis pela

execução dos programas, como Dr. Flávio Sérgio Chiuchetta, Drª. Patrícia Parada Freitas, Enfª.
Daniela Nunes Schaun de Siqueira, Enfª. Maria de Fátima de Oliveira Garcia, Enfª. Dione Lima
Braz, Farm. Bioq. Luciane d’Ávila Rosenthal e Assist. Téc. Adm. Magda Tatiara da Silva
Bandeira.
MISSÃO
A CCIH tem como missão a redução da incidência e gravidade das infecções relacionadas à
assistência à saúde; contribuir para promoção da saúde ocupacional e biossegurança, para

minimizar a transmissão de infecções entre profissionais de saúde e usuários e contribuir para o
aperfeiçoamento do Profissional de Saúde.
O QUE FAZEMOS
CCIH desenvolve os seguintes programas:


Vigilância Epidemiológica de Infecções



Biossegurança e Precauções na Assistência







Medidas de Controle de Infecções
Uso Racional de Antimicrobianos

Vigilância e Controle de Exposições ao Material Biológico
Doenças de Notificação Compulsória
Educação Continuada

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS – CCIH-HE/UFPel-EBSERH – 2016
Em conformidade com a Portaria 2.616/98 – SVS/MS, os indicadores epidemiológicos incluem

número de infecções associadas a assistência à saúde, por unidade hospital, principais sítios de
infecções, microrganismos isolados em diferentes sítios, consumo médio/mensal de

antimicrobianos e perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, definidos para vigilância, pela Rede
de Resistência Microbiana – ANVISA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp, Acinetobacter
sp, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Dados em anexo
Dados completos estão disponíveis no SITE CCIH – INTRANET – www.heufpel.com.br/site e são

publicados de forma impressa, distribuídos nas unidades hospitalares para acesso dos
profissionais de saúde.
Taxas Infecção - 2016

Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago

Set

N°. IH

28

49

41

43

60

51

59

50

51

Taxa IH/saídas (%)

6,5

11,8

8,1

8,6

13,6

10,1

12,1

10,1

10,5
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Taxas IH por paciente (%)

4,9

9,9

6,9

8,2

12,3

9,1

11,1

9,1

8,5

Taxa IH/1000 pac-dia

6,8

12,8

9,4

10,1

13,7

11,7

13,5

11,4

12,1

Total saídas

429

415

508

501

440

505

488

493

485

Total pac-dia

4.113 3.830 4.357 4.251 4.365 4.352 4.383 4.387 4.200

Tabela 20 – Taxas de infecção 2016 HE-UFPel Ebserh.

CCIH-HE-UFPEL – INDICADORES OBRIGATÓRIOS EXTERNOS
Dados epidemiológicos de Infecções são fornecidos pela CCIH para compor relatórios
obrigatórios da instituição, conforme se segue:


FormSUS – serviço de uso público, com Normas de Utilização definidas, compatíveis



EBSERH – indicadores de IRAS.




com a legislação e com a Política de Informação e Informática do SUS.

Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde – formulário de busca ativa
hospitalar PFA/RS.
Secretaria de Saúde Municipal – relatório trimestral.

Composição de Relatórios do HE/UFPel-EBSERH




Relatório CCIH – Indicadores epidemiológicos de infecções – mensal, para direção HE;

Relatório CCIH – Indicadores epidemiológicos - mensal – site intranet e impressos nas
unidades de assistência e de ensino;

Relatório anual CCIH – apresentação comunidade hospitalar, publicação site intranet e
encaminhado à direção.

PROGRAMA EXPOSIÇÃO AO MATERIAL BIOLÓGICO – ANO 2016
Abaixo resultados do Programa de Controle de Exposição ao Material Biológico, 1995-2016. Os

dados são apresentados por tipos de exposições, frequência de exposições por categoria
profissional e soro prevalência de Infecção pelo HIV, Hepatite B e Hepatite C. Dados completos
e orientações, no site ccih/intranet.com.br.
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Tipos Exposições Material Biológico CCIH-HE/UFPEL - 1995-2016

18%

Perfuro Cortantes

13%

51%

18%

Manejo Resíduos Saúde
Exposições à Mucosa
Outros

Gráfico 21 – Tipos de Exposições Material Biológico CCIH HE-UFPel Ebserh.

CAPACITAÇÕES REALIZADAS


Conduta pós exposição ao material biológico
→

17/02/2016 (M/T)

→

19/02/2016 (M/T)

→


18/02/2016 (M/T)

Estratégias de controle do Aedes Aegypti
→
→

23/02/2016
24/02/2016



Conduta pós exposição ao material biológico



Participação nas Integrações EBSERH

→

18/03/2016 (M)

→

04/03/2016

→

01/07/2016

→
→

01/04/2016
01/09/2016



Sepse na doação de órgãos



Comitê enfrentamento da Influenza



Biossegurança e Precauções na Assistência Hospitalar

→

26/04/2016

→

26/04/2016

→

10/05/2016 (M/T)

→

12/05/2016 (N)



Coleta de secreção nasofaríngea para Influenza



Capacitação sobre Notificações Compulsórias



Capacitação Dia Mundial de Combate as Hepatites Virais

→

20/05/2016 (M/T)

→

25/06/2016

→

29/07/2016
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Acolhida acadêmicos Terapia Ocupacional



Acolhida acadêmicos Enfermagem



Capacitação sobre Leptospirose no DST



Capacitação in loco sobre limpeza de comadres, papagaios e bacias



Ação de conscientização, combate e prevenção da Sepse



Capacitação Prevenção e Controle da Infecção Primária de Corrente Sanguínea e Coleta

→

15/08/2016

→

18/08/2016

→

18/08/2016

→

19/08/2016

→

13/09/2016

de Hemocultura
→
→
→

22/11/2016
24/11/2016
25/11/2016

DEMAIS CAPACITAÇÕES


















Capacitação dos novos membros executores da CCIH a partir de maio deste ano;

Construção de Procedimento Operacional Padrão sobre higienização de comadres,
papagaios e cubas rim e treinamento in loco das equipes;

Participação no Encontro de Atualização – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas

para Hepatite C e Coinfecções (Departamentos de DST/AIDS e Hepatites Virais e
Vigilância Epidemiológica) – 29/07/2016;

Participação na videoconferência sobre Adesão à Higienização das mãos EBSERH
16/08/2016;

Observação da lavagem das mãos X oportunidades nas UTIS (Emissão de relatório
mensal para EBSERH) Periodicidade: semanal;

Elaboração e divulgação de pareceres solicitados pela equipe multiprofissional (nutrição,
fonoaudiologia, terapia ocupacional);

Elaboração dos indicadores das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde no HE;
Registro, orientação e acompanhamento ao profissional exposto ao material biológico;
Participação nas demais comissões do Hospital;
Participação das reuniões;

Acompanhar a ocorrência de doenças de notificação compulsória e buscar junto a equipe
a notificação do agravo;

Notificação de doenças de notificação compulsória no VIGIHOSP e encaminhamento
para Vigilância Epidemiológica do Município - VIGEP;

Trabalho conjunto aos profissionais da UTI Neonatal visando diminuir as taxas de IRAS;
Acompanhamento diário de 100% dos pacientes do HE;
Revisão das justificativas de antimicrobianos;

Elaboração mensal de relatórios oficiais e envio ao Ministério da Saúde (mensal) e
Secretaria municipal da Saúde (trimestral);

Revisão dos dispensers de álcool gel e recolocação dos cartazes referentes a
higienização das mãos;
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Revisão da nova estrutura da oncologia FAMED e colocação dos cartazes orientando
higienização das mãos;
Elaboração e revisão de protocolos.

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE SOULUÇÃO ALCOÓLICA/SABONETE LÍQUIDO PARA
HIGIENE DAS MÃOS.
Esta ação está prevista na RDC Anvisa nº 36 / 2013, que determina a obrigatoriedade de
utilização do referido Protocolo, bem como o monitoramento e notificação dos indicadores de
segurança da paciente, incluindo os referentes à prática de higiene das mãos em serviços de

saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo mínimo esperado
de preparação alcoólica seja de 20 mL por paciente - dia.

Consumo de preparação alcoólica por mês

__________________________________________________________
número de paciente - dia no mês

Figura 53 – Método de cálculo de avaliação do consumo de solução alcoólica/sabonete líquida para higiene das mãos.

Janeiro

Álcool/paciente-dia (ml)
5,6

19,7

9,4

17,5

Fevereiro

3,1

Abril

9,6

Março

Sabonete/paciente-dia (ml)

20,3
19,6

Maio

11,2

Julho

20,9

16

Junho

10,7

14,1

12,2

Agosto

16,6
20

20,7

Outubro

22,5

20,5

Setembro

15

Tabela 21 – Taxas de avaliação do consumo de solução alcoólica/sabonete líquida para higiene das mãos.

A partir de setembro, incluímos a taxa de adesão à higiene das mãos, realizado por meio da
observação direta dos profissionais utilizando o modelo proposto pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), OPAS e Ministério da Saúde. Neste primeiro momento, estão sendo observados
os setores de UTI Geral e UTI Neonatal.
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Número de ações

Oportunidades

X 100

Figura 54 – Método de cálculo da taxa de adesão à higiene das mãos.

Adesão (%)
Setembro

45,7

Outubro

60,4

Tabela 22 – Taxas de cálculo da taxa de adesão à higiene das mãos.

PROTOCOLOS CCIH-HE/UFPel-EBSERH
POP
1. Higiene das mãos – revisão 2016

2. Antissepsia cirúrgica das mãos – revisão 2016
3. Adornos – revisão 2016

4. Precauções na assistência – implantação e acompanhamento – revisão 2016
5. Precaução padrão – revisão 2016

6. Precaução gotícula – revisão 2016

7. Precaução aerossóis – revisão 2016
8. Precaução contato – revisão 2016

9. Limpeza e desinfecção do laringoscópio – elaborado em 2016

10. Pré limpeza de artigos de suporte ventilatório semicrítico – elaborado em
11. 2016

12. Limpeza da endocânula de traqueostomia metálica – elaborado em 2016
13. Limpeza e desinfecção de comadres, papagaios e bacias – revisão 2016
14. Limpeza e desinfecção do estetoscópio – revisão 2016

15. Limpeza e desinfecção do carro de emergência – elaborado em 2016

16. Limpeza e desinfecção da bancada de preparo de medicação – elaborado em 2016
17. Cultura de vigilância na UTI Geral – elaborado em 2016

18. Curativo de acesso venoso central – elaborado em 2016

19. Limpeza e desinfecção do gerador de marcapasso – elaborado em 2016
20. Cultura de vigilância em UTI Neonatal – elaborado e revisado em 2016

21. Cuidados na administração da Nutrição Parenteral – elaborado em 2016

22. Coleta de secreção para detecção de infecções respiratórias virais em unidades
neonatais – em andamento

23. Frequência de limpeza do ar condicionado – em andamento
24. Coleta de hemocultura – em andamento

25. Prevenção e controle de infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada à
Assistência à Saúde – elaborado em 2016
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26. Rotina de troca de artigos e equipamentos na assistência à saúde - revisão 2016
PARTICIPAÇÃO CCIH EM COMISSÕES
A CCIH participa de Comissões do HE/UFPel-EBSERH, como:




Comissão de Farmácia e Terapêutica;

Comissão de Padronização de Materiais Médico-hospitalar;
Comissão Gestora Multiprofissional.

OUTRAS ATIVIDADES


Parecer CCIH: referente ao afastamento de gestante e lactantes do Programa de



Parecer CCIH: Ação trabalhista.





Residência Médica.

Parecer CCIH: Bebedouros.

Parecer CCIH: Limpeza terminal do Centro Cirúrgico.
Relatório Vistoria do Centro Cirúrgico.

EM ANEXO




Relatório do Indicador de Higienização das Mãos - setembro/2016

Relatório do Indicador de Higienização das Mãos – outubro/2016
Indicadores Epidemiológicos de Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)

RELATÓRIO DO INDICADOR DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - SETEMBRO/2016
Por taxa de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde
1. UTI Adulto
A taxa de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde da UTI Adulto no mês de
setembro/2016 foi de 53,38% (11 ações realizadas para 21 oportunidades havidas).
2. UTI Neonatal
A taxa de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde da UTI Neonatal no mês
de setembro/2016 foi de 42,86% (6 ações realizadas para 14 oportunidades havidas).
Indicador Geral
A taxa geral de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde do mês de setembro
foi de 45,71% (16 ações realizadas para 35 oportunidades havidas).
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Considerando as indicações, tem-se que:


42,86% de indicação antes do contato com o paciente;



5,71% de indicação após risco de exposição à fluidos corporais;





2,86% de indicação antes de realizar procedimentos assépticos;
42,86% de indicação após contato com o paciente;
5,71% de indicação após o contato com as proximidades dos pacientes.

Considerando as ações, pode-se perceber que;



94,74% das ações realizadas foram com água e sabonete;
5,26% das ações realizadas foram com fricção de álcool.

Percentual de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde
Em comparação com os hospitais que integram a rede EBSERH, a média foi de 72,13%, para
45,71% HE UFPEL EBSERH.
RELATÓRIO DO INDICADOR DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - OUTUBRO/2016
Por taxa de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde
1. UTI Adulto
A taxa de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde da UTI Adulto no mês de
outubro/2016 foi de 69,57% (16 ações realizadas para 23 oportunidades havidas).
2. UTI Neonatal
A taxa de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde da UTI Neonatal no mês
de outubro/2016 foi de 50,00% (11 ações realizadas para 22 oportunidades havidas).
Indicador Geral
A taxa geral de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde do mês de outubro
foi de 60,00% (27 ações realizadas para 45 oportunidades havidas).
Considerando as indicações, tem-se que:


51,11% de indicação antes do contato com o paciente;



2,22% de indicação após risco de exposição à fluidos corporais;





4,44% de indicação antes de realizar procedimentos assépticos;
31,11% de indicação após contato com o paciente;
11,11% de indicação após o contato com as proximidades dos pacientes.
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Considerando as ações, pode-se perceber que;



92,59% das ações realizadas foram com água e sabonete;
7,41% das ações realizadas foram com fricção de álcool.

Percentual de adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde
Em comparação com os hospitais que integram a rede EBSERH, a média foi de 79,82%, para
60,00% HE UFPEL EBSERH.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

METAS PARA 2017 COMISSÃO DE CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À
ASSISTÊNCIA À SAÚDE / CCIH


Construção do protocolo de Prevenção de Pneumonia associada a Ventilação Mecânica



Construção do protocolo de Tuberculose nosocomial












e posterior capacitação das equipes

Construção do protocolo de Infeção Urinaria associada a sonda vesical
Construção do protocolo de Notificação de Doenças Compulsórias

Construção de protocolo de quimioprofilaxia para contactantes de casos de Meningite
Bacteriana

Cartilha de assistência ao paciente com germe multirresistente

Traçar o perfil de resistência dos germes identificados no HE e construir Protocolo de
antimicrobianos da instituição

Capacitação de Prevenção de Infecção Primaria de Corrente Sanguínea
Capacitação de Higiene das mãos

Capacitação de conduta pós exposição ao material biológico

Capacitação de biossegurança e precauções
Outros protocolos e capacitação de acordo com a necessidade do HE UFPEL EBSERH
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UNIDADE DE GESTÃO DE RISCOS ASSISTENCIAIS
CONTEXTUALIZAÇÃO

A Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais (UGRA) passou a fazer parte do organograma do
Hospital Escola após a assinatura do contrato com a rede EBSERH em 2015, atuando junto ao
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente (SVSSP) e a Unidade de Vigilância em
Saúde (UVS).

Dentro do organograma sugerido pela sede a UGRA abrange os serviços de gestão de riscos
relacionados às tecnologias em saúde e gestão de riscos relacionados à assistência à saúde.
A Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais (UGRA) passou a ser coordenada pelo técnico

administrativo Francisco Ferrari, nomeado em agosto de 2015, para exercer a coordenação da
unidade, tendo como objetivos garantir a segurança dos processos, a identificação e o
gerenciamento dos riscos, através da operacionalização das propostas.

ESTRUTURA

A unidade de gestão de riscos assistenciais está alocada na R Professor Araújo 473, sala 302,

e atende no ramal 264, divide o espaço com o Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do

Paciente (SVSSP) e a Unidade de Vigilância em Saúde (UVS), conta com um computador, uma
mesa, cadeira, e de usos comuns armários e impressora.

ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS

Assegurar a implantação dos 6 Protocolos Básicos de Segurança do Paciente instituído pelo
Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde.
Busca ativa de dados nas unidades de internação para verificação de adesão aos protocolos de
segurança e eventos/incidentes adversos, realizado uma vez por semana.
Monitorar o protocolo de identificação correta do paciente, este já implantado desde 01/06/2015,
porém sem análise de resultados.
Realizar melhorias no protocolo de identificação correta do paciente para aumento na adesão ao

mesmo, tais como, sensibilização de colaboradores e pacientes, substituição de pulseira e
capacitações.
Participação na criação do protocolo de quedas em conjunto com o Grupo de Pele e equipes de
enfermagem.
Participação na criação do protocolo de úlcera por pressão em conjunto com o Grupo de Pele e
equipes de enfermagem.
Todo o processo de logística na aquisição, dispensação e monitoramento das pulseiras de
identificação e queda foi realizado pela UGRA; A Partir de 01/07/2016 a dispensação passou a
ser realizada pelo almoxarifado.
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Qualificação para o recebimento do aplicativo VIGIHOSP para notificação de eventos adversos.
Capacitações online junto a Sede para trabalhar as notificações com a realização de treinamento
e compartilhamento de ideias com os demais hospitais da rede.
”Diretriz EBSERH de Segurança do Paciente e Vigilância em Saúde” participação na elaboração
e discussão das ações a serem executadas pela rede EBSERH.
Curso de Gestão de Riscos Sanitários em Estabelecimentos de Saúde de Média e Alta

Complexidade (Gerenciamento de Risco em Instituições de Saúde), realizado na Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo/SP.
Curso de Capacitação de Gestores e Profissionais de Saúde em VIGIPOS, realizado na
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo/SP.
Acolhida de todos os novos colaboradores EBSERH, onde foram apresentados ao programa de
segurança do paciente do HE e de como funciona o núcleo de segurança.
Após a implantação do VIGIHOSP foram realizadas capacitações em todas as unidades
hospitalares, com a proposta de demonstrar o funcionamento do aplicativo e estimular as
notificações de eventos adversos, foram atingidos cerca de 300 colaboradores.
Elaboração de protocolo de cuidados na administração de nutrição parenteral, realizado em
conjunto com a CCIH e Gerência de Enfermagem.
Participação na comissão da UFPEL de combate ao Aedes, conforme ofício-circular número
4/2016, sendo um dos cinco nomes responsáveis institucionais pela coordenação das medidas
de combate e controle ao mosquito.

Desenvolvimento de um aplicativo para busca ativa de indicadores de segurança desenvolvido

em conjunto com a TI/ HE, as informações realizadas e armazenadas em um tablet sem o uso
de papel, não gerando resíduos.
MONITORAMENTO DO VIGIHOSP E TRATAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES
Com o novo sistema de notificações de eventos adverso, (VIGIHOSP) a UGRA passou a
monitorar as notificações diariamente, analisando cada tipo de notificação, considerando o tipo
de gravidade, abrangência (paciente, colaborador, meio ambiente), e local do evento adverso.
A UGRA responde pela investigação das queixas relacionadas a: artigo médico-hospitalar,
lesões de pele, desabastecimento de tecnologias em saúde, perda de cateter, equipamento

médico-hospitalar, queda, extubação acidental, saneantes, cosméticos e produtos de higiene

pessoal, flebite, Identificação do paciente, terapia nutricional, kits e reagentes para diagnóstico e
tromboembolismo venoso. Sendo as demais queixas de responsabilidade dos outros membros
do núcleo de segurança do HE.
Das 793 notificações, concluímos 705, cada notificação recebe uma breve investigação

preliminar e dependendo da gravidade um tratamento específico. Com isso define-se as causas

e as ações necessárias para correção, além da elaboração de um plano de ação com todos os
envolvidos.
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Os eventos classificados como “Near Miss” (não atingiram o paciente, pois houve uma barreira
atuando, ou por um acaso), são analisados em conjunto de forma a identificar a falha no processo
e corrigi-la a tempo de evitar novos incidentes.

Os eventos classificados como “Never Events” (Incidentes classificados como Graves ou
Catastróficos), são analisados individualmente, com geração de relatório que é enviado para a

unidade competente solicitando um plano de ação que evite a recorrência do mesmo, todas as
ações propostas são acompanhadas e monitoradas.
As Notificações que abrangem maior especificidade são tratadas em separado, podendo ser

necessário consultorias em outras áreas para completar a análise causal. Além disso, muitas
vezes, pessoas envolvidas são consultadas durante o processo investigatório.
As notificações de artigo médico hospitalar são analisadas mediante avaliação do produto em

questão e se procedente encaminhadas para notificação à ANVISA, se necessário há
intervenção junto ao setor de suprimentos e compras.

RESULTADOS

Adesão ao protocolo de identificação correta do paciente que era de apenas 27% dos pacientes

corretamente identificados passou para uma média de 90% dos pacientes corretamente
identificados.
Adesão do protocolo de risco de queda: mantém-se, em média, acima dos 90%, sendo nos
últimos meses 100%dos pacientes internados avaliados para o risco de queda.
Buscas ativas realizadas com aplicativo: dados mais completos, seguros, econômicos. A busca
tornou-se mais rápida.
Apresentação do aplicativo de busca para os serviços de Vigilância em Saúde e Segurança do
Paciente da rede, por meio de videoconferência.
Das 793 notificações feitas no VIGIHOSP 89% foram concluídas com a devida providência e as
potenciais ações a serem implementadas dentro das possibilidades.
Redução do número de quedas nos banheiros das RUEs– após intervenção e aplicação do
produto antiderrapante nestes locais, o número de quedas baixou drasticamente.
Aumento no número de notificações antes da UGRA ficava em torno de 8 por mês e atualmente
é na média de 79 por mês.
Redução no número de extravasamento por uso de NPT pós elaboração e implantação de
protocolo específico.
Melhora significativa nos indicadores de segurança do HE/EBSERH/UFPEL.
Artigos médico hospitalar de melhor qualidade, pois as notificações nos alertam para possíveis
desvios de qualidade.
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Elaboração de projeto para realização de curso online em conjunto com SVSSP/

UGRA/TI/COMUNICA “Curso de segurança do paciente, metas internacionais e Sistema
informatizado de notificação de Eventos Adversos (Vigihosp) ”

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS
Ter uma gestão proativa em vez de reativa.

Estimular as notificações na Instituição, com o aumento podemos apontar falhas nos sistemas e
assim intervir melhor.
Traçar medidas preventivas e corretivas, como educação continuada, publicação de alertas,
informes e boletins.
Superar as barreiras da “cultura punitiva” dos envolvidos.
Compartilhar as informações e lições aprendidas após análise dos eventos com a instituição em

reuniões mensais onde são apresentadas as notificações (análise, ação e resultado) de eventos
adversos.
Atingir a totalidade das metas internacionais de segurança do paciente em 2017, elevando o
conceito frente a ANVISA, Rede Sentinela e Rede EBSERH.
Ter uma base mais sólida e segura para tomada de decisão, interagindo com outras áreas
assistenciais.
Realizar palestras, oficinas de trabalho e treinamentos para o público interno para disseminar
informações sobre as ações corretivas, preventivas adotadas pelo Gerenciamento de Risco,
além da importância das notificações.

Elaboração de um curso online, para colaboradores da assistência do HE/EBSERH, com a
Proposta de compartilhar conceitos e estratégias relacionadas à segurança do paciente que

estão sendo adotadas no Brasil e em outros países e gradativamente difundidas nas instituições
de saúde.
Participar de encontros de trabalho e projetos relacionados gerenciamento de risco.
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3.1.5.3 SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em outubro de 2015 aconteceu a primeira entrada de profissionais oriundos do concurso da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), juntamente com outros profissionais
cedidos das diferentes Esferas de Poder. Neste mesmo instante começava a se delinear o Setor
de Regulação e Avaliação em Saúde, subordinado à GAS (Gerencia de Atenção à Saúde), este

setor que em sua forma original possui 3 (três) Unidades, no HE/UFPEL sofreu mudanças e as
Unidades de Monitoramento e Avaliação e de Processamento de Informação assistencial foram
fundidas.

Apesar de compreender diversos setores da estrutura do hospital em sua composição, como os

setores de Contas Médicas, SAME, Administrativo Interno do Hospital e do Ambulatório da
Faculdade de Medicina, nenhum deles agiam interligados, pelo contrário, tinham suas regras
próprias, com tarefas executadas das mais diferentes formas, e profissionais estagnados e
presos as rotinas burocráticas, conformados com sua situação naquele momento.

O setor tem como responsabilidades gerais a Gestão da oferta de leitos, consultas, SADT

(Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico) e Cirurgias, o processamento da informação
assistencial (SIS-SUS), monitorar e avaliar as ações e metas afetas à contratualização hospitalar
com a gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) e realizar ações com vistas à integração do

Hospital na Regulação Assistencial do Gestor SUS, conforme demonstra suas macros-funções
descritas na figura a seguir:
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Figura 55 – Macro funções do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas tem a particularidade de ser bastante

descentralizado, com diversas áreas de atuação distantes geograficamente uma das outras,

tornando esta situação por si só, um desafio a ser vencido pela equipe do Setor de Regulação e
Avaliação em Saúde além da própria implantação do setor, visto que o mesmo não existia na
configuração anterior do hospital.

ESTRUTURA

SETORES E LOCALIZAÇÕES
Por se tratar de um setor novo, o Setor de Regulação e Avaliação em Saúde não possuía uma
infraestrutura própria, mas por ser composto em parte de setores já existentes no Hospital, as
áreas físicas dos mesmos foram utilizadas como ponto de partida.
Como já mencionado antes, devido a descentralização do Hospital a composição do setor está
geograficamente separada, e ao longo do ano de 2016 sofremos mudanças imprescindíveis de
espaços, muitas melhorando a disposição física de um ou outro setor.

O Setor de Contas Médicas está instalado em uma sala no prédio das fundações da Universidade

Federal de Pelotas, o SAME (parte Hospitalar) em uma casa alugada na rua Voluntários da

Pátria, a Internação, Aghos e CNES em uma sala conjunta dentro do próprio hospital, o Serviço

Administrativo Interno Hospitalar, encontra-se espalhado dentro de pequenos ambientes no
Hospital e em prédios adjacentes.
O SAME (parte Oncológica e Ambulatorial), juntamente com o Serviço Administrativo
Ambulatorial encontram-se à aproximadamente 2 Km do Hospital dentro das instalações da
Faculdade de Medicina.

No trimestre final de 2016, o setor de Regulação e Avaliação em Saúde recebeu da Direção uma
sala no Prédio amarelo, próximo do Hospital onde agora está instalada sua base de comando.
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PROFISSIONAIS E VÍNCULOS
Com o passar do tempo o setor começou a se organizar e crescer absorvendo novas áreas em
sua composição, destacando que os profissionais que atuam contemporaneamente no setor, não
são em sua totalidade, os mesmos que iniciaram no processo de implantação, novos foram
inseridos, outros substituídos ou trocados de setor, de acordo com a necessidade de cada área,

bem como a qualidade de serviço exposta pelo profissional. Descrevemos a situação atual de
103 profissionais, no quadro abaixo:
SETOR
CONTAS MÉDICAS
SAME (HOSPITALAR E ONCOLÓGICO)
INTERNAÇÃO E AGHOS
RECEPÇÕES (Imagem, Endo, Ambulatório, Bloco
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
Cirurgico, Clinicas, Oncologia e Laboratorio do
HOSPITALAR
Ambulatório)
CNES
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO AMBULATORIO
AMBULATORIAL (FAMED E
FATURAMENTO
AMILCAR)
RECEPÇÕES (Consultórios e Amilcar)
RHC - REGISTRO HISTORICO DO CANCER
SISCAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O CANCER
SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE (ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA)

Nº TOTAL DE
PROFISSIONAIS

VINCULOS

15
6
10

FAU E EBSERH
FAU E EBSERH
FAU

34

UFPEL, FAU E EBSERH

1
3
1
28
1
1
3

FAU
UFPEL E EBSERH
EBSERH
UFPEL, FAU E ESTAGIÁRIOS CIEE
FAU
EBSERH
EBSERH

Tabela 23 – Tabela de Profissionais por vínculos do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde.

PROCESSOS

CONTRATUALIZAÇÃO
Entre as primeiras tarefas desenvolvidas pelo setor, está a preparação, negociação e efetivação
da contratualização 2016/2017.

Uma Contratualização enxuta e pensada na realidade do

hospital, juntamente com as suas novas possibilidades advindas da entrada de novos
profissionais.
Como a portaria da RUE ainda não havia sido republicada, com o apoio da Direção conseguimos
negociar um termo aditivo prévio que acrescentava o valor da RUE, garantindo seu pagamento
a partir da republicação da mesma. Ao mesmo tempo incorporamos o valor de R$ 74.398,68 da
Habilitação da UTI Neonatal liberada e paga em separado na contratualização anterior.

Desta forma se analisarmos a evolução da contratualização desde 2012 teremos o resultado
demonstrado no gráfico abaixo:
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R$ 3.000.000,00

Evolução da Contratualização - Valores Mensais

R$ 2.500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00
R$ -

VALOR MENSAL

2012

R$ 1.843.271,66

2013

R$ 1.956.896,99

2014

R$ 1.956.896,99

2015

R$ 2.015.346,78

2016

R$ 2.418.882,14

Gráfico 22 – Evolução da Contratualização em valores médios mensais de 2012 a 2016.

Evolução da Contratualização - Valores Anuais
R$ 35.000.000,00
R$ 30.000.000,00
R$ 25.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 15.000.000,00
R$ 10.000.000,00

R$ 5.000.000,00
R$ -

VALOR ANUAL

2012

R$ 22.119.259,92

2013

R$ 23.482.763,88

2014

R$ 23.482.763,88

2015

R$ 24.184.161,36

2016

R$ 29.026.585,68

Gráfico 23 – Evolução da Contratualização em valores anuais de 2012 a 2016.

Mesmo considerando que a tabela do SIGTAP, instrumento utilizado para pagamento de todos

os procedimentos SUS, não é reajustada aproximadamente há 15 anos, o resultado da
contratualização de 2016/2017 representa um aumento financeiro de 20% em relação a
contratualização do ano anterior e 31% em relação ao ano de 2012.
HABILITAÇÕES
Em outubro de 2015 a habilitação da UTI Neonatal já estava implantada e atuante, recebendo o

valor de R$ 74.398,68 na contratualização, pelo seu serviço. Inserimos a mesma na nova
contratualização, e também renovamos o prazo de validade da habilitação de UNACOM, com
Oncologia, Radioterapia e Hematologia.

Enviamos os documentos pleiteando a habilitação dos programas, Mãe–Canguru e Gestação de

Alto Risco através da Secretária Municipal de Saúde de Pelotas, mas ainda não conseguimos
suas efetivações junto ao Ministério da Saúde. Assim que estas habilitações se concretizarem,

além do aporte financeiro que as acompanham poderemos encaminhar a habilitação do
Ambulatório de alto risco, e desta forma qualificar a cobrança de um serviço que já prestamos a
comunidade de Pelotas hoje.
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CAPACITAÇÃO PARA O RHC
Devido a uma decisão judicial que impedia a profissional que hoje efetuava o Registro do Câncer
pudesse continuar executando esta ação, precisamos enviar nossa Analista Administrativa-

Estatística para uma capacitação efetuada pelo INCA no Rio de Janeiro. Esta profissional se
tornará uma multiplicadora de conhecimento, bem como a referência para estas informações.
IMPLANTAÇÃO DO SISCAN
Desde 2014 o Hospital deveria estar efetuando registros sobre o câncer no SISCAN, mas como
este programa, desde sua implantação apresentou falhas que impediram o acesso, não foi
possível efetuar qualquer registro. Informamos tal situação diversas vezes aos órgãos
competentes, até que em julho de 2016 conseguimos pela primeira vez inserir dados no sistema,
e desde então estamos registrando todos os pacientes que iniciam seu tratamento conosco.

Muitas dúvidas surgiram e ainda não foram solucionadas mesmo com nossa cobrança insistente
aos órgãos de controle como a SMS, SES e o Ministério da Saúde. Contabilizamos hoje 197
registros efetuados desde julho.

RESULTADOS/DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS
ANÁLISE DO SETOR DE CONTAS MÉDICAS

Antes da implantação do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde o Setor de Contas Médicas

passou por inúmeras modificações, em março de 2014, os funcionários lotados naquele
momento no setor elegeram como seu supervisor o mais experiente dentre eles, com aceitação
da diretoria administrativa, salienta-se que neste momento o setor recebeu profissionais oriundos

de vários locais diferentes da instituição, sem conhecimento na área de faturamento, além disso
demonstravam descontentamento e desmotivação por saírem de seus locais de origem.
Os profissionais foram adequados as tarefas pertinentes do setor, que passava por mudanças

nos prazos de entrega de apac´s e do faturamento, ambos com suas peculiaridades, como a
necessidade do uso de mais de um sistema, gerando maior demanda e consequentemente
aumento de profissionais para garantir o cumprimento de prazos.
Na tentativa de reduzir a perda de documentos enviados pela FAMED, o setor contratou um

profissional para organizar, codificar e faturar diretamente na mesma, agilizando o processo,
infelizmente algum tempo depois, devido ao desvio de atividade por assumir outras funções na
FAMED, o mesmo acabou sendo transferido sem sua substituição.

Ao final de 2014 tivemos o acréscimo de 54 leitos das RUE (Rede de Urgência e Emergência),
com o compromisso de gerir toda essa produção o grupo recebeu outro profissional, neste
mesmo período passou por mudança de localização saindo do prédio da Professor Araújo em

frente ao hospital para se localizar no atual local situado na rua Marcilio Dias (prédio das

Fundações), a partir daí se iniciou um grande problema com a utilização dos sistemas, pois não
tínhamos rede estruturada para a demanda que o setor exigia ficando em vários momentos sem

comunicação com a instituição. Mesmo com estas dificuldades o setor de Contas Médicas
conseguiu cumprir em média a contratualização.
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PRODUÇÃO GERAL

1.800.000,00

COMPARATIVO 2014
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JANEIRO

FEVEREIR
O

MARÇO

ABRIL

Produção faturada

1.542.822,96 1.243.421,94

1.112.007,83 1.255.659,18

Contratualização

1.196.541,70 1.196.541,70

1.196.541,70 1.196.541,70

Produção aprovada

1.498.062,35 1.209.919,62

903.159,64

1.090.486,70

MAIO

JUNHO

1.446.765,92 1.198.175,57

1.269.049,40 1.137.237,51

1.196.541,70 1.196.541,70

JULHO
1.169.496,82

1.134.672,37

1.196.541,70

AGOSTO

SETEMBR
O

1.085.800,23 1.218.484,11

1.162.400,14 1.201.613,71

1.196.541,70 1.196.541,70

OUTUBRO

NOVEMBR
O

1.391.272,69 1.211.440,61

1.215.744,83 1.112.169,91

1.196.541,70 1.196.541,70

DEZEMBR
O

1.298.156,67

1.212.114,10

1.196.542,70

Gráfico 24 – Comparativo da contratualização em 2014.

No início do ano de 2015 com alterações significativas na contratualização, e ao mesmo tempo
um decréscimo no rendimento geral dos funcionários, devido principalmente à realização do
concurso EBSERH, vinculado a certeza de desligamento dos profissionais FAU não aprovados
no mesmo, gerando conflitos e mudanças em perfis de vários profissionais lotados no setor.

Esta situação, aliada a incerteza de futuro, fez com que se tornasse necessário uma sobrecarga
de alguns dos profissionais do setor e supressão de algumas conferencias para garantir a

entrega do faturamento no prazo, que teve como consequência o surgimento de algumas
discrepâncias entre os valores apresentados com os valores aprovados.
Ao final de 2015, com a implantação do SRAS, atuando na Contratualização e levando em

consideração a preocupação por parte da Gerência de Atenção à Saúde, no que se referia a
produção de serviços, qual seu real volume e as discrepâncias entre o realizado e o efetivamente
cobrado, paralelamente deu-se a atuação no Setor de Contas Médicas do Hospital, os desafios

encontrados, bem como as ações implementadas, podem aparecer repetidas em outros setores
visto que, muitas situações eram idênticas e/ou tinham um ponto de origem em comum, são elas:
MAPEAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR
Foram mapeadas todas as rotinas que eram executadas no setor, buscando seu melhor
entendimento e verificação de ações positivas para sua otimização.
ANÁLISE DAS TAREFAS INDIVIDUAIS DE CADA FUNCIONÁRIO E ATUAÇÃO
Os funcionários que atuavam no setor, eram todos contratados pela Fundação de Apoio

Universitário da Universidade Federal de Pelotas e, como para este setor foi previsto mão de
obra formada de componentes terceirizados, os mesmos foram analisados de maneira a verificar

sua possível contribuição quando este cenário finalmente se firmasse. Identificamos as
atividades executadas por cada funcionário, bem como sua atuação individual em cada tarefa,
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sua pró-atividade, seus limites profissionais e intencionais, suas relações interpessoais e inter
setoriais e, além disso, ouvimos suas sugestões e críticas.
Após a revisão desta parte inicial do processo, partimos para adequação das tarefas
desempenhadas por cada um, visto que alguns estavam sobrecarregados, enquanto outros, mal
se envolviam no processo, além de encontrarmos tarefas sendo executadas de forma repetitiva
com um ou mais funcionários. Desligamos alguns funcionários do setor que não se encaixaram

no novo perfil que fora delineado, estes funcionários foram provisoriamente substituídos por
profissionais administrativos da Ebserh.
As tarefas foram redistribuídas entre os funcionários, que apresentou como resultado uma
melhora no volume de digitações do setor e com isso um aumento na produção cobrada do
Gestor SUS.
MAPEAMENTO DO FLUXO DE DOCUMENTOS QUE PASSAVAM PELO

SETOR,

IDENTIFICANDO SEUS PONTOS DE ORIGEM E SEUS DESTINOS AO FINAL DE SUA
UTILIZAÇÃO PELO CONTAS MÉDICAS
A fragilidade que mais se destacou, nesta análise, foi a entrega de documentos sem qualquer

tipo de protocolo ao setor de Contas Médicas, permitindo informações discrepantes sobre o
volume total de documentos tramitados entre setores, devido a possibilidade de extravio de
documentos em qualquer momento, desde a saída do setor de origem, no transporte e também
na armazenagem que antecede a digitação, sejam por ato ilícito ou por descuido. Estas
informações discrepantes afetavam diretamente a produção real de cada setor.

Com a identificação desta fragilidade, adotamos um padrão de entrega, tramitação interna e
retirada de documentos no setor de Contas Médicas. Cada setor deveria entregar seus

documentos organizados e separados por tipo e estes serem acompanhados de uma lista
entrega e de forma diluída.
Esta situação proporcionou ao setor eliminar grandes pendências de digitação que vinham se
acumulando no setor em razão de entregas desorganizadas.
MELHORIA NO PROCESSO DE GERAÇÃO DE APAC´S
Na execução do mapeamento das rotinas do setor, percebeu-se que para gerar uma nova apac,
as mesmas informações eram digitadas em torno de 5 vezes. Uma parceria foi feita

primeiramente com o Setor de TI (Tecnologia da Informação), onde o mesmo auxiliou na criação
de uma rotina dentro do sistema ADS que permitia um número menor de digitações repetidas e

em seguida contamos com o apoio dos médicos oncologistas que iriam efetuar a primeira
inserção de dados, no momento da consulta com o paciente.
A digitação inicial dos dados efetuada pelo médico diminuiu as repetições e também

movimentações de prontuários e documentos necessários para a geração de apac´s, ainda

estamos longe do ideal, com uma adesão de 30% ao novo processo, mesmo assim percebemos

uma redução crucial no risco de perda de documentos. Além disto, a adesão total a este novo
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processo torna possível resolver um dos problemas percebido no mapeamento das rotinas, o
estadiamento da doença definido por um profissional administrativo.
Todas estas ações anteriores tiveram seu foco na seção ambulatorial do Setor de Contas

Médicas, seus resultados geraram ganhos de tempo, que se transformaram em maior volume de
documentos digitados, melhor controle da produção real, compartilhamento da informação com

setores de origem compatibilizando os valores produzidos por cada um, e consequentemente
aumentos de resultados financeiros para instituição, conforme demonstra abaixo o gráfico da
produção ambulatorial de janeiro de 2015 até setembro de 2016.

PRODUÇÃO AMBULATORIAL

R$ 1.000.000,00
R$ 900.000,00
R$ 800.000,00
R$ 700.000,00
R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
R$ 400.000,00
R$ 300.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00
R$ -

2012

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

2015

Maio

Junho

2016

Julho

Agosto

Setembro

2012

R$ 678.291,71

R$ 596.884,16

R$ 665.125,79

R$ 630.193,83

R$ 688.417,43

R$ 797.770,68

R$ 780.909,48

R$ 808.689,94

R$ 626.017,37

2016

R$ 792.698,72

R$ 691.495,36

R$ 743.689,70

R$ 720.046,20

R$ 713.351,36

R$ 752.926,48

R$ 821.599,31

R$ 923.496,67

R$ 915.119,60

2015

R$ 717.695,46

R$ 571.412,24

R$ 810.187,51

R$ 647.352,24

R$ 658.764,95

R$ 622.371,80

R$ 551.224,98

R$ 596.102,11

R$ 763.555,08

Outubro

R$ 646.543,14
R$ 752.865,20

Novembro

R$ 727.999,53
R$ 806.233,02

Dezembro

R$ 698.052,34
R$ 800.693,82

Gráfico 25 – Produção ambulatorial 2012, 2015 e 2016.

ANÁLISE DAS CONTAS HOSPITALARES
A área de contas hospitalares do setor de Contas Médicas passava por um momento delicado
em razão de mudanças impostas pelo Gestor SUS, como a mudança do prazo de autorização

de Laudos de Internação para 72 horas e a mudança de prazo para autorização de uma conta

hospitalar de 90 dias para 30 dias. Esta situação gerou um passivo de contas que conseguimos
negociar prazo de lançamento até dia 31/12/2015, em razão disto outras ações foram adiadas
para um momento posterior.

Após este momento, analisamos os motivos de perdas financeiras na cobrança das contas, entre
eles encontramos a falta de documentos, assinaturas ou carimbos, fluxos inexistentes ou
ineficazes, falta de interação entre setores, cobrança de parte dos procedimentos, entre outros.

A solução começou com uma análise mais profunda do manual do SUS, suas regras falavam da

possibilidade de uma divisão de contas, quando um paciente permanece na instituição por mais
de 30 dias ou quando o mesmo passa por mais de uma intervenção cirúrgica durante sua
internação. Esta situação permitia que cobrássemos praticamente todos os custos envolvidos
em cada procedimento, aumentando nossa receita.
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Esbarramos em uma cultura resistente a mudanças, para efetivar esta ação, tínhamos que

envolver diversos profissionais de vários setores do hospital. Tentamos diversas abordagens,
todas aparentemente sem sucesso ou quase imperceptível.
Sem desistir, buscamos envolve-los, utilizando o profissional administrativo responsável pela

organização de cada clínica, e aos poucos, estamos conseguindo melhorar nossos resultados
em relação a estas divisões de contas.
Um efeito colateral da divisão de contas foi o aumento de contas separadas para verificação da

auditoria do Gestor Municipal (somos município de gestão plena) em razão da verificação

automática de homônimos efetuada pelo sistema do Ministério da Saúde (MS), pois apesar do

manual do SUS instruir a efetuar a Alta Administrativa e a internação do paciente no mesmo dia,
o sistema ainda está programado para entender esta situação como necessária de verificação.

Esta situação pode ser visualizada no gráfico abaixo que demonstra as contas separadas para
auditoria e que são posteriormente reapresentadas para cobrança:

120

Contas Reapresentadas

100
080
060
040
020
000
-020

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

Gráfico 26 – Número de Contas reapresentadas.

Na sequência do trabalho, o envolvimento dos profissionais não se limitou apenas à questão da
divisão de contas, criamos formas de controle para diminuir a falta de documentos, assinaturas
ou carimbos, bem como modificamos e/ou criamos fluxos mais eficazes, a fim de garantir a
chegada dos documentos no Setor de Contas Médicas de maneira correta. Estamos interagindo

com as Comissões de Documentação Médica de Estatística e de Revisão de Prontuários,
buscando sensibilizar os profissionais, principalmente da área assistencial da instituição sobre a
importância e a necessidade de algumas tarefas burocráticas.
Conseguimos negociar o Gestor Municipal uma alteração no prazo de autorização de internação
de 72 horas para 15 após a internação.
Mesmo com dificuldades ainda presentes, qualificamos muito a forma de cobrança de nossas
contas, principalmente pelo engajamento dos profissionais envolvidos e pela entrada da
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Enfermeira-Auditora, esta profissional não existia na configuração do Hospital Escola anterior a
adesão à Ebserh.
A qualificação acima mencionada pode ser percebida no gráfico a seguir, que exibe o resultado
financeiro das contas apresentadas no período de janeiro de 2015 a setembro de 2016 (valor
referente ao somatório mensal de contas apresentadas e reapresentadas).

PRODUÇÃO HOSPITALAR
2012

R$ 1.200.000,00

2015

2016

R$ 1.000.000,00
R$ 800.000,00
R$ 600.000,00
R$ 400.000,00
R$ 200.000,00
R$ -

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

2012

R$ 398.296,16

R$ 326.164,30

R$ 402.872,65

R$ 390.838,01

R$ 405.295,91

R$ 383.289,45

R$ 412.804,83

R$ 409.528,39

R$ 383.694,11

R$ 378.735,82

2016

R$ 638.936,48

R$ 656.637,11

R$ 496.546,51

R$ 715.352,33

R$ 630.774,38

R$ 786.769,45

R$ 958.586,12

R$ 1.122.053,

R$ 989.669,88

R$ 1.045.311,

2015

R$ 464.930,53

R$ 567.374,09

R$ 715.710,69

R$ 508.725,65

R$ 544.914,48

R$ 701.517,68

R$ 791.911,50

R$ 695.707,55

R$ 758.327,39

R$ 741.827,46

Novembro

R$ 351.340,88
R$ 779.884,06

Dezembro

R$ 353.985,04
R$ 729.669,63

Gráfico 27 – Produção hospitalar em 2012, 2015 e 2016.

ANÁLISE DO SAME
Na análise do SAME encontramos diversos desafios, entre eles:














A descentralização do Hospital que permitiu a criação de diversos SAME´s;

Salas abarrotadas de prontuários, que dificultavam a separação quando necessária
(Mais de 30.000 prontuários a serem retirados por inatividade);
Numeração diferenciada em cada SAME

Grandes passivos de prontuários para serem arquivados (Em torno de 5.000 prontuários,
equivalente a 10 meses de passivo);
Infiltrações nas paredes e telhado;
Profissionais desmotivados;

Falta de interação entre setores;

Fluxos confusos e/ou ineficazes;

Falta de processos padronizados – a mesma tarefa era executada de diferentes
maneiras, ocasionando ineficiência;

Pesquisas ou retiradas de documentos, no setor a qualquer momento de tempo;

Coleta de dados estatísticos de forma manual e muitas vezes com informações com
pouca precisão;

Falta de indicadores que auxiliassem a tomada de decisão por diversos setores ou
gestão;

Dificuldade de acesso a algumas informações, essenciais para formação de indicadores,
retidas em alguns setores e não compartilhadas;
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Falta de divulgação interna das informações coletadas, para mostrar a realidade do
hospital ou setor.

A questão da descentralização do hospital somente será resolvida, quando o mesmo ocupar um

espaço único, esta situação está prevista ser resolvida nos próximos anos, quando teremos o
prédio próprio do hospital, já informado pelo Presidente da Ebserh como meta para nossa
Instituição.

As ações no SAME começaram primeiramente com um mapeamento de todos os processos que

o envolviam, de posse desta ferramenta analisamos todas as tarefas, fluxos e interações do
setor, bem como a atuação de cada profissional envolvido.
Fluxos foram adaptados, modificados, e/ou criados para permitir uma maior eficácia do setor.
Efetuamos conversas com os profissionais que atuavam no local de forma a motivá-los com o

novo formato que o hospital estava assumindo e como para isto, era importante o envolvimento
de cada um em cada parte do caminho que estávamos prestes a seguir, sempre tentando

transpor a barreira de uma cultura impregnada de resistência a mudanças. Com alguma
desconfiança por parte destes profissionais e um pequeno facho de estímulo, talvez até por
curiosidade, que surgiu em cada um começamos a trabalhar.

Efetuamos um movimento programado de retirada de prontuários com inatividade maior que 5
anos e arquivamento do passivo (Foram retirados mais de 21.000 prontuários inativos e em

novembro/2016 foi zerado o atraso, sendo arquivados mais de 5.000 prontuários). À medida que
avançávamos na retirada, a motivação dos profissionais aumentava, melhorando as relações

internas e externas. Com os espaços gerados pela retirada o arquivamento do passivo de

prontuários novos tornou-se mais fácil, ficando esta situação totalmente em dia em novembro de
2016.
A entrada do módulo pacientes do AGHU foi o pontapé inicial para definirmos junto ao setor de
TI a numeração única que será utilizada quando da implementação total do sistema, auxiliando
diretamente a implementação futura do prontuário único fisicamente.
Com o auxílio da manutenção do Hospital conseguimos resolver os problemas de infiltrações e
consertamos o telhado, impedindo novos danos aos prontuários.
Para acertar o fluxo de pessoas no setor, criamos agendas para os pesquisadores e definimos
tempo de entrega de documentos para pacientes ou responsáveis. Buscamos envolver todos os

profissionais que interagem com o setor sensibilizando-os da importância de um prontuário
completo e dos fluxos que compreendem o setor, como também salientar a necessidade destes
fluxos para a eficiência do setor.

Na parte estatística, inicialmente, o trabalho foi baseado em conhecer o funcionamento de cada

setor do hospital correspondente à GAS (Gerência de Atenção à Saúde), neste momento foi
realizado um levantamento de possíveis indicadores à serem trabalhados e analisados em cada
um dos mesmos.

No SAME foram desenvolvidas diversas atividades, entre elas, o mapeamento, coleta e

tratamento dos dados que compõem o relatório estatístico. A partir deste trabalho observou-se

que a maioria dos dados é coletado manualmente o que pode apresentar viés nas informações,
neste momento obteve-se contato com a TI (Tecnologia de Informação), com o propósito de
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coleta informatizada dos mesmos, este trabalho está sendo desenvolvido até hoje e acredita-se

que por um período de tempo grande até que se tenha a coleta de todos dados via sistema ou
até que a implantação de todos os módulos do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
- AGHU esteja completa.
Com base nas informações coletadas mensalmente e em informações que se julgaram

necessárias, desenvolveu-se um relatório estatístico padronizado de indicadores, apresentado à

Superintendência do Hospital Escola, esse relatório será gerado todo mês e entregue à
governança e também ficará disponível para a comunidade hospitalar.
Neste meio tempo, foram desenvolvidas análises estatísticas de questionários, aplicados aos
profissionais do HE, para o Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do trabalho - SOST, bem

como para o Banco de Olhos, com o planejamento de coleta e análise de dados relativos a
doação de córneas.
Em relação ao trabalho de criação e monitoramento de indicadores essenciais para tomada de
decisão de cada setor correspondente à GAS, pode-se considerar que aproximadamente 86%

está concluído. Esses indicadores foram criados juntamente com os chefes de cada divisão,

analisando o que cada um gostaria ou necessitaria medir em seu setor. Para os referidos
indicadores é necessária sua descrição com a respectiva conceituação, relevância, importância,
método de cálculo, definição de termos, interpretação, periodicidade, uso, meta e fonte de dados.
Segue a relação dos indicadores já criados e monitorados:


Divisão de Enfermagem

→

Indicador de Registro;

→
→

Indicador de Checklist da enfermagem;
Indicador de Passagem de Plantão;

→

Indicador de Identificação do Paciente no prontuário;

Para a divisão de enfermagem foram realizadas ações com os profissionais da assistência

(técnicos/auxiliares de enfermagem e enfermeiros), com o propósito de esclarecer cada indicador

monitorado, explicando o funcionamento e tirando dúvidas a respeito dos mesmos. Essa ação
foi realizada em todas as unidades de assistência contemplando os 3 turnos.


Setor de Farmácia Hospitalar

→

Indicador de Erros de prescrição;

→
→

Indicador de checagem de materiais;
Indicador de revisão de Procedimentos Operacionais Padrão -POPs;

→



Indicador de revisão dos carros de parada;

Setor de Regulação e Avaliação em Saúde

→
→
→

Indicador da Produção x Contratualização;

Indicador de frequência de erros de digitação;
Indicador financeiro – simulação;
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Setor de Vigilância em Saúde

→

Indicador de higienização das mãos;

→

Indicador de tempo médio de investigação;

→


Divisão de Gestão de Cuidado

→
→
→
→
→



Indicador de ações de humanização;

Indicador da frequência de participação em ações de interdisciplina-ridade a partir
da clínica ampliada;

Indicador de ações em Oncologia;

Indicador de ações em neuromuscoesquelética;

Indicador de ações propositivas para prática da interdisciplinaridade (frequência de
participação dos profissionais do HE em Rounds).

Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

→

Indicador da frequência de exames repetidos no setor de imagem;

→

Indicador de reinternação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto;

→
→
→
→


Indicador de conformidade de indicadores;

Indicador de produção de exames laudados;

Indicador de reinternação precoce em UTI Adulto;

Indicador de perfil dos pacientes internados em UTI;
Indicador de procedência do paciente x infecção;

Divisão Médica
→ Observação: Ainda não foram trabalhados indicadores para a referida divisão.

SETOR ADMINISTRATIVO INTERNO DO HOSPITAL
O Setor Administrativo Interno do Hospital é composto por diversas áreas administrativas que
atuam dentro de áreas assistenciais, como os setores do Aghos, CNES e Internação, Recepções

de Ambulatórios, Oncologia, Radioterapia e SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico),
Banco de Olhos, Bloco Cirúrgico e Postos das Clínicas. Cada área possui uma particularidade,

e as ações efetuadas neste setor tiveram que levar em consideração cada uma de suas
diferenças.
Neste setor encontramos os seguintes desafios:


Espaços de trabalho pequenos;



Documentos acumulados;








Profissionais desmotivados frente as incertezas de futuro;
Falta de documentos, assinaturas ou carimbos;
Fluxos ineficazes;

Atrasos nas entregas de prontuários e laudos de internação;

Falta de leitos e pacientes dispensados por programações deficientes em cirurgias;
Falta de interação entre setores;
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Falta de formas de controle de produção;

Os setores de Internação e Aghos estavam em ambientes separados, pequenos e possuíam

problemas de comunicação entre eles, ao longo do trabalho percebemos que para otimizá-los
precisaríamos que estes setores ocupassem o mesmo ambiente, aproximando os profissionais

e as tarefas. Desta maneira efetuamos uma pequena reforma no Setor de Internação para
comportar os dois setores e passamos a compartilhar as tarefas.
Os resultados destas ações se traduziram em mais agilidade no atendimento ao paciente,
diminuição dos problemas de relacionamento entre os setores e maior participação dos
profissionais no processo.

Como em outros setores, alguns profissionais foram desligados ou transferidos, por não se
enquadrarem com o novo formato, inicialmente em menor número que nos outros setores em

razão da particularidade de que vários postos de serviço não estavam programados para receber
funcionários Ebserh.
No Bloco Cirúrgico com a entrada de profissionais Ebserh, o acumulo de documentos do setor
foi separado, organizado, listado e enviado ao Setor de Contas Médicas para faturamento.
Com o auxílio da Chefia de Cirurgia, da Chefe do SADT e da Supervisão dos Profissionais
Administrativos, conseguimos melhorar o fluxo e a chamada de pacientes para internar e efetuar
procedimentos cirúrgicos, reduzindo drasticamente o número de pacientes que não internavam
pela falta de programação dos leitos.

Identificamos no Setor de Contas Médicas a folha de sala como um dos fatores críticos no atraso
de prontuários, em setembro de 2016 iniciamos um acompanhamento da situação da folha de
sala e suas pendências, lembrando que a folha de sala deveria estar completamente preenchida

ao final do procedimento cirúrgico. Este acompanhamento estendeu-se de 02/09/2016 até
02/10/2016 e seu resultado pode ser visto nos gráficos a seguir:

Análise de pendências em Folhas de Sala e documentos
anexos em Cirurgias realizadas nos blocos do HE e Santa
Casa
15%

85%

Percentual com Pendência

Percentual sem Pendência

Gráfico 28 – Análise de pendências em Folhas de Sala e documentos anexos em Cirurgias realizadas nos blocos do HE
e Santa Casa.

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

263
Os resultados foram analisados de forma microscópica, ou seja, identificando o tipo de pendência
e o profissional responsável pela pendência. Os resultados foram apresentados para as áreas
de SADT e Enfermagem para auxiliar nas ações voltadas a solução deste problema junto ao

público-alvo. Em novembro de 2016 está previsto um novo acompanhamento para mensurarmos
o efeito da orientação aos envolvidos.
Nas Recepções dos serviços de Imagenologia e Endoscopia foram implantadas planilhas de
controle de agendas, depositada em nuvem, esta ação ajudou a subsidiar informações para as

reuniões da CAC (Comissão de Acompanhamento da Contratualização) da SMS pois permite o

monitoramento das ofertas para a SMS, o número de marcações pela mesma, o número de
exames realizados e o percentual de faltosos, além de auxiliar no controle interno de produção
buscando garantir o cumprimento da Contratualização.

Em maio de 2015, houve a mudança do setor de oncologia para as instalações da Radioterapia
na Faculdade de Medicina, além de unificar as recepções aproximando mais os profissionais,

esta situação obrigou a parte oncológica do SAME a mudar-se também, essa aproximação por
consequência resolveu praticamente todos os problemas de relação entre os setores.
A sensibilização dos profissionais administrativos responsáveis pela organização de documentos
nas clínicas médicas e UTI´s tem estimulado os mesmos a assumir maior responsabilidade sobre

a situação do paciente e seus documentos, distante ainda do ideal, mas com evolução, os
resultados apresentados, tem refletido diretamente no aumento do faturamento, o setor tem

apresentado maior velocidade na organização dos prontuários e vem reduzindo as pendências
na hora da entrega.
SETOR ADMINISTRATIVO INTERNO AMBULATORIAL NA FAMED
Devido a distância geográfica da área ambulatorial existente dentro da FAMED (Faculdade de

Medicina) em relação ao resto do Hospital Escola, tornou-se necessário a presença de um grupo
de profissionais administrativos para organizar as tarefas, agendas e faturamento, além de
atender nas recepções acolhendo os usuários com consultas ou exames marcados para o local.
As particularidades deste local se tornaram um desafio a ser superado, num espaço dividido,

mas que ao mesmo tempo aparenta ser coletivo, transitam profissionais da UFPel (Universidade

Federal de Pelotas), da FAU, da EBSERH e também estagiários e alunos, buscamos cumprir a
contratualização, sensibilizando profissionais de todos os vínculos, na necessidade de abrir
agendas, ofertando consultas reguladas pela SMS.

Na Implantação do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde encontramos um setor com receio
de dividir as informações e acostumado aos moldes da FAMED evitando ser controlado pela
EBSERH. Neste momento os desafios encontrados então neste setor foram:


Espaço compartilhado distante geograficamente;



Receio de dividir informações;






Profissionais de diversos vínculos;

Colaboradores estagnados e resistentes a mudanças;
Atendimento desidioso ao usuário;

Incerteza no produzido em relação ao contratualizado;
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Documentos acumulados;



Fluxos ineficazes;





Falta de documentos, assinaturas ou carimbos;
Falta de interação entre setores;
Falta de formas de controle de produção;

Foram aplicados instrumentos de gerenciamento, técnicas de estatística, com vistas a garantir a
eficácia do sistema de informações, controle de agendas, faturamento, contratualização e o
acesso dos usuários ao ambulatório.

No primeiro momento, efetuamos um levantamento de todos os médicos que atendem na
unidade, classificando-os por especialidade e horário de atendimento, apresentando o

quantitativo dos atendimentos de cada um, nomeados em NOVOS (pacientes via SMS e
marcações diretas) e RETORNO (pacientes em tratamento), a fim de realizar a redistribuição dos
boxes de atendimento para que não houvesse nenhuma intervenção no ato da consulta.
Criamos um gerenciamento via web, onde possuímos o quantitativo diário das consultas e

exames oriundos da SMS, assim como o número de faltosos e as marcações diretas. Com este
controle, verificamos mensalmente quais serviços estão ou não abaixo da meta, para que o
Hospital Escola não seja penalizado financeiramente. Devido a estes procedimentos, ocasionou
a aproximação entre os prestadores

Estamos projetando, mas ainda em fase embrionária, a inclusão da cultura de humanização no
atendimento entre a equipe, já existente no HE, ressaltando para que nossos usuários sejam

ouvidos com a devida atenção e cuidado e por fim passar a informação correta ao paciente

evitando um comportamento desidioso (indolente, incauto, negligente) principalmente dos
recepcionistas, que fazem o primeiro atendimento, seja por telefone ou pessoalmente.
Na área de organização de contas para o faturamento, encontramos um passivo extremamente
grande de documentos que deveriam ter sido entregues ao Setor de Contas Médicas.
Após está primeira entrega, organizamos para que as seguintes fossem executadas sempre de
forma diluída evitando desta forma a geração de passivo em outro setor. O recolhimento das

FA´s (Fichas de Atendimento) nas recepções passou a ser executado de forma regular de 2 a 3
vezes por semana, isto resultou na melhoria da organização (documentos separados por

profissional e em blocos de especialidades) e aumentou o número de envios para o faturamento
e evitando extravios por excesso de documentos guardados, além de todos os documentos
serem entregues protocolados.
Foi criada uma planilha depositada em nuvem para registrar o volume de documentos entregues,

sendo possível a partir deste momento quantificar a produção executada no setor, podendo ser
filtrada por dia por especialidade.
Como o volume produzido era muito grande, procurou-se uma aproximação com as recepções
de forma a envolve-los e torna-los parte do processo de organização, partindo da recepção os

documentos organizados e ainda separando qualquer pendência (ex.: Falta de assinatura do
profissional e/ou carimbo). Este esforço coordenado das duas áreas possibilitou um ganho
expressivo de tempo que foi traduzido em melhoria de envio de documentos.
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Com o sucesso na organização de documentos pela recepção, mais tarde inserimos a
responsabilidade pela identificação do procedimento principal, neste caso a consulta

especializada código SIGTAP 0301010072, através de um carimbo com este código, assim a
recepção carimba todas as FA´s, sendo que da mesma forma do exposto no parágrafo anterior,
resultou em envios mais qualificados para o faturamento.

Para facilitar mais ainda entramos em contato com o Setor de TI buscando uma forma
automatizada de sair impresso na FA o código SIGTAP, identificando o código correto de acordo

com o profissional que está atendendo. Esta ação facilitaria ainda mais a preparação de
documentos para envio.
As FA´s com pendência retornam agora protocoladas para as recepções para serem corrigidas,
permitindo assim o rastreio das pendências bem como estimula para que a redução das mesmas.
Na área de agendamentos e controle de recepções, ao preparar as agendas enfrentamos o
desafio relacionado aos vínculos dos profissionais, com a meta de cumprir a contratualização

ofertando no mínimo de 60 % do contratualizado em exames e consultas para a SMS, tentamos
sensibilizar os profissionais da necessidade de regulação de parte das novas consultas ou
exames para cada um deles, neste caminho esbarramos diversas vezes nas barreiras da Cultura
resistente a mudanças.

Com o passar do tempo conseguimos romper algumas barreiras, nos aproximamos mais de
alguns profissionais, conseguimos negociar algumas melhorias com outros, e estamos pouco a
pouco melhorando nossas agendas de consultas e exames. A aproximação também se deu com

a SMS, que facilitou mais algumas negociações e melhorias na forma de encaminhar as

agendas, permitindo casos como receber laudos e marcar através do nosso serviço a data de
atendimento ao invés de já vir marcada pelo Aghos. Esta situação ainda é embrionária mas
acreditamos que seja o princípio de uma ação que se concretizará em maior volume quando
tivermos a Unidade de Regulação Assistencial instalada.

As recepções ao início do SRAS, tinham seus funcionários específicos, fixos, sem possibilidade
de movimentação para outra recepção em caso de necessidade, sendo a maior parte deste grupo
formado por estagiários, percebendo o engessamento que este tipo de situação pode ocasionar
no atendimento ou na necessidade de alguma contingência.

Começamos a efetuar pequenas trocas de funcionários de uma recepção para outra e ajustamos
algumas escalas de trabalho, num primeiro momento enfrentamos muita resistência tanto dos

próprios funcionários como dos preceptores. Aos poucos conseguimos convencer os preceptores

que nossa intenção não era de prejudica-los, mas sim criar uma forma para que todos sempre
possam estar assistidos da melhor forma.
Estamos substituindo parte do grupo de estagiários por profissionais contratados pela FAU, o

que irá auxiliar no momento da terceirização do serviço das recepções, ao mesmo tempo que
diminui o número de troca de funcionários por desligamentos repentinos desta força de trabalho

em razão de desejo, desgosto, proposta de trabalho melhor, ou até mesmo pelo término de
contrato de estágio.
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GESTOR SUS
A relação com o Gestor Municipal sempre foi um diferencial em analise a outros hospitais da

Rede Ebserh, o HE/UFPel tem uma aproximação muito grande com a SMS, capaz de permitir
boas negociações que se transformam em bons serviços, resultando em bom atendimento a

comunidade de Pelotas e região. Esta parceria não impede, e nem deveria, de sermos avaliados
de forma correta e rígida.
Nas avaliações qualitativas anteriores ao início das atividades do SRAS tínhamos um percentual
de atingimento de 56% no 1º trimestre e 40% no 2º trimestre de 2015, quando analisamos estes

resultados percebemos que os mesmos se deram por falta de documentos ou documentos
incompletos na entrega para a mesma. No primeiro instante definimos que apenas uma pessoa
iria ficar responsável pela cobrança, recebimento, organização e envio dos documentos que

compunham a avaliação qualitativa, ao contrário do executado antes em que cada área
entregava sua informação.
O resultado desta ação imediata foi a pontuação de 80% no 3º trimestre e o mesmo valor, 80%

também no 4º trimestre de 2015, não atingindo os 100 % apenas pelos indicadores de Tempo
de Permanência e Taxa de Cesária.
Na avaliação quantitativa apresentamos como resumo o último semestre disponível no site do

DATASUS/MS (gerada através do TABWIN) de 2016 comparada ao mesmo período desde 2013,
onde os resultados financeiros estão demonstrados nos gráficos a seguir:
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PRODUÇÃO EM VALORES DE
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA
COMPLEXIDADE
2013

2014

2015

2016

R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 50.000,00
R$ -

2013
2014
2015
2016

CONTRATUALIZA
DO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

R$ 113.706,36

R$ 107.244,81

R$ 121.728,91

R$ 119.507,12

R$ 127.144,39

R$ 125.880,11

R$ 145.197,25

R$ 146.775,00

R$ 133.534,58

R$ 132.556,94

R$ 138.181,90

R$ 128.243,29

R$ 99.417,98

R$ 171.052,08

R$ 113.706,36
R$ 170.613,94

R$ 124.856,20
R$ 170.333,03

R$ 137.429,20
R$ 161.228,73

R$ 115.537,33

R$ 151.789,66

R$ 192.781,83

R$ 227.415,69

R$ 131.344,29
R$ 235.937,63

R$ 150.765,17
R$ 232.751,44

Gráfico 29 – Produção em Valores de Procedimentos de Média Complexidade.

PRODUÇÃO EM VALORES DE
PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE
2013

R$ 800.000,00

2014

2015

2016

R$ 700.000,00
R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
R$ 400.000,00
R$ 300.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00
R$ -

2013
2014
2015
2016

CONTRATUALIZA
DO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

R$ 644.277,38

R$ 577.684,17

R$ 571.408,66

R$ 527.010,38

R$ 578.649,61

R$ 628.556,83

R$ 628.934,29

R$ 650.763,68

R$ 531.874,11

R$ 547.144,97

R$ 512.441,31

R$ 440.802,17

R$ 485.407,91

R$ 564.526,17

R$ 644.277,38
R$ 650.763,68

R$ 587.256,55
R$ 565.275,47

R$ 599.768,09
R$ 550.251,16

R$ 529.220,79
R$ 568.374,45

R$ 540.577,29
R$ 588.388,29

R$ 618.895,37
R$ 647.579,40

R$ 652.054,97
R$ 673.615,50

Gráfico 30 – Produção em Valores de Procedimentos de Alta Complexidade.
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PRODUÇÃO EM VALORES DE CONSULTAS
CONTRATUALIZADAS
2013

R$ 90.000,00

2014

2015

2016

R$ 80.000,00
R$ 70.000,00
R$ 60.000,00
R$ 50.000,00
R$ 40.000,00
R$ 30.000,00
R$ 20.000,00
R$ 10.000,00
R$ -

2013
2014
2015
2016

CONTRATUALIZA
DO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

R$ 27.540,00

R$ 42.120,00

R$ 59.520,00

R$ 57.870,00

R$ 39.670,00

R$ 53.110,00

R$ 67.970,00

R$ 29.640,00

R$ 50.880,00

R$ 54.360,00

R$ 38.510,00

R$ 39.860,00

R$ 37.240,00

R$ 82.410,00

R$ 27.540,00
R$ 37.120,00

R$ 48.520,00
R$ 47.620,00

R$ 53.380,00
R$ 46.130,00

R$ 41.900,00
R$ 61.990,00

R$ 65.860,00
R$ 74.360,00

R$ 55.970,00
R$ 81.410,00

R$ 62.700,00
R$ 75.070,00

Gráfico 31 – Produção em Valores de Consultas Contratualizadas.

PRODUÇÃO EM VALORES DE AIH´S DE
MÉDIA COMPLEXIDADE
2013

R$ 700.000,00

2014

2015

2016

R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
R$ 400.000,00
R$ 300.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00
R$ 2013
2014
2015
2016

CONTRATUALIZA
DO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

R$ 270.322,14

R$ 233.987,11

R$ 204.882,13

R$ 200.194,30

R$ 212.078,66

R$ 240.126,41

R$ 273.297,05

R$ 370.160,85

R$ 340.496,11

R$ 399.284,59

R$ 552.626,62

R$ 476.897,93

R$ 513.730,90

R$ 527.790,33

R$ 270.322,14
R$ 505.507,83

R$ 243.670,83
R$ 425.034,95

R$ 328.361,13
R$ 260.019,64

R$ 398.572,78
R$ 313.134,98

R$ 331.683,40
R$ 468.958,11

R$ 303.257,98
R$ 595.184,32

R$ 282.380,11
R$ 522.574,13

Gráfico 32 – Produção em Valores de AIH’S de Média Complexidade.
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PRODUÇÃO EM VALORES DE AIH´S DE ALTA
COMPLEXIDADE
2013

R$ 300.000,00

2014

2015

2016

R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 50.000,00
R$ -

2013
2014
2015
2016

CONTRATUALIZA
DO
R$ 87.304,43

ABRIL

R$ 88.720,03

MAIO

R$ 75.469,04

R$ 87.304,43

R$ 113.312,41

R$ 185.123,89

R$ 114.060,62

R$ 105.895,92

R$ 182.940,65

R$ 136.341,42

R$ 131.739,02

R$ 95.961,41

JUNHO

R$ 83.729,35

R$ 78.354,11

R$ 114.806,53
R$ 170.109,58

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

R$ 81.052,19

R$ 58.407,58

R$ 83.595,05

R$ 112.772,90

R$ 125.530,31

R$ 113.434,92

R$ 84.239,32

R$ 251.266,64

R$ 74.678,17

R$ 253.794,03

R$ 76.024,76

R$ 205.317,04

Gráfico 33 – Produção em Valores de AIH’S de Alta Complexidade

Tempo Médio de Permanência (institucional)

Redução de 9,02%
em relação à 2012

9,6
9,4
9,2
9

8,8
8,6
8,4
8,2
8

Tempo médio de Internação
(institucional)

2012
9,42

2013
8,86

2014
8,98

2015
9,23

2016
8,57

Gráfico 34 – Tempo Médio de Permanência (institucional)

PRÓXIMOS PASSOS


As próximas ações programadas pelo SRAS, envolve o estabelecimento da Unidade de
Regulação Assistencial e a formação do Núcleo Interno de Regulação, com o intuito de
mudar a forma como o usuário chega no Hospital, bem como, fazer a condução dos



usuários dentro dos serviços na Instituição.

A Contratualização Interna permitirá um pacto entre os profissionais da instituição e a
gestão de forma a atingirem a totalidade da Contratualização SUS.
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A implantação dos demais módulos do AGHU nos aproxima cada vez mais da

possibilidade de termos um prontuário único no sistema, fisicamente esta condição
estará possível quando o Hospital ocupar um único espaço geográfico.

Manter o arquivamento no SAME em dia – tanto dos novos prontuários que chegam
como dos inativos que devem ser retirados para o depósito.

A implantação dos demais módulos do AGHU nos aproxima cada vez mais da
possibilidade de termos um prontuário único no sistema.

Começar a unificação numérica dos prontuários, principalmente pelo SAME do
Programa Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) e o SAME Oncológico.

Digitalização dos prontuários – digitalizar todos os prontuários que temos hoje
arquivados em papel para facilitar o manuseio e o acesso dos mesmos.

Certificação / Assinatura digital – obrigatório para termos o prontuário eletrônico.

Prontuário eletrônico – facilitar o acesso as informações do paciente e substituir o
prontuário físico (em papel).

SAME único – espaço físico único para arquivamento e consulta dos prontuários /
documentos de todos os pacientes do HE (Internados, PIDI, Ambulatórios)

A preparação para a nova contratualização, que deve ser implantada em julho de 2017,

já começou e estamos construindo históricos para pleitear novos patamares, que serão
auxiliados com a entrada dos profissionais restantes da EBSERH. Além disso, estamos

analisando sempre a possibilidade de agregar novas habilitações que resultam em maior



aporte financeiro e em melhores serviços para a comunidade.

Temos a intenção de iniciarmos em 2017 as auditorias internas a fim de orientar nossos
profissionais sobre a forma correta e esperada pela instituição apara o cumprimento de
suas tarefas, bem como a correção de fluxos processuais ainda ineficazes.

Através das Comissões de Documentação Médica e Estatística e de Revisão de
Prontuários pretendemos receber os novos residentes em março de 2017 com

orientações de como a instituição deve funcionar e a importância da participação de cada





um neste processo.

Concluímos o piloto do relatório de indicadores e nos preparamos para divulgar as
informações pertinentes através de um painel de indicadores.

A mudança da área de controle do CNES da internação para dentro do setor de Contas
Médicas, de forma a tornar mais ágil o processo de cadastro de profissionais.

O Faturamento executado diretamente dentro do Setor Administrativo Interno

Ambulatorial na FAMED eliminando qualquer chance de extravio de documentos no
transporte, além de agilizar a cobrança das FA´s.
A designação dos CHEFES DE UNIDADE para o SRAS.

CONCLUSÃO
Durante este ano de 2016 conseguimos melhorar diversos processos de trabalho, desde a
modificação de fluxos até a criação de novos para otimizar uma tarefa.
Criamos indicadores que nos facilitarão em momentos de decisão e assim interagimos com
praticamente todos os setores do hospital.
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Mapeamos as tarefas do setor por inteiro e implantamos padrões que antes não existiam.
Mudamos culturas enraizadas e provamos que mesmo pertencendo a vínculos diferentes,

podemos trabalhar juntos e produzir bons resultados, aliás o trabalho de equipe desempenhado
no setor foi o diferencial para atingirmos as metas propostas. Mostramos nossa identidade e
valor, e estamos mais maduros e preparados para o próximo ano.
Os resultados apresentados ao longo deste relatório são fruto não apenas do trabalho dos

profissionais do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde, mas sim de todos os profissionais

da instituição que saíram de sua zona de conforto e contribuíram para o resultado maior, abaixo
demonstrado:

VALORES RECEBIDOS DO FUNDO NACIONAL
DE SÁUDE PELO HOSPITAL ESCOLA (SEM
REHUF)

R$ 3.000.000,00

2015

2016

R$ 2.500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ -

Gráfico 35 – Valores recebidos do Fundo Nacional de Saúde pelo Hospital Escola (Sem REHUF)
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3.2 GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA

APRESENTAÇÃO

Na busca do aprimoramento da gestão do ensino e da pesquisa nos hospitais universitários, e
principalmente, na perspectiva de aprimorá-los como campo de prática, a Gerência de Ensino e

Pesquisa (GEP) do Hospital Escola HE/UFPel/EBSERH pautada no processo de definição e
monitoramento das ações de ensino, pesquisa e extensão, apresenta de forma contextualizada

o Relatório de Gestão para o quadriênio 2013-2016, de forma a elencar as conquistas realizados
até o presente momento e de forma estratégica estabelecer prioridades e desafios para o futuro.
O presente relatório está embasado na seguinte proposta de organização:
1. Contextualização Geral

2. Apresentação dos Setores e Unidades
2.1 Contextualização
2.2 Estrutura

2.3 Processo

2.4 Resultado
2.5 Desafios

3. Projetos Estratégicos
4. Desafios Gerais para a GEP

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HEUFPel), atualmente presta
atendimento a 22 municípios da região exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde),

representando uma estrutura de saúde de referência para Pelotas e macro-região. Em 2004,
após avaliação das condições de pesquisa e ensino, da assistência prestada e do modelo de
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gestão adotada, o HEUFPel foi certificado pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Ministério da
Educação como Hospital de Ensino. Com a prática humanizada tanto em cuidado em saúde

quanto na formação acadêmica, o Hospital Escola é considerado referência na Zona Sul do
Estado do Rio Grande do Sul em diversas especialidades.
O HEUFPel tem como política de qualidade tornar seguros e eficazes os serviços prestados aos
pacientes, com o uso de técnicas modernas de gestão e valorização dos trabalhadores. Neste

contexto, o HEUFPel apresenta como eixo prioritário, a gestão participativa, que valoriza o
cotidiano do hospital e os processos de trabalho que integrem as áreas assistenciais e não
assistenciais.
A Missão do HEUFPel, além de uma assistência de excelência à população da cidade de Pelotas

e da região sul do Estado, é promover o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão de forma
indissociada, através de estratégias interdisciplinares. Tem como Visão ser referência local e
regional pela qualidade no ensino, pesquisa e assistência, pela qualificação profissional dos
professores e colaboradores, pela incorporação de avançada tecnologia e por uma gestão
idônea e competente.

Trata-se de um hospital geral, com 174 leitos distribuídos em quatro áreas básicas de saúde
(clínica médica, ginecologia, pediatria e cirurgia geral). Possui serviços de referência regional,

destaque para a alta complexidade em oncologia (UNACON), que apresenta os cenários que
contemplam a linha de cuidado na área (oncologia clínica e cirúrgica, onco-hematologia, serviços
de quimioterapia e radioterapia, atenção domiciliar e cuidados paliativos). Outra vocação

consolidada no hospital é o cuidado em saúde a pessoas vivendo com HIV/SIDA, com enfermaria
de infectologia, hospital dia e serviço ambulatorial especializado.
Em consonância com a Rede Cegonha, o HEUFPel apresenta estruturas que abrigam a linha de

cuidado à saúde materno-infantil, incluído obstetrícia de alto risco (ambulatório e internação),
UTI neonatal tipo II e unidade semi-intensiva convencional.
Além disso, o HEUFPel é pioneiro em atenção domiciliar, uma política prioritária do MS,

regulamentada pela portaria 2527 de outubro de 2011. Foi o primeiro serviço inaugurado
publicamente no país. Possui equipes multidisciplinares em atenção domiciliar oncológica
através do Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) desde 2005, com público

alvo os pacientes com câncer fora de possibilidades de cura e com necessidade de cuidados

paliativos. Desde 2012, abriga o Programa Melhor em Casa que conta com três equipes
multidisciplinares de atenção domiciliar (EMAD) e uma equipe multidisciplinar de apoio (EMAP).
A atenção domiciliar é política estratégica para o município, altamente impactante em indicadores
como desospitalização e humanização, atendendo cerca de 150 pacientes ao mês.

O HEUFPel está inserido no microssistema de Saúde da Universidade Federal de Pelotas,

juntamente com as nove unidades acadêmicas da área da saúde, o ambulatório da Faculdade
de Medicina e de Odontologia e as Unidades Básicas de Saúde da universidade.
Neste contexto, a atual gestão ao assumir em janeiro de 2013 a direção do hospital institui a
Coordenação de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), nomeando como coordenadora a
Enfermeira Doutora Camila Barcelos, servidora do HEUFPel.
A CEPE teve como principal atribuição ampliar os cenários de prática do HEUFPel, de forma a

contemplar a inserção dos nove cursos das áreas da Saúde, a saber: Medicina, Enfermagem,
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Nutrição (esses três com inserção mais antiga e consolidada na instituição), Terapia

Ocupacional, Farmácia, Educação Física, Odontologia, Medicina Veterinária e Psicologia.
Diversas reuniões foram realizadas com o corpo técnico do HEUFPel e docentes das unidades
acadêmicas, de forma a estabelecer o alinhamento necessário das ações, especialmente para

os novos cursos. Assim, ainda em 2014 estavam estabelecidos os cenários práticos e todos os
cursos das unidades acadêmicas, voltados a área da saúde estavam inseridos no HEUFPel, por
meio de projetos de ensino da graduação e pós-graduação e da extensão.

Com a perspectiva de assinatura do contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

(EBSERH), iniciou-se em 2014 a elaboração do Plano de Reestruturação do Hospital Escola,

sendo indicado nesse momento a necessidade de mudança de porte do hospital, de pequeno

para médio porte e, portanto, da ampliação do número de leitos e da área acadêmica, com vistas
a dimensionar um concurso público com 1011 vagas.
Nesse sentido, o HEUFPel em setembro de 2014 insere-se na Rede Urgência e Emergência do
Município de Pelotas, com a abertura de 54 novos leitos, agregando uma área acadêmica com

oito novas salas de orientação para graduação e residência médica, sala de aula. Atualmente

além dessas salas de aula e orientação, a área acadêmica do HEUFPel conta com biblioteca
acadêmica, sala de Educação Virtual, três salas de orientação da residência multiprofissional e
um consultório odontológico com sala de orientação, sendo essas duas últimas inauguradas em
março de 2016.

A CEPE ficou instituída até janeiro de 2015, quando após assinatura do contrato com a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a mudança de organograma estabelece uma

nova conformação de governança, passando a denominar-se então Gerência de Ensino e
Pesquisa (GEP), mantendo-se sob a coordenação da referida servidora.
A implantação da nova governança, composta ainda pela Gerência de Atenção à Saúde.
Gerência Administrativa e Superintendência, permitiu a estruturação de novos setores e

unidades a partir de maio de 2015. Ficando a GEP constituída segundo o organograma da Figura
5.
A implantação de um novo organograma, com definição de atribuições e gratificações a cada

cargo, permitiu a GEP, agregar profissionais docentes e técnicos oriundos de Unidades
Acadêmicas da área da saúde, o que definiu assim o aprimoramento dos processos de trabalho
e também a realização do primeiro Plano de Trabalho para o biênio 2015-2016, sob orientação
da EBSERH Sede.

Atualmente a GEP do HEUFPel organiza e dá suporte logístico a todas as atividades acadêmicas
realizadas no Hospital. Além disso, busca proporcionar uma rede de integração que facilite a

aproximação entre instituições, cursos, profissionais e discentes1. Suas principais atribuições
são: realizar o planejamento, com cada unidade acadêmica, das atividades de ensino a serem

realizadas nos cenários de prática do HEUFPel, acolher a todos que realizam atividades de
ensino, pesquisa e/ou extensão ou que desejam realizar, abrigar as informações e dados sobre

a vida acadêmica do corpo docente e discente, desde o seu ingresso no hospital até a conclusão,
expedição e registro do atestado/certificado, bem como garantir a segurança e a preservação

1

A categoria Discentes neste texto poderá envolver estudantes de nível técnico, graduação e pós-graduação.
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dos documentos e correção dos registros acadêmicos, de acordo com a legislação. Para tanto,
conta com um sistema de informação específico, que possibilita que as atividades supracitadas

sejam realizadas, embora seja consenso que o mesmo, por estar obsoleto, precisa ser

substituído por outro mais robusto e ainda com o SAS (Sistema de Agendamento de Sala) que

possibilita aos profissionais em atividade no hospital realizar a reserva de salas de ensino e
equipamentos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.
Ainda, a GEP do HE atua de forma propositiva nas Comissões de Residência Médica e

Multiprofissional, fomentando e ofertando todo o suporte logístico para elaboração, implantação

e implementação de Programas de Residência. Desde janeiro de 2013, a Gerente de Ensino e
Pesquisa é a representante designada pelo Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
da UFPel para representá-la no colegiado das comissões de residência.

A GEP formaliza todas as pesquisas vinculadas ao HE, através do preenchimento de formulários,
que podem ser acessados no site da própria gerência (http://educacao.heufpel.com.br/). Toda
pesquisa a ser realizada no HE deve atender a critérios básicos como aprovação em Comitê de

Ética em Pesquisa legalmente reconhecido; avaliação da área técnica do hospital para
viabilidade de aplicação da pesquisa e parecer final da Gerente de Ensino e Pesquisa
Além das pesquisas realizadas, a GEP no ano de 2014 foi propositiva na criação do GRIEPO
(Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Oncologia) que congrega docentes, discentes

e técnicos das unidades acadêmicas e do HEUFPel. O GRIEPO tem como missão produzir e
disseminar os conhecimentos adquiridos em estudos e pesquisas na área da Oncologia, que

possam contribuir com o ensino e a assistência em toda a Linha de Cuidado que inclui a
prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento antineoplásico e a implementação de cuidados
paliativos.
Ainda nessa área está em fase de finalização o Sistema de pesquisa que irá otimizar os

processos de formalização e realização de pesquisa, gerenciando o cadastro das mesmas, de
pesquisadores e de orientadores, além maximizar significativamente o processo de devolução
científica.

Ainda estão abrigados na GEP do HEUFPel o Programa de Acolhida aos Novos Discentes, os

projetos de extensão (oito projetos em atividade), o Projeto RUTE (Rede Universitária de
Telemedicina) com 16 SIGs em funcionamento, o Programa de Educação Permanente e o
Programa Consultórios Itinerantes.

A GEP possui a preocupação constante em manter a qualidade do ensino, da pesquisa e da
extensão, potencializando estas ações no HEUFPel e demais unidades vinculadas e para tanto

não mediu esforços no quadriênio para que a excelências, nessas áreas fossem mantidas e
potencializadas.

PROJETOS ESTRATÉGICOS – CONSULTÓRIOS ITINERANTES

O Ministério da Educação e o sistema de Hospitais Universitários Federais, integrando esforços
e ampliando a abrangência na direção da formação de qualidade dos futuros profissionais da

saúde e no atendimento de excelência a população, desenvolveu o Projeto “Consultórios
Itinerantes” (PCI). Esse projeto tem como objetivo prestar assistência qualificada à população,
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preferencialmente escolar, em consonância com as políticas nacionais de saúde e de educação,
além de incrementar novo cenário de ensino aprendizagem na formação de profissionais de

saúde capacitados a atender às demandas nos campos da saúde ocular e saúde bucal, conforme
prevê a Portaria Interministerial nº 15 de 10 de outubro de 2013.
O projeto foi destinado àquelas universidades federais que possuem cursos em Medicina ou
Odontologia, ou com Residências nesses respectivos campos profissionais. O Hospital Escola
da Universidade Federal de Pelotas foi uma das instituições contempladas, tendo recebido em

outubro de 2012 um caminhão, um Baú de Carga Geral, um Baú Odontológico e um Baú

Oftalmológico, tendo inaugurado o serviço em dezembro de 2013 e iniciado o projeto piloto em
janeiro de 2014.
A unidade odontológica realiza tomadas radiográficas periapicais e interproximais, equipamentos

periféricos, possui infra-estrutura para esterilização do instrumental, recepção e sala de espera,
sendo possível realizar procedimentos de atenção básica e de média complexidade. A unidade

oftalmológica foi concebida com consultório e um laboratório para montagem de óculos, ambos
equipados, além de recepção e sala de espera.
Inicialmente o projeto visa atender a demanda de escolares do município, pactuando com os
Programas Saúde do Escolar - PSE e Programa Brasil Alfabetizado – PBA. Em virtude das

necessidades de operacionalização dos referidos consultórios, que implica na viabilização de

água, esgoto, energia elétrica, segurança e condições adequadas de nivelamento do solo para
permanência dos baús, o projeto acontece nas dependências do Campus Porto da UFPel.
Nesse sentido, anualmente repactua-se com a Secretaria Municipal de Educação (SMED) a

responsabilidade pelo transporte dos escolares, o que vem acontecendo de forma permanente

(Documentos em anexo). Ainda, as discussões envolvendo a inserção do projeto na comunidade
escolar são acordadas no Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal GTI-M, composto por

representantes das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, Coordenadorias Regionais de

Saúde e Educação, representantes das Universidades e de instituições parceiras como o Lions
Club.
O Plano de Ação do PCI foi submetido ao Conselho Municipal de Saúde e aprovado, conforme
oficio nº 139/2014-CMSPel de 29 de julho de 2014 e posteriormente encaminhado a CIB/RS com
aprovação em 27 de outubro de 2014, conforme a resolução nº 615/14. (Documentos em anexo)

No entanto, cabe salientar que, até o presente momento o HEUFPel/EBSERH aguarda as

portarias do Ministério da Saúde que descentralize recursos financeiros para a execução do
projeto. Atualmente a instituição operacionaliza o projeto com recursos próprios.
Diante do cenário apresentado e da possibilidade de atendimento à população dos municípios
da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, na segunda fase de implantação do projeto, acredita-

se ser importante a construção de um plano de ações que seja desenvolvido em consonância
com os gestores de saúde, municipais e estaduais, no entanto esta fase ainda não tem previsão
de acontecer pois a demanda interna do Município de Pelotas, ainda não foi contemplada na sua
integralidade pelo projeto.
Cabe ainda ressaltar que a colaboração mútua dos gestores locais de saúde e educação, tem
sido elementos decisivos a manutenção do projeto.
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METODOLOGIA E FLUXOS DE ATENDIMENTOS DO PCI
No intuito de dinamizar o processo de encaminhamento e atendimentos dos escolares, no
projeto, o HEUFPel construiu junto com o GTI-M um fluxo que centraliza na Secretaria Municipal
de Educação (SMED) a definição da agenda de atendimentos do projeto.

O GTI-M identifica as escolas que serão atendidas, sendo disparado o processo de triagem,
especialmente na área de oftalmologia. Após definida a listagem de alunos que necessitam de

atendimento, esta é encaminhada a SMED, independentemente do vínculo do aluno, estadual
ou municipal. A SMED semanalmente encaminha à coordenação do PCI a agenda com os dados
dos alunos, conforme calendário de consultas previamente definido pela coordenação do projeto.
Atualmente o PCI atende exclusivamente os escolares, sete turnos na área de odontologia e

cinco turnos na área de oftalmologia. São disponibilizados 60 atendimentos para novos alunos
mês, mais consultas de retorno na área de odontologia e 160 na área de oftalmologia.
PRODUÇÃO
O PCI iniciou suas atividades em janeiro de 2014 e durante os primeiros seis meses, desenvolveu

seu projeto piloto junto a E.M.E.F. Ferreira Viana. A opção por essa escola, pautou-se no prérequisito de proximidade geográfica com o Campus Porto da UFPel. Dessa forma enquanto

atendiam-se os escolares da região, o fluxo de encaminhamento e transporte dos escolares, de
escolas mais distantes, era acordado com o gestor de educação do município.
RECURSOS HUMANOS
Desde o início de sua operacionalização, em janeiro de 2014 até outubro de 2015 o PCI contou,

com profissionais contratados da FAU, tendo os mesmos, parte de sua carga horária de trabalho
deslocada para o projeto. Com a contratualização com a EBSERH e a realização de concurso
público, em outubro de 2015 nomearam-se profissionais concursados para atuar no projeto,

embora para algumas atividades ainda tenham sido mantidos aqueles contratados pela fundação
de apoio.
Atualmente, atuam no projeto:


Duas Odontólogas (EBSERH), sendo uma especialista em Odontopediatria;




Uma Técnica em Óptica (EBSERH);
Uma Auxiliar de Enfermagem (UFPel).



Dois Oftalmologistas (EBSERH);

O projeto aguarda nomeação da Técnica em Saúde Bucal.
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RECURSOS FINANCEIROS
O projeto vem sendo operacionalizado com recursos próprios. A EBSERH já descentralizou

recursos específicos para aquisição do contrato de manutenção e para compra de insumos,
conforme processo licitatório centralizado pela EBSERH SEDE.

DESAFIOS GERAIS

Pensar o papel e os desafios da GEP a curto, médio e longo prazo, implica em visualizarmos

sua inserção no espaço loco regional, mas principalmente no contexto de rede, junto com os
demais HUFs, influenciando no empoderamento da mesma e sendo influenciada pelos avanços
e perspectivas construídas coletivamente.

Tendo em vista sua importância na formação de acadêmicos de graduação e pós-graduação
oriundos de nove unidades acadêmicas e de outros cursos da UFPel, a GEP do
HEUFPel/EBSERH possui como desafio permanente instituir mecanismos políticos e de gestão

que aprimorem e harmonizem as relações no microssistema de saúde da universidade, de forma
que cada curso possa efetivar a pleno seus Projetos Políticos Pedagógicos em um contexto de
atenção à saúde voltado as necessidades dos usuários do SUS.

No âmbito do uso da tecnologia em benefício da saúde da comunidade em que se insere, a GEP
do HEUFPel/EBSERH tem o compromisso e o desafio de implementar projetos e ações que
diminuam as distâncias entre a expertise e o conhecimento dos especialistas e a necessidade

dos usuários do SUS. À exemplo de outros locais no país, onde o acesso à saúde encontra

barreiras políticas e geográficas sérias, a Unidade de Telessaúde do HE, tem as condições ideais
e necessárias de articular com o gestor de saúde local, um sistema em rede que permita
celeridade a consultas de segunda opinião e a consultas com o especialista.
No intuito de contribuir com os demais HUFs da rede EBSERH e com a administração superior

da empresa, a GEP do HEUFPel, em breve estará disponibilizando um aplicativo que
estabelecerá o fluxo e o gerenciamento das atividades de pesquisa.

Com o uso de uma

plataforma dinâmica, clean e de fácil acesso, o aplicativo estará conectado a base de dados do

CNPq, possibilitado assim a importação e uso de dados dos pesquisadores, facilitando e
otimizando o acesso.
Essa perspectiva de inserção e trabalho em rede, precisa permear um número maior de
atividades da GEP/HEUFPel, permitindo assim ações de mobilidade acadêmica entre os HUFs,
benchmark e fortalecimento das políticas para o ensino e pesquisa, considerando a necessidade
de manutenção da autonomia universitária, de cada um dos hospitais da rede e das suas
peculiaridades.

Em relação a pós-graduação faz-se necessário a estruturação de processos junto as unidades

acadêmicas e administração superior da universidade para o fomento, manutenção e ambiência
necessária ao desenvolvimento dos cursos, com o foco na formação de profissionais qualificados

a atenderem as demandas de saúde dos usuários do SUS. Embora se acredite que a revisão da
política nacional para área com valorização de docentes, tutores e preceptores seja necessária,

é preciso que se produza mudanças urgentes no contexto local, de forma a construir mecanismos
que diminuíam a fragmentação e a fragilização da formação.
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A relevância social de projetos estratégicos vinculados a GEP/HEUFPel, como o Projeto dos

Consultórios Itinerantes (PCI), com atendimento a escolares da rede pública de ensino, necessita
ser empoderado pelo fortalecimento das relações Inter setoriais de forma que um número maior
de crianças possa ser atendido, tendo a resolução efetiva de suas necessidades no âmbito da
saúde bucal e oftalmológica.
Embora sejam muitos os desafios a serem implementados, é necessário que se considere que

o quadriênio 2013-2016 representou significativo avanço na estruturação e consolidação das

atividades de ensino, pesquisa e extensão no HEUFPel, o que atualmente permite-nos olhar com
orgulho tudo que fora construído e com esperança e otimismo os objetivos e metas pretendidos.
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UNIDADE DE WEBSAÚDE

CONTEXTUALIZAÇÃO

Chefia: José Ricardo Sousa Costa (PORTARIA N 1.382, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015)
Técnico Operacional: Máicon Piske
Início das Atividades: 28/10/2015
A Unidade de WebSaúde vinculada à GEP, iniciou sob esta especificação em outubro de 2015
para o planejamento, criação e execução das atividades relacionadas à atenção à saúde, ensino,
pesquisa e extensão do hospital e da UFPel relacionadas ao mundo virtual.
Tem como missão, viabilizar a apropriação do conhecimento pelo indivíduo através dos recursos

tecnológicos da e-saúde para o cuidado de pessoas e desenvolvimento dos objetivos da

formação em harmonia com o Sistema Único de Saúde; visão, ser efetiva na construção da
excelência hospitalar com reflexo direto na capacitação e formação de recursos humanos e na

assistência à sociedade; e os valores de Conduta moral, compromisso social e compromisso
com a excelência.
Promoveu a conexão da comunidade da instituição com diversos locais do Brasil e do mundo
através de ampla diversidade de atividades educativas, capacitação e treinamento, consultorias

técnicas locais, regionais, nacionais e internacionais. Consolidando-se, assim, como importante
ferramenta para a contemplação dos objetivos administrativos e educacionais da instituição.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS
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A unidade conta com o Núcleo de Educação Virtual em Saúde (Sala para videoconferência), sala

improvisada, para as atividades de videoconferência e webconferência, bem como, desenvolve
atividades nas salas de ensino III, IV e V. Cabe salientar o desenvolvimento de atividades, via

webconferência, com usuários conectados em domicílio, descentralizando a oportunidade de
aprendizado e interatividade.
Recursos Humanos: A unidade conta com a atuação direta de 2 (dois) colaboradores diretos e
com o apoio de múltiplos colaboradores indiretos da GEP, Comunica, TI e demais setores do

HE/UFPel/EBSERH. Além do suporte operacional de instituições remotas associadas às
atividades de ensino e pesquisa especificamente.
RECURSOS MATERIAIS
São parte do patrimônio associado às atividades da webSaúde os seguintes equipamentos:
N° Série

Nome

Qtd.

Local

3522112

CAMERA DIGITAL, modelo - DSC-W300, Sony

1

UBS AREAL LESTE*

3522119

CAMERA DIGITAL, modelo - DSC-W300, Sony

--

HEADSET, modelo 0010 Bright

--

HEADSET, modelo 0010 Bright

--

HEADSET, modelo 0010 Bright

3

7376612

KIT RADIO BASE, Avarion

1

T.I. HE

?

KIT RADIO BASE, Avarion

1

T.I. HE

BRG824F67H

MICROCOMPUTADOR, modelo DX7400, HP

1

HE-UFPel*

1

UBS CSU AREAL*

1

HE-UFPel*

11674

11666

MICROCOMPUTADOR, modelo Pegassus,
Microside

MICROCOMPUTADOR, modelo Pegassus,
Microside

1

UBS VILA

MUNICIPAL*
UBS’s*
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11648 OU 011642

11676
--

--

--

--

MICROCOMPUTADOR, modelo Pegassus,
Microside

MICROCOMPUTADOR, modelo Pegassus,

1

UBS AREAL LESTE*
UBS VILA

Microside

1

MUNICIPAL*

MICROCOMPUTADOR, modelo DATEN

1

Núcleo

MICROFONE DE MÃO SEM FIO KRU-301
Karsect

MICROFONE LAPELA SEM FIO KRU-301
Karsect

MICROFONE DE MÃO COM FIO Lesson, SM
58

1

1

1

Unidade de
Websaúde

Unidade de
Websaúde

Unidade de
Websaúde

1994201

MONITOR LCD, modelo X173WB, Acer

19C4201

MONITOR LCD, modelo X173WB, Acer

1BE4201

MONITOR LCD, modelo X173WB, Acer

3

1C84201

MONITOR LCD, modelo X173WB, Acer

1

HE-UFPel*

MONITOR LCD, modelo E2023Pwd, DATEN

1

Núcleo

801SPGS96599

MONITOR, modelo L1753H, HP

1

HE-UFPel*

88131211BFE6CN

POLYCOM - modelo HDX 7000

1

Núcleo

(móvel)

1

Auditório - Depósito

TANDBERG - modelo EDGE 95MXP

1

26A24765

26A24851

H3.02577

TANDBERG - modelo EDGE 95MXP NPP

TANDBERG - modelo MXP-ISDN/IP-BASECAR

UBS’s*

1

Sala de Reuniões Direção

Sala de Reuniões Direção
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BT8EA000027

TV LCD 32", Panasonic

1

Núcleo
Distribuídas nas

7804-545-6510171-00801

UBS’s* e Unidade de

WEBCAM PTZ, LifeCam VX-6000, Microsoft

?

WEBCAM PTZ, LifeCam VX-6000, Microsoft

7804-545-6510153-00801

WEBCAM PTZ, LifeCam VX-6000, Microsoft

7,804E+12

WEBCAM PTZ, LifeCam VX-6000, Microsoft

WebSaúde

4

*Informações conforme cadastro na Unidade de WebSaúde HE/UFPel/EBSERH necessitando
de conferência in loco.

Tabela 24 – Relação de Patrimônio associado às atividades da webSaúde

RECURSOS FINANCEIROS
A unidade beneficiou-se de melhorias físicas e tecnológicas realizadas na área acadêmica

hospitalar e não necessitou, no período avaliado, de orçamento próprio para a execução de suas
atividades.

PROCESSOS

A unidade realiza atividade de conexão (agendamento e operacionalização) entre atividades
remotas e colaboradores do HE/UFPel/EBSERH via internet.
Para o corrente ano (prazo de 12 meses para resolução) foi realizado mapeamento diagnóstico
e planejado a execução das seguintes atividades (metas/conduta):
1. Reestruturação do 1.

Planejamento,

execução

e

projeto RUTE no monitoramento, em acordo com o
HE/UFPel/EBSERH
projeto nacional, das ações locais
2. Diagnóstico e adequação dos
recursos humanos e estruturais
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2.

Gestão

recursos

de

dos

Web 1.

Diagnóstico

situacional

Saúde no contexto recursos de Web
hospitalar
HE/UFPel/EBSERH
2.

Avaliação

dos

Saúde

recursos

dos
do

e

adequação às demandas de atenção
à saúde, ensino, pesquisa e extensão.
3. Execução do plano de ação
programado para o
Situacional identificado

Diagnóstico

RESULTADOS

Inicialmente, criou-se a identidade visual (logomarca) própria da unidade, objetivando associar
às atividades educacionais e de capacitação promovidas a essa :

Figura 56 – Logomarca da WebSaúde HE/UFPel/EBSERH

O primeiro semestre permitiu a readequação dos atores, responsáveis e programação das
atividades da RUTE/RNP (SIG, do inglês Special Interest Groups), consequentemente, ofertando
maior espaço de agendamento de salas para outras atividades.

RELAÇÃO DE SIG’s* - 2016
SIG

MODERADOR LOCAL

SIG Bucomaxilofacial

Prof. Dr. Otacílio Luiz Chagas Junior

SIG Endometriose

Dr. Roberto Zambonato
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SIG Enfermagem
Complexidade

Intensiva e

de

Alta

Enfª Gabriela Botelho Pereira

SIG Odontologia - Diagnóstico Bucal

Prof. Dr. Frederico Saueressig

SIG Onco-Ginecologia

Drª Celene Maria Longo da Silva

Sig

Rede

Telessaúde

Nacional

de

Pesquisa

em

Drª Nut. Samanta Winck Madruga

SIG Rede Brasileira de Avaliação de
Prof. Rafael Guerra Lund
Tecnologias em Saúde (REBRATS)
SIG Saúde de Crianças e Adolescentes

Drª Nut. Samanta Winck Madruga

SIG Sentinela

GRSH

SIG Técnico Operacional RUTE

Unidade de WebSaúde HE

SIG TelePsiquiatria

Drª Luciana Marques

SIG Terapia Ocupacional em Contextos
Hospitalares e Cuidados Paliativos

Terapeuta Daniele Dornelles Bender

* do inglês, Special Interest Groups
Tabela 25 – Relação de SIG’s efetivos desenvolvidos em 2016.

Relevante informar que mesmo diante da redução de categorias de SIG’s (de 16 para 12), houve
crescimento relevante de atividades e números de participantes no ano de 2016 em relação ao
ano de 2015. Fato que se deu pela “inatividade” na prática, no ano de 2015, de alguns grupos
de interesse, ainda que constasse como ativos junto à RNP.

Número superior a 750 espectadores locais beneficiaram-se dos recursos da unidade,
distribuídos

em

161

atividades

realizadas

nas

modalidades

de

webconferência

e

videoconferência, permitindo participação individual ou coletiva na programação mensal da

RUTE/RNP (SIG), na agenda de gestão da EBSERH, e nas diferentes modalidades do “educar”
como qualificações e defesas de trabalhos de mestrado e doutorado e de outras atividades
diversas.
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Modalidade

Participantes

Atividades

Videoconferência

387

96

SIG*

222

50

Webconferência

161

15

* do inglês, Special Interest Groups; ** números atualizados em 11 de novembro de 2016
Tabela 26 – Relação de atividades gerais da WebSaúde HE/UFPel/EBSERH

A comparação entre os anos de 2015 e 2016 estão ilustradas no gráfico 1, onde verifica-se
ampliação de atividades superior a 79%.

*2015 não houve atividade de webconferência
Gráfico 36 – Comparativo de atividade de websaúde entre os anos de 2015 e 2016.

Cabe salientar a execução das ações teóricas de ensino à distância (EaD) do projeto de extensão

“Introdução à odontologia hospitalar” desenvolvidas pelo serviço de Odontologia Hospitalar do
HE/UFPel/EBSERH e de pesquisa do curso de “Metodologia Básica em Saúde” desenvolvida
pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Oncologia (GRIEPO).

Para o desenvolvimento das atividades de webcoferência a Unidade de Websaúde realizou

treinamento/capacitação, através do seu técnico operacional, a todos os participantes além de
testes de configuração de equipamentos a fim de garantir o bom andamento e qualidade das
atividades.
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Figura 57 – Registro fotográfico de atividades de WebSaúde

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Adequação dos instrumentos de trabalho para o planejamento, elaboração e

cumprimento teórico das atividades correspondentes à unidade, através da aquisição e
disposição de mesa própria e computador. Até o presente momento, a unidade não



dispõe de forma própria, junto à GEP, destes recursos.

Construção ou adequação da sala do Núcleo de Educação Virtual em Saúde (Sala para
videoconferência) com isolamento acústico adequado para a realização das atividades.
Atualmente a sala disponível é improvisada para essa finalidade, e não apresenta





adequada condição para a realização das atividades a que se propõe.

Conferência, in loco, dos equipamentos descentralizados (UBS’s) e cadastrados na

GEP, objetivando diagnóstico situacional dos recursos técnicos e operacionais para
realização de atividades de teleconsultoria via internet.

Ampliação das atividades de webconferência, mediante cooperação mútua dos

diferentes atores do processo de ensino/assistência, para as demais áreas constituintes
da rede de serviços do HE/UFPel/EBSERH.

Planejar e executar as atividades relacionadas à telessaúde, em especial a

teleconsultoria, pela qual profissionais, docentes e acadêmicos em setores intra e extrahospitalares, poderão interagir com orientadores e especialistas do HE/UFPel/EBSERH

descentralizando as ações e otimizando a resolutividade de pacientes da rede de saúde
da UFPel, reduzindo tempo e custos individuais e de operacionalidade.
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3.2.1 SETOR DE GESTÃO DO ENSINO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Chefia: Patrícia Tuerlinckx Noguez (PORTARIA Nº 555, DE 22 DE ABRIL DE 2015)
Supervisor educacional: Eduardo Lackmann
Assistente Administrativo: Máicon Piske e Lidiane Meireles
Início das Atividades: 01/05/2015
Em funcionamento desde maio de 2015, o setor de gestão do ensino, fica situado na sala da
gerência de ensino e pesquisa (GEP) e tem como objetivo principal atender às necessidades do

ensino de graduação e de pós-graduação na área da saúde. Entre as atribuições do setor, podese citar: o cadastramento e acompanhamento do cronograma de execução e supervisão dos

alunos inseridos no HE/UFPEL/EBSERH, acompanhamento da tramitação de projetos de ensino

e/ou extensão, com vistas a formalização na GEP, apoiar e subsidiar atividades da Residência
Médica e Multiprofissional, entre outros.

ESTRUTURA

RECURSOS HUMANOS
O setor de gestão do ensino, conta com o serviço de um supervisor educacional, e dois
assistentes administrativos.
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O supervisor educacional, é responsável pelo processo de formalização das atividades de

ensino, presta atendimento à comunidade acadêmica (confecção de crachás, recebimento de
documentos para formalização de atividades), contata professores e coordenações de curso a

fim de adequar os cronogramas das disciplinas às demandas do HE, etc.) organiza os arquivos
digitais e físicos referente as atividades de ensino, presta suporte na manutenção das salas,

assim como apoio logístico para as mesmas. Além disso, auxilia na organização e dá apoio
logístico aos eventos apoiados pela GEP.
Os assistentes administrativos, auxiliam na formalização das atividades de ensino, prestam
atendimento à comunidade acadêmica (confecção de crachás, recebimento de documentos para

formalização de atividades), organizam os arquivos digitais e físicos referente as atividades de

ensino, prestam suporte na manutenção das salas, assim como apoio logístico para as mesmas
e são responsáveis pela organização do processo de formalização de capacitações e a
certificação das mesmas.
Além disso, há duas unidades que estão ligadas diretamente a gestão do ensino: Unidade de
Gerenciamento de Atividades de Graduação, Ensino Técnico e Extensão, sob responsabilidade

do Prof. Dr. Otacílio Chagas Jr e a Unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-Graduação,
sob responsabilidade da Prof. Dra. Celene Longo.
RECURSOS FÍSICOS
As atividades são desenvolvidas na sala da gerência de ensino e pesquisa, em uma mesa
específica, junto aos demais colaboradores da GEP.
RECURSOS MATERIAIS
O patrimônio material do setor de ensino é um computador de mesa (patrimônio UFPel 281537)
e um telefone (ramal) compartilhado com o setor de gestão da pesquisa e inovação tecnológica.
RECURSOS FINANCEIROS
O setor de gestão do ensino não possui recursos financeiros.

PROCESSOS E RESULTADOS

1. Avaliação dos egressos (2013-2015) da graduação e da pós-graduação sobre as
condições de ensino do HEUFPEL/EBSERH

Com o objetivo de realizar um diagnóstico situacional do HE como cenário de ensino para
graduação e pós-graduação, todos os egressos (187), entre os anos de 2013 e 2015, foram

contatados por e-mail, no qual receberam um texto explicativo, seguido do endereço do website
para responder ao questionário de avaliação. Dos 187 emails enviados, obteve-se 29
devoluções, perfazendo um total de 15,5% de retorno.
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Quanto a avaliação, o ponto de menor avaliação foi a estrutura física inadequada para

orientações/supervisão. O retorno da avaliação foi de fundamental importância para o
planejamento de ações futuras, como a expansão da área acadêmica, com a criação de salas
de orientação multiprofissional (Enfermagem, Terapia ocupacional e Educação Física,
Psicologia, Odontologia e Nutrição).

2. Reuniões com os cursos da área da saúde a fim de discutir novos programas ou
inclusão de áreas nos programas da residência multiprofissional já existentes.
A gerente de ensino, a chefe de gestão do ensino e a chefe da gestão da pesquisa, organizaram

uma agenda com a coordenação da COREMU e professores dos cursos da área da saúde, para
discutir sobre a ampliação dos programas da residência multiprofissional, da qual resultou a
reabertura do Programa de Atenção à Saúde da Criança, com os cursos de Nutrição, Educação
Física e Odontologia.

3. Qualificação de supervisores e preceptores das Residências Médicas e
Multiprofissional
Durante o segundo semestre de 2015, o HE participou com 32 preceptores e tutores da

residência multiprofissional no Programa de Apoio aos Programas de Residência em Área

Profissional de Saúde. O programa contava com três módulos distintos (Políticas públicas de
saúde, segurança do paciente e educação interprofissional), os quais foram moderados pela
gerente de ensino e pesquisa, pela chefe do setor de ensino e pela chefe do setor de pesquisa.
Em relação a residência médica o HE teve a participação de um médico no curso para
preceptores médicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e da Secretaria de Gestão do Trabalho

e da Educação da Saúde (SGTES/MS) e outro na capacitação em pesquisa clínica em EAD do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
4. Discussão e construção de disciplinas junto aos programas de residência médica
Com o objetivo de cadastrar e regularizar, na Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

(PRPPG), as atividades desenvolvidas pelos residentes médicos, foi realizada uma agenda junto
aos coordenadores dos programas de residência médica e logo foi construído em conjunto com

os mesmos, um mapeamento das atividades e das cargas horárias desenvolvidas em cada
programa, a fim de subsidiar a construção de disciplinas teóricas e práticas da residência médica.
5. Expansão e adequação da área acadêmica
O aumento significativo de alunos e de residentes nos espaços do HE, em virtude da ampliação

do número de vagas nos cursos da saúde, do número de leitos no hospital, da reabertura do

Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança, bem como o
compromisso em qualificar os espaços de ensino no HE foram fundamentais para a criação de
uma nova área acadêmica.
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A nova área acadêmica abriga 5 salas de orientação para os cursos de Enfermagem, Terapia
ocupacional e Educação Física, Psicologia, Odontologia e Nutrição, além de 1 consultório
odontológico que subsidia as atividades da odontologia na residência multiprofissional.
6. Formalização de atividades de ensino e extensão
Toda atividade de ensino de graduação e pós-graduação é formalizada na gerência de ensino e

pesquisa. Em relação ao número de estudantes de Graduação e Pós-Graduação, de projetos de
ensino e de extensão, os dados desde 2013 mostram que:

Gráfico 37 – Atividade curricular 2013.

Gráfico 38 – Atividade curricular 2014.
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Gráfico 39 – Atividade curricular 2015.

Gráfico 40 – Atividade curricular 2016.

Gráfico 41 – Estágios optativos 2013.
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Gráfico 42 – Estágios optativos 2014.

Gráfico 43 – Estágios optativos 2015.

Gráfico 44 – Estágios optativos 2016.
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ANO

Nº projetos de extensão

2013

8

2014

13

2015

8

2016

10

Tabela 27 – Projetos de Extensão.

ANO

Nº projetos de ensino

2013

1

2014

1

2015

4

2016

4

Tabela 28 – Projetos de Ensino

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

295

Gráfico 45 – Residência multiprofissional 2013.

Gráfico 46 – Residência em área profissional 2013.

Gráfico 47 – Residência multiprofissional 2014.
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Gráfico 48 – Residência em área profissional 2014.

Gráfico 49 – Residência multiprofissional 2015.

Gráfico 50 – Residência em área profissional 2015.
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Gráfico 51 – Residência multiprofissional 2016.

Gráfico 52 – Residência em área profissional 2016.

7. Acolhida de estudantes de graduação e pós-graduação
A cada início de semestre, os novos alunos que ingressam no hospital escola são acolhidos pela
gerente de ensino e pesquisa, pela chefe do setor de ensino, pelos professores do curso e por

profissionais (CCIH, Divisão de Enfermagem, Extratus, Terapia Ocupacional, Segurança do
Paciente, etc.). A acolhida tem como objetivo apresentar o HE, por meio de um vídeo

institucional, explicar algumas normas e rotinas dos serviços envolvidos, entregar o crachá de
identificação, além de dar as boas-vindas aos estudantes.
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Ano

Nº de acolhidas

Nº de estudantes

2013

04

201

2014

08

179

2015

07

166

2016

03*

195

Tabela 29 – Número de acolhidas e estudantes

8. Apoio logístico e certificação de capacitações de HEUFPel/EBSERH
O setor de ensino, é responsável pela organização dos processos de educação permanente, que

inclui a formalização e certificação de capacitações no HE. Vale informar que os temas de
capacitações são de livre demanda dos serviços.

Ano

Nº de capacitações

Nº de participantes

2013

15

810

2014

12

1256

2015

28

538

2016

50

2016

Tabela 30 – Número de capacitações e participantes

Percebe-se que enquanto o número de capacitações dobrou de 2015 para 2016, o número de
participantes quase quadruplicou no mesmo período, o que demonstra um aumento de

colaboradores por capacitações. No entanto é preciso uma análise sobre o impacto destas
capacitações no fazer destes profissionais.
9. Criação de um novo sistema de ensino
Iniciou-se no ano de 2016 a discussão sobre a criação de um novo sistema de ensino, tendo em

vista que o sistema em uso se encontra obsoleto frente as necessidades da GEP. A TI já
começou o desenho do sistema e conseguiu acesso ao COBALTO, o que representa um ganho

para o setor, pois será possível ter o acesso a matrículas de alunos, professores responsáveis,
projetos de ensino e extensão.
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DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Avançar na construção do regimento da GEP;



Implantar o edital de apoio logístico para eventos;






Estabelecer fluxos para diagnóstico e abertura de novos programas de residência;
Construir um programa de mobilidade acadêmica entre a rede EBSERH;
Criar indicadores para nortear as ações do setor;
Rever a natureza do convênio com o PS.
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO E
ENSINO TÉCNICO
CONTEXTUALIZAÇÃO

Chefia: Otacílio Luiz Chagas Jr (PORTARIA N 1192, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016)
Assistente Administrativo: Cláudia Veleda
Início das Atividades: 12 de setembro de 2016.
A Unidade de Gerenciamento de Graduação e Ensino Técnico insere-se no Setor de Gestão do

Ensino da GEP – Gerência de Ensino e Pesquisa. Passou a existir em 12 de setembro de 2016
quando da nomeação de sua chefia, tendo como objetivo geral a promoção de ações que

resultem em melhoria para o ensino de graduação e técnico no HE/EBSERH/UFPel. A chefia
dessa unidade ainda acumula a Coordenação COREMU – Comissão de Residências
Multiprofissionais.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS
01 sala na Rua Prof. Araújo, 465/302 – Ed. Gervini, Centro
RECURSOS HUMANOS
01 secretária, Sra. Cláudia Velleda
RECURSOS MATERIAIS
02 computadores, 01 impressora PB laser, 01 impressora color multifuncional (fax, scanner,
impressora, copiadora), 04 armários para documentos, 03 mesas, 01 condicionador de ar tipo

Split 18000 btu’s, 01 projetor multimídia, 02 estabilizadores, 01 frigobar cedido a área
multiprofissional, 01 micro-ondas cedido a área multiprofissional, 01 tv 14”.
RECURSOS FINANCEIROS
A Unidade de Gerenciamento das Atividades de Graduação e Ensino Técnico não possui
recursos financeiros.
A COREMU possui uma conta em nome da Fundação de Apoio Universitário, na agência 29-9
do Banco do Brasil, conta corrente 27962-5, com saldo às 08:08h. de 23 de novembro de 2016
de R$9.099,42 (nove mil e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).
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PROCESSO

São atribuições da Unidade de Gerenciamento das Atividades de Graduação e Ensino Técnico:
1. Propor e participar do acolhimento dos alunos de graduação e ensino técnico do
HE/EBSERH/UFPel;

2. Propor e participar do acolhimento dos internos no HE/EBSERH/UFPel;
3. Identificar

e

zelar

ensino/aprendizagem;

pela

existência

de

condições

adequadas

para

relação

4. Cooperar com as faculdades na execução dos currículos dos cursos de graduação
presentes no HE/EBSERH/UFPel em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais;

5. Pesquisar a oportunidade da entrada de novos cursos técnicos no HE/EBSERH/UFPel;

6. Acompanhar a execução das atividades desenvolvidas nos cursos técnicos segundo as
propostas dos planos de trabalho;

7. Promover o cumprimento da lei de estágio e das normas internas no desenvolvimento
das atividades dos estagiários no HE/EBSERH/UFPel;

8. Organizar o fluxo e as áreas de práticas dos alunos no HE/EBSERH/UFPel;
9. Promover

a

integração

HE/EBSERH/UFPel;

dos

diferentes

cursos

de

graduação

presentes

no

10. Propor junto ao Setor de Gestão do Ensino e GEP ações que resultem em melhoria para
o ensino de graduação e técnico no HE/EBSERH/UFPel;

11. Identificar oportunidade de discussão das diretrizes nacionais e das normas do

HE/EBSERH/UFPel sobre segurança do paciente junto aos cursos e alunos de
graduação e ensino técnico, promovendo a cultura de segurança;

12. Avaliar a necessidade de convênios para a entrada de novos cursos de graduação e

ensino técnico no HE/EBSERH/UFPel, discutindo com o chefe do Setor da Gestão do
Ensino;

13. Organizar cronograma de reuniões periódicas com os centros acadêmicos dos cursos
presentes no HE/EBSERH/UFPel;

14. Organizar os trabalhos das Ligas Acadêmicas no âmbito do HE/EBSERH/UFPel;

15. Manter atualizados os registros sobre o ensino de graduação e ensino técnico no
HE/EBSERH/UFPel;

16. Emitir relatórios periódicos sobre o ensino de graduação e ensino técnico;

17. Desenvolver ações que garantam a certificação da instituição como hospital de ensino
pelo MEC e Ministério da Saúde;

18. Identificar oportunidades para o desenvolvimento da tele-educação no ensino de
graduação e técnico, juntamente com o chefe da Unidade de Websaúde;

19. Substituir o chefe do Setor de Gerenciamento do Ensino, no impedimento deste, em
reuniões ou eventos referentes ao ensino de graduação e técnico;
20. Participar das reuniões da GEP.
Atribuições do coordenador COREMU:
1. Coordenação, organização, articulação, supervisão, avaliação e acompanhamento de

todos os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades
multiprofissional e/ou uniprofissional do HE/EBSERH/UFPel.
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2. Acompanhamento do plano de avaliação de desempenho dos profissionais de saúde
residentes.

3. Definição de diretrizes, elaboração de editais e condução do processo seletivo de
candidatos.
A COREMU é responsável por toda a comunicação e tramitação de processos junto à Comissão
Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.
A COREMU funciona de forma articulada com as instâncias de decisão formal existentes na
hierarquia da instituição, GEP/HE/EBSERH/UFPel e PRPPG/UFPel.

RESULTADOS


Entre 2013-2016: 36 novos residentes em 2016; 20 Residentes formados em 2016, 24



Reformulação e atualização dos Planos Analíticos e Projetos Político-Pedagógicos dos





Residentes formados em 2015, 34 Residentes formados em 2014;
programas de residência;

Consolidação dos 16 programas de residência, sendo 2 multiprofissionais e 14
uniprofissionais;

Reformulação em 2016 do Regimento Interno COREMU;
Certificação dos programas em 2016 junto a PRPPG/UFPel.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Como desafio, manter as unidades acadêmicas da UFPel motivadas com seus docentes



Contribuir com a formulação do regimento interno da GEP, em especial com o



a continuar participando dos programas;

desenvolvimento das atribuições da Chefia da Unidade de Gerenciamento de Graduação
e Ensino Técnico; e

Ampliar junto ao MEC e PRPPG/UFPel o número de programas de residência
uniprofissionais em conformidade com a realidade dos serviços assistenciais em

desenvolvimento no HE/EBSERH/UFPel e em conjunto com as unidades acadêmicas
envolvidas, como por exemplo: Farmácia, Odontologia Hospitalar, etc.
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO

Chefia: Celene Maria Longo da Silva, Portaria Nº 352, de 30 de março de 2016, publicada no
Boletim de Serviço EBSERH nº 153, de 4 de abril de 2016.
Assistente Administrativo: Rita Fagundes de Oliveira
Início das Atividades: 30 de março de 2016
As atividades de pós-graduação são desenvolvidas no hospital Escola UFPEL EBSERH, em

unidades básicas e especializadas ou em hospitais conveniados com a UFPEL na cidade de

Pelotas, RS. A instituição formadora é a UFPEL e além dos professores, grande parte dos
preceptores faz parte do quadro permanente da universidade.

A modalidade de ensino é

presencial, com constante supervisão por parte do corpo docente, visando oferecer segurança
aos usuários atendidos e assegurando que todo o desenvolvimento do ensino e aprendizagem
aconteça embasado em princípios éticos, universais e equitativos.

A principal forma de aprendizagem é o treinamento em serviço, com atividades na assistência à
saúde, voltada para a população oriunda do município ou da 3ª Coordenadoria Estadual de
Saúde do RS. As atividades teóricas estão vinculadas com a vivência prática e estão
constantemente sendo atualizadas, têm por objetivo de oferecer atenção à saúde.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS
A COREME está localizada em uma sala na área administrativa do HE, compartilhada com a
COREMU (Comissão de Residência Multiprofissional), na Rua Professor Araújo, 465, Sala 302,
Edifício Gervini, Centro,
coreme@heufpel.com.br.

Pelotas, RS. CEP 96020-360. Telefone

32291341, email:

RECURSOS HUMANOS
As atividades administrativas são executadas por uma secretária, contratada pelo HE UFPEL. A

chefia da unidade coordena a COREME (Comissão de Residência Médica da UFPEL), conforme
Portaria do Gabinete do Reitor nº 1890 de 22 de dezembro de 2011. A COREME é formada por
um colegiado de supervisores (professores ou médicos preceptores técnicos RJU), nomeados

por portaria, médicos residentes (um representante de cada PRM), escolhidos pelos próprios

MRs, um representante da PRPPG e um representante da direção do HE, os dois últimos
indicados pelas respectivas chefias. Os membros da COREME estão lotados no Hospital Escola
ou em um dos departamentos da Faculdade de Medicina.
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RECURSOS MATERIAIS
A estrutura dispõe de dois microcomputadores com acesso à internet e impressora
multifuncional. Também dispõe de arquivos onde são guardados os documentos oficiais de cada
PRM e da COREME.
RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros são provenientes das inscrições para o processo seletivo, realizado ao
final de cada ano, para o ano seguinte. Esses recursos entram em uma GRU da PRPPG e sua
utilização acontece conforme as regras de gestão de recursos da UFPEL.

PROCESSO

A COREME foi criada em 1976 e atualmente oferece cursos de pós-graduação latu sensu,
modalidade de especialização em 11 Programas de Residência Médica. As especialidades

credenciadas como ingresso direto são Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Medicina
de Família e Comunidade, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria e Psiquiatria. As de ingresso com

pré-requisitos são Cancerologia Cirúrgica, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia e

Neonatologia. Atualmente são oferecidas 62 novas vagas para o primeiro ano (R1), 62 para o
segundo ano (R2), 17 vagas para residentes do terceiro ano (R3) e 2 vagas para R4.
As tarefas regulares na COREME são atendimento das demandas dos médicos residentes
(MRs). Os serviços de matrícula dos MRs, emissão de atestados, encaminhamento dos

documentos para a emissão dos certificados, agendamento de reuniões, entre outras tarefas,
são realizados por uma secretária auxiliar administrativo. Outras demandas recebidas na
COREME se referem a dificuldades de interação entre médicos residentes e preceptores,

demandas dos supervisores sobre eventuais questões éticas envolvendo os médicos residentes,
além de solicitação para intervenção da coordenadora junto a direção nas dificuldades de

estrutura, por exemplo, eventual falta de equipamentos e ou necessidade de reparo dos mesmos
por parte da instituição.
Também são realizados levantamentos de vagas e cartas de apresentação para estágios
optativos em outras instituições, recebimento de notas e encaminhamento dos documentos para
a elaboração dos Certificados de especialistas junto a UFPEL e ao Ministério da Educação.
As reuniões ordinárias da COREME costumam acontecer mensalmente, salvo em épocas de

pouca demanda quando acontecem a cada dois meses, podendo a reunião ser convocada de
forma extraordinária sempre que solicitadas por qualquer integrante da COREME.
A coordenação da COREME integra a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande

do Sul – CEREM RS, formada por todos os coordenadores de COREMEs das instituições que

oferecem programas de residência médica no estado e contam com a presença de
representantes da sociedade civil organizada, tais como o SIMERS, AMRIGS, ABEM e

AMRERS. As reuniões da CEREM acontecem mensalmente em Porto Alegre, na primeira
segunda-feira de cada mês.
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RESULTADOS

A formação principal acontece como treinamento em serviço, com preceptor presente em todas

as atividades práticas e nas aulas teóricas específicas de cada programa de especialização.
Também são oferecidas atividades complementares, com os recursos da COREME foram

adquiridas vagas em cursos de urgências e emergências: ATLS, ACLS, ALSO e PALS,
proporcionando aos médicos residentes uma maior segurança no atendimento das urgências e
emergências nas suas rotinas diárias.
As demandas de livros textos para os PRMs, assim com alguns equipamentos de utilidade

específica, são adquiridas conforme necessidades levantadas por cada PRM e da

disponibilidade de recursos. Todos os computadores no Hospital têm acesso à internet e às
bases de dados internacionais, para consulta de artigos científicos em tempo real, mas alguns

cursos costumam consultar também livros textos de referência na respectiva especialidade,
principalmente em discussões de casos.
No início do segundo semestre de 2016, foi também oferecido a todos os médicos residentes,

de forma optativa, a inscrição no Curso de Metodologia Básica em Pesquisa Clínica, modalidade
EAD e Organizado pelo GRIEPO.
A coordenadora da COREME está participando de uma Capacitação em Pesquisa Clínica, na

modalidade de EAD, fornecida pelo Hospital Alemão Osvaldo Cruz e vinculado ao PROADI-SUS.

O curso aborda as etapas que envolvem a condução de projetos de Pesquisa Clínica, desde a
elaboração da hipótese do estudo até a publicação dos resultados. O objetivo é capacitar

profissionais em Pesquisa Clínica, a partir dos fundamentos das diversas etapas que compõem
estudos clínicos.
O sistema acadêmico da UFPEL, o Cobalto, tem a possibilidade de ofertar as disciplinas de pós-

graduação mas foi concebido mais voltado para a graduação. No momento está sendo discutida

a construção das disciplinas em cada departamento vinculado a FAMED da UFPEL e
características pontuais de cada PRM estão sendo avaliados com o auxilio dos profissionais
vinculados a Gerencia de Ensino e Pesquisa do HE UFPEL visando oferecer disciplinas de
residência médica já no próximo ingresso.

Também está em andamento a elaboração de Projeto Unificado, englobando todos os programas
de residência médica, visando à valorização dos preceptores envolvidos em atividades de pósgraduação e também para viabilizar a aplicação dos recursos recolhidos com as inscrições nos
processos seletivos anuais.

Nem todos os cursos elaboram trabalho de conclusão do curso, quando isso não acontece a
avaliação é baseada em prova objetiva e avaliação de habilidades e competências nas atividades

práticas diárias, na qualidade do relacionamento com os pacientes, com colegas e com os
preceptores.
No atual processo seletivo para ingresso em 2017 foram homologadas 579 inscrições para as
64 novas vagas oferecidas. O total de inscritos por PRM foi: Anestesiologia – 176 candidatos;

Cancerologia Cirúrgica – 04; Cirurgia Geral – 88; Clinica Médica – 114; Endocrinologia e
Metabologia – 36; Gastroenterologia – 14; Medicina de Família e Comunidade – 11; Neonatologia

– 01; Obstetrícia e Ginecologia – 19; Pediatria – 44 e Psiquiatria – 72 candidatos. Mesmo com a
grande procura, nem todas as vagas são preenchidas em cada ano, conforme figura abaixo:
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Gráfico 53 – Vagas para R1, R2, R3 e R4 entre 2009 e 2016

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Como desafio futuro se almeja a manutenção dos programas de residências em



A melhora constante na qualidade do ensino, da pesquisa e da assistência,






andamento;

A efetiva criação das disciplinas dos cursos de pós-graduação sediados no HE UFPEL
EBSERH no sistema acadêmico da UFPEL (Cobalto),

Aprofundamento e ampliação nas atividades de pesquisa clínica envolvendo pósgraduandos e preceptores dos programas de residência dos HE,

Maior instrumentação na gestão de recursos via institucional, para adequada aplicação
dos recursos arrecadados em benefício de uma melhor formação dos alunos de pósgraduação;

Atualização da página da GEP com dados da COREME, visando a valorização dos pósgraduandos inseridos na instituição.
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3.2.2 SETOR DE GESTÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Chefia: Samanta Winck Madruga (PORTARIA N 420, DE 30 DE ABRIL DE 2015)
Assistente Administrativo: Máicon Piske
Início das Atividades: 01/05/2015
O Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica (IT) do Hospital Escola-EBSERH é um
setor vinculado à GEP. O Setor foi estabelecido com a nomeação da chefia e, suas atividades

iniciaram em maio de 2015 a partir do processo de planejamento, estabelecimento de metas e
construção do plano de trabalho para o ano, conforme solicitado pela EBSERH Sede.
Tem como missão articular, fomentar e monitorar ações de pesquisa, no âmbito do HE, que
tenham impacto significativo no serviço, no ensino e na assistência.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS
O setor de gestão da pesquisa e IT funciona em uma sala compartilhada com a Gerência de
Ensino e Pesquisa, Setor de Ensino, Unidade de Websaúde e demais colaboradores
administrativos.
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RECURSOS HUMANOS
O setor conta com a atuação direta de 1 (um) assistente administrativo, o qual executa o
processo de formalização das pesquisas realizadas no HE, envia os processos aos setores

envolvidos na pesquisa para autorização (após pré-análise do projeto pela chefia de pesquisa e

IT), presta atendimento à comunidade acadêmica (alteração de cronogramas da pesquisa,

confecção de crachás dos pesquisadores, recebimento de documentos como projetos de
pesquisa, carta de aprovação do CEP, apólice de seguro, etc), executa o controle sobre o

cronograma da pesquisa e da produção científica mantendo o contato ativo com os
pesquisadores via email, alimenta as planilhas de registros, bem como organiza os arquivos

digitais e físicos referente às pesquisas formalizadas. Além disso, auxilia nas demais atividades

propostas pela GEP que envolvem pesquisa e IT (adequação dos processos, atualização de
informações e de rotinas).
RECURSOS MATERIAIS
O patrimônio material do setor de pesquisa e IT é um computador (patrimoniado HEPEL-WK
01246) e um telefone compartilhado com o Setor de ensino (ramal 249).
RECURSOS FINANCEIROS
O setor de pesquisa e IT não tem ingerência sobre nenhum recurso financeiro provindo de

agência de fomento ou apoio institucional. Nesse período desde o início das atividades do setor
foram submetidos três projetos de médio e grande porte a editais nacionais.

PROCESSOS

O setor realiza a formalização de todas as pesquisas que possuem cenário de coleta de dados

o HE UFPEL EBSERH. A partir de um estudo realizado com os pesquisadores cadastrados no

HE acerca dos problemas enfrentados no processo de formalização, no início do ano de 2015,
foi possível identificar e tratar de demandas para o aperfeiçoamento do serviço e estimular o
retorno científico da produção realizada no hospital.

O setor atualmente possui metas de ação contínua como a realização da formalização de 100%
das pesquisas realizadas no HE e mapeamento semanal de editais para financiamento de
pesquisas publicados por agências de fomento à pesquisa e IT.

Além disso, atua embasado na premissa da socialização do conhecimento gerado a partir de
informações coletadas da realidade do hospital e do fomento à realização de pesquisas
translacionais e com impacto na assistência.

RESULTADOS

Essa seção apresentará o resultado do processo de construção de ações e estratégias para
implementação de um processo de pesquisa que esteja em acordo com as demandas do SUS,
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embasado na realidade do HE UFPEL EBSERH e ainda levando em conta o contexto histórico
desse processo.
Contextualizando o avanço da atuação do setor de pesquisa e IT, enquanto integrante da GEP,

é importante ressaltar a evolução em relação ao número de pesquisas realizadas no hospital,
que apresentou um aumento significativo desde 2014, quando 32 pesquisas foram formalizadas

e executadas nos cenários do HE UFPEL EBSERH. Esse número passou para 60 no ano de
2015 e até o momento já são 64 pesquisas no ano de 2016. Enquanto que inicialmente a área

de enfermagem liderava o ranking em relação ao número de propostas, atualmente, as áreas de
nutrição, medicina e terapia ocupacional possuem importante contribuição.
Segue algumas ações e resultados que possivelmente potencializaram esses avanços.
1-

Atualização e renovação dos meios de comunicação com a Gerência de Ensino e
Pesquisa

A partir de junho/julho de 2015 a GEP abriu um canal de comunicação com a comunidade de
pesquisadores para entender pontos positivos e negativos do processo de pesquisa no hospital.
A partir dessa abertura, o entendimento da importância e a valorização do trabalho do

pesquisador para um hospital de ensino foi estabelecido gerando uma quantidade expressiva
das publicações desses trabalhos. Tivemos a contribuição de 48 pesquisadores que
responderam o instrumento on line, os quais 54% não atuavam no hospital. Cerca de 70% dos

respondentes atribuíram nota entre 7 e 10 para a receptividade e acolhimento técnico dos setores

na realização da pesquisa e, 48% atribuíram essa nota para materiais e equipamentos

disponíveis no hospital. Mais de 60 publicações provenientes dos estudos realizados no HE
foram enviadas no momento dessa pesquisa. O procedimento de busca ativa das publicações
ainda não foi realizado no ano de 2016.

O site da GEP teve sua interface renovada, que inclui espaço aberto de comunicação a partir

dos comentários de todas as publicações que são postadas, aumentando assim, as
possibilidades de comunicação.

Gráfico 54 – Devolução Científica – Pesquisa HEUFPel
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2-

Adequação da codificação dos bancos de dados utilizados na GEP

Todo o armazenamento de dados da pesquisa ainda hoje se dá em planilhas salvas em desktop,
entretanto, a forma de codificação dos dados foi aprimorada no sentido de viabilizar a leitura

dessas planilhas por programas estatísticos, possibilitando assim, a emissão de relatórios de
forma rápida, ágil e simples.
3-

Coordenação da inserção dos dados da GEP no SIG EBSERH de Pesquisa,
solicitado pela sede para diagnóstico

O Setor de Pesquisa e IT, juntamente com a GEP e o Setor de Ensino, tem se mostrado bastante
proativo e crítico (construtivo) em relação às demandas e proposições da Sede EBSERH. Nesse

sentido, a contribuição da nossa equipe foi bastante significativa na adequação do sistema SIG
EBSERH de PESQUISA, utilizado para diagnóstico das pesquisas dos hospitais das filiais.
4-

Construção de projeto editorial da Revista HE em Foco

Inserido no planejamento de 2015, e embasado na premissa de socialização do conhecimento
produzido, principalmente no HE UFPEL EBSERH, foi elaborado o projeto editorial para a revista

online do HE, inicialmente denominada HE em Foco. O projeto está em stand by, uma vez que
a Sede incluiu em seu planejamento essa atividade.
5-

Construção coletiva do Regimento Interno da GEP

Está em construção o Regimento Interno da GEP, que inclui as unidades e setores relacionados,
com o objetivo principal de institucionalização dos processos.
6-

Mobilização e sensibilização dos cursos da área da saúde para reabertura de
vagas na Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança

Foram realizadas reuniões com professores dos cursos das áreas na tentativa de implementar o
projeto de residência em atenção à saúde da criança, que se encontrava sem oferta de vagas

há dois anos. O curso então retomou a abertura de edital de seleção com os cursos de
odontologia, nutrição e educação física. A chefia do Setor de Pesquisa ficou encarregada de

coordenar a reformulação do projeto político pedagógico do curso, assim como o processo de
trabalho. Desde então, atua na coordenação do mesmo e pontua como positivo o impacto para
a pesquisa provinda dos programas de residência.
7-

Participação no APL Saúde com objetivo de fomentar acordos de cooperação com
outras instituições

Representante do setor esteve presente em algumas reuniões do APL Saúde que foram bastante
produtivas no sentido de entender o potencial tecnológico do hospital e principalmente do HE
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UFPEL EBSERH. Não foram realizadas parcerias, mas essa participação contribuiu muito na
construção de um projeto para concorrer no edital FINEP em 2015.
8-

Realização do I Encontro Científico do Hospital Escola da UFPel/EBSERH: Em
busca da assistência de excelência

Seguindo um dos princípios do Setor de pesquisa e IT, da socialização do conhecimento com

intuito de melhorar o processo de trabalho e a assistência, foi realizado esse encontro, onde
foram apresentados pelos pesquisadores do HE, estudos que já haviam sido publicados com os

dados coletados na Instituição. A discussão foi focada na importância da devolução científica
para aprimoramento do serviço e também em como o hospital é um cenário rico de pesquisa
translacional.

O convite aos colaboradores do HE foi feito via email (Comunica), divulgação no site do Hospital
e do Ensino, o evento foi gratuito. O número de inscrições (110 inscrições) foi muito superior ao
número de participantes efetivamente (35 participantes).
9-

Participação efetiva da chefia nas atividades propostas
Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Oncologia (GRIEPO)

pelo

Grupo

Nesse período 2015-16 o setor de pesquisa atuou nas atividades propostas pelo GRIEPO no
sentido de contribuir com a consolidação do grupo na realização de suas pesquisas, e também

no empoderamento da metodologia da pesquisa. O hospital hoje participa de um projeto
multicêntrico na área, onde está avaliando mulheres com câncer de mama do serviço de

oncologia (Avaliação prospectiva da casuística de câncer de mama em Instituições de Saúde
brasileiras – Estudo Amazona III) e ainda, está realizando, via ferramentas da web saúde, um
curso de metodologia básica da pesquisa.
10-

Auxílio e orientação na construção
colaboradores/trabalhadores do hospital

de

projetos

propostos

por

Auxílio e orientação dos projetos “Análise ergonômica dos profissionais de saúde de um Hospital

Escola”, “Avaliação da qualidade do pré-natal: uma estratégia de redução da mortalidade
materna e neonatal” e “Indicadores em Oncologia nos Serviços de Saúde: avaliação de
elegibilidade para a pesquisa clínica no SUS”.
11-

Construção de Procedimentos Operacionais Padrão para o processo de
formalização da pesquisa

Como resultado para o objetivo de institucionalização dos processos no âmbito do hospital foi
criado o POP para a formalização da pesquisa no HE que certamente norteia a rotina
estabelecida para esse processo.
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12-

Mapeamento dos editais de pesquisa publicados pelas agências de fomento do
país

Desde o início dessa ação, o Setor de pesquisa e IT e a GEP não recebe mais os editais de
terceiros e já com o prazo quase esgotado. O serviço possui uma rotina semanal de busca por

publicações de editais a fim de que se possa elaborar projetos, de forma coletiva, com tempo
suficiente aumentando assim o potencial de aprovação dos projetos.
13-

Participação efetiva na construção do Sistema de Pesquisa do HE UFPel EBSERH

Sistema que está sendo elaborado para atender as demandas de todos os hospitais da rede. O
setor apoiou na construção de variáveis, nomenclaturas da pesquisa, etc. O sistema está
avançado e a previsão de uma primeira versão a ser testada é dezembro/2016.
14-

Mobilização e estímulo à criação do Núcleo de Pesquisa Clínica e Experimental

Vem sendo tratado com docentes e técnicos das áreas de nutrição e cardiovascular a criação
desse grupo no sentido de focar linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação e também

pesquisas propostas por esses profissionais no cenário do hospital, uma vez que entende-se ser

o HE um potencial gerador de dados passíveis de embasar mudanças em políticas públicas,
inovação para o SUS e ainda para aprimoramento efetivo de rotinas do processo de trabalho.
15-

Projetos submetidos à editais de pesquisa

No período três grandes projetos foram submetidos a editais de pesquisa, sem sucesso na
aprovação. Entretanto, um deles está sendo realizado (2), mesmo sem financiamento, em

parceria com o PPG da FURG, como tese de doutorado de um colaborador UFPel. Os projetos
estão abaixo citados:


Reabilitação em Cuidados Paliativos HE UFPel: Atuação Multiprofissional e



Câncer e os efeitos colaterais da quimioterapia: intervenções baseadas em mHealthy;



Interdisciplinar 100% SUS (Edital MCTI/SECIS/FINEP/FNDCT – Viver sem limite);

Avaliação da eficiência de um protocolo de monitoramento remoto para pacientes em
atenção domiciliar.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Prioridade no destino de recursos financeiros destinados à realização de editais internos

de pesquisa nas linhas de interesse para o Sistema Único de Saúde (EPECSUS) e
vocação do HE UFPEL EBSERH; assim como, continuidade do mapeamento dos editais



e consequente submissão de projetos na busca de apoio financeiro.

Implementação do Sistema de Pesquisa do HE UFPEL EBSERH para aprimoramento
significativo da gestão da pesquisa no hospital desde o controle e acolhimento dos
pesquisadores até a melhor gerência da produção científica decorrente.
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Maior inserção do setor nos serviços do HE para fins de incentivo à realização da
pesquisa, e também maior conhecimento e utilização dos dados coletados de rotina no
HE na produção científica do hospital.

Implantação do Núcleo de Pesquisa Clínica e Experimental, com equipe multidisciplinar,
envolvendo ensino, pesquisa e extensão.

Criação de indicadores de qualidade do processo de pesquisa e IT.
Fomento a estudos multicêntricos com demais hospitais universitários da rede EBSERH.
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3.3 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

3.3.1 DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CONTEXTUALIZAÇÃO

INSERÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
A Divisão Administrativa e Financeira do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas,

filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), está inserida na Gerência
Administrativa.
A Divisão tem como suas principais responsabilidades:


Coordenar a implementação das políticas de gestão administrativa, orçamentária,



Realizar o gerenciamento financeiro do hospital;







financeira e contábil no âmbito do hospital;

Realizar o registro e gerenciamento contábil do hospital, de forma a possibilitar a
transparência dos resultados institucionais;

Acompanhar os custos hospitalares, cuidando para a maior eficiência do uso dos
recursos financeiros;

Gerenciar e executar as aquisições de bens e serviços necessários ao funcionamento
do hospital;

Acompanhar a execução de serviços comuns e de suporte operacional de atividades
meio, zelando pelo seu cumprimento integral;

Emitir diárias e passagens para subsidiar os trabalhos do hospital; e
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Gerenciar o patrimônio do hospital, inventariando e zelando pela manutenção de seus
bens.

Para realizar essas atividades a Divisão conta com três Setores:




Setor de Administração;

Setor de Contabilidade;
Setor de Orçamento e Finanças.

INÍCIO DAS ATIVIDADES
As atividades da Divisão iniciaram em janeiro de 2016.

ESTRUTURA

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS
A Divisão Administrativa e Financeira da filial Ebserh do HE está situada no Prédio das
Fundações. Esse se encontra localizado à 170m do prédio principal do Hospital. Nesta edificação
estão alocados funcionários administrativos das Fundações de Apoio a UFPel, UFPel e Ebserh,

ocupando o andar térreo e subsolo do prédio, totalizando 759m². Nessa estrutura encontra-se,

principalmente, toda a Divisão Administrativa Financeira do HE, filial Ebserh, a Divisão de Gestão
de Pessoas da Ebserh e UFPel, Setor Jurídico ligado a Superintendência e o Setor de Regulação
e Avaliação.
A DAF dispõe adequada estrutura para parcial funcionamento. Possuí 17 (dezessete)
Computadores Daten, Impressora, acesso à Internet, software Contábil, entre outros.
RECURSOS HUMANOS


Atual

A Divisão conta, atualmente, com 16 (dezesseis) funcionários, dentre os quais 6 (seis) ocupam

cargos de chefia. Nesse montante, 5 (cinco) são servidores RJU cedidos da UFPel; 9 (nove) são
Assistentes Administrativos e 2 (dois) Analistas Administrativo – Contadores.


Perspectiva Quadro Funcional

Conforme as vagas disponibilizadas pelo Concurso e atento as normas de segregações de
funções, a Divisão Administrativa e Financeira tem como expectativa para funcionamento um
quadro funcional de cerca de 40 funcionários.

PROCESSOS

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
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Planejar e coordenar as contratações de bens e serviços do hospital;

Prover os serviços comuns de atividades meio essenciais ao bom andamento das
atividades do hospital;

Supervisionar a emissão de passagens e o pagamento de diárias; e
Gerir os convênios celebrados pelo hospital.

UNIDADE DE COMPRAS


Gerir as contratações de bens e serviços;



Realizar pesquisas de preço para contratação de bens e serviços;







Processar as demandas de compras;

Implantar e manter cadastro de fornecedores atualizado;
Realizar os procedimentos para contratações diretas;

Manter relatórios atualizados com os dados referentes às aquisições realizadas; e

Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos
temas de sua competência.

UNIDADE DE LICITAÇÕES


Apoiar os pregoeiros e suas equipes, bem como as comissões de licitação, na operação



Elaborar editais e atas de registro de preços para os processos licitatórios, promovendo











dos procedimentos licitatórios;
sua publicidade;

Submeter à avaliação da área técnica os eventuais pedidos de esclarecimento e

impugnações recebidos durante os procedimentos licitatórios, conforme demandas dos
pregoeiros;

Submeter à avaliação da área técnica as amostras de produtos a serem adquiridos,

quando assim exigir o projeto básico ou o termo de referência, conforme demandas dos
pregoeiros;

Subsidiar os pregoeiros nos julgamentos de eventuais recursos administrativos;
Controlar o agendamento das licitações;

Gerenciar as atas de registro de preços, promovendo sua publicação no Diário Oficial da
União;

Subsidiar as decisões do Setor de Administração quanto às solicitações de adesão às
atas de registro de preços;

Divulgar, no sítio do hospital, informações referentes às licitações e atas de registro de
preços;

Apresentar relatórios periódicos das licitações realizadas pelo hospital e do
gerenciamento das atas de registro de preços; e

Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos
temas de sua competência.

UNIDADE DE CONTRATOS E APOIO OPERACIONAL
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Gerir os contratos, cessões, doações, autorizações, convênios e demais instrumentos



Solicitar às áreas demandantes a indicação de fiscais de contrato, mantendo cadastro








obrigacionais firmados, administrando sua vigência, alterações e eventos pertinentes;
de fiscais atualizado;

Elaborar as minutas dos instrumentos obrigacionais relativos aos bens e serviços
contratados;

Manter relatórios atualizados com os dados referentes aos instrumentos obrigacionais
firmados;

Atualizar rotineiramente as informações constantes do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (Siasg), de acordo com as normas vigentes;

Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos
temas de sua competência; e

Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão de contratos do hospital.

Fiscalizar os contratos administrativos no âmbito da Divisão Administrativa e Financeira,
monitorando a qualidade, a efetividade e a agilidade dos serviços comuns de atividades
meio essenciais ao funcionamento do hospital, tais como locação de veículos, vigilância,

brigadista, estiva, secretariado, controle de pragas, emissão de passagens, dentre






outros;

Orientar os fiscais de contratos administrativos no âmbito do hospital quanto às boas
práticas da fiscalização contratual;

Gerir as atividades de emissão de passagens e concessão de diárias no hospital;

Apresentar relatório analítico mensal das despesas com diárias e passagens no hospital;

Elaborar projetos básicos/termos de referência para a aquisição de bens ou serviços
relacionados à sua área de atuação; e

Conduzir procedimentos para apuração de eventuais irregularidades na execução
contratual, sob demanda dos fiscais de contratos firmados pelo hospital.

UNIDADE DE PATRIMÔNIO



Coordenar e controlar as atividades de patrimônio, abrangendo as atividades de

recebimento, tombamento, distribuição, armazenamento, movimentação, baixa e
inventário de bens patrimoniais móveis e imóveis;

Efetuar e manter em boa ordem os registros analíticos dos bens, com indicação dos

elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um e dos agentes
responsáveis pela sua guarda e conservação, mantendo o arquivamento das cargas




patrimoniais, dos inventários e de documentos referentes às suas transferências;

Emitir e encaminhar os Relatórios Mensais de Bens – RMB à unidade setorial de

contabilidade para conciliação dos saldos no Sistema Integrado de Administração
Financeira (Siafi); e
Controlar e manter atualizado o sistema de gestão patrimonial.

SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS


Realizar a gestão orçamentária e financeira do hospital, de acordo com as diretrizes da
sede da EBSERH; e
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Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outras áreas, ao acompanhamento
gerencial, físico e financeiro da execução orçamentária.

UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA


Solicitar à sede da EBSERH a descentralização dos créditos orçamentários, observando



Elaborar os demonstrativos necessários a subsidiar a declaração de disponibilidade





a programação aprovada e os limites orçamentários previamente estabelecidos;

orçamentária, pelo Ordenador de Despesas, para fins de contratação de bens ou
serviços;

Emitir pré-empenhos para licitação de obras e serviços, para aquisição de material
permanente e de consumo;

Emitir empenhos para as aquisições de materiais, contratação de serviços e outras
operações realizadas;

Acompanhar a execução orçamentária, verificando a liquidação de empenhos e

promovendo a recomposição dos saldos, cancelamentos ou reforço, quando

devidamente autorizado e de acordo com as necessidades e justificativas apresentadas;


e

Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão orçamentária do hospital.

UNIDADE DE PAGAMENTO DA DESPESA






Verificar as medições da execução contratual no Siasg;

Conferir a instrução processual previamente à etapa de pagamento da despesa
realizada;

Diligenciar os fiscais dos contratos administrativos, solicitando providências para a
correção de eventuais impropriedades nos procedimentos da liquidação de despesa;
Subsidiar

o

ordenador

de

despesa

com

circunstanciado de liquidação da despesa; e

informações

elaborando

despacho

Registrar a liquidação de despesas no Siafi.

UNIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA


Registrar e apropriar, no Siafi, os contratos de fornecimento de materiais, serviços,



Controlar os encargos retidos de terceiros e preparar a documentação destinada ao seu








convênios, seguros e outros de responsabilidade da empresa;

recolhimento, promovendo o devido registro nos prazos fixados em legislação específica;
Elaborar a programação dos pagamentos do hospital;

Efetuar os pagamentos das obrigações, em conformidade com a programação
financeira, mediante a emissão de ordens bancárias;

Elaborar os documentos necessários para subsidiar o Ordenador de Despesa nas
autorizações relativas aos pagamentos da despesa orçamentária.

Elaborar os documentos necessários para subsidiar o Ordenador de Despesa e o Gestor
Financeiro nas autorizações de saque nas contas bancárias da empresa.
Elaborar o fluxo de caixa e acompanhar a sua execução;
Controlar as entradas e saídas de recursos financeiros,
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Controlar e conciliar a movimentação diária das contas bancárias do hospital;

Gerir as atividades relacionadas à concessão de suprimento de fundos no hospital,
acompanhando e controlando os limites de aplicação estabelecidos pelo ordenador de
despesa; e

Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão financeira do hospital.

SETOR DE CONTABILIDADE FISCAL




Acompanhar os custos do hospital, promovendo a eficiência no uso dos recursos;

Orientar e acompanhar a análise contábil das unidades de contabilidade fiscal e de
custos; e

Orientar e acompanhar o saneamento das irregularidades levantadas nas atividades de
avaliação e controladoria.

UNIDADE DE CONTABILIDADE FISCAL


Elaborar as declarações de Imposto de Renda, de contribuições de tributos federais e



Escriturar os livros fiscais;













de Imposto de Renda Retido na Fonte, referentes aos serviços prestados no hospital;

Providenciar os registros dos livros fiscais no órgão de registro do comércio e na
Secretaria de Fazenda local;

Requerer e controlar documentos de regularidade fiscal, tributária e previdenciária do
hospital, nas repartições públicas;

Manter arquivo atualizado referente às legislações fiscal, tributária e previdenciária e aos
serviços contábeis;

Receber, registrar, guardar e controlar a documentação dos recebimentos e pagamentos
efetuados, dos documentos relativos aos serviços de contabilidade fiscal;

Avaliar e certificar a legalidade da documentação e dos registros contábeis referentes
aos serviços de contabilidade fiscal;

Receber, registrar, guardar e controlar a documentação e movimentação de numerários;
Promover o controle das garantias contratuais;

Avaliar e certificar a legalidade da documentação e dos registros contábeis referentes
aos serviços de contabilidade gerencial;

Elaborar, assinar e divulgar as demonstrações contábeis mensais, semestrais e anuais
e os relatórios por tipo de atividade, fonte de recurso, centro de custo e unidade gestora;
Registrar e controlar os bens patrimoniais da EBSERH; e

Habilitar senhas para o acesso de usuários ao SIAFI, efetuar conformidade de
operadores e manter atualizado o rol de Responsáveis.

UNIDADE DE CONTABILIDADE DE CUSTOS


Receber, registrar, guardar e controlar a documentação dos recebimentos e pagamentos



Definir, acompanhar, avaliar e controlar centros de custos específicos para todas as

efetuados, dos documentos relativos aos serviços de contabilidade de custos;
atividades executadas pelo hospital; e
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Avaliar e certificar a legalidade da documentação e dos registros contábeis referentes
aos serviços de contabilidade de custos.

RESULTADOS

MAPEAMENTO DE PROCESSOS
A DAF realizou o mapeamento dos seguintes processos de trabalho:


Solicitação de compras;



Inexigibilidade de licitação;







Dispensa de licitação;
Pregão eletrônico;

Emissão de nota de empenho;

Aplicação de sanções;
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).

CAPACITAÇÕES
CURSO/CONGRESSO

CARGA HORÁRIA

Nº PROFISSIONAIS

TOTAL

A liderança e o processo de gestão no contexto

14

1

14

Atendimento ao cidadão

20

4

80

Conceitos básicos em gestão documental

20

1

20

VI Cong.Cont., Custos e Qual. do Gasto no Setor Público

16

1

16

Conta vinculada

40

2

80

Divulgação de compras

20

8

160

Ética e serviço público

20

5

100

Formação de pregoeiros

20

3

60

Gestão da informação e documentação - conceitos

20

3

60

Gestão de desempenho por competências

10

8

80

Gestão de equipes

20

1

20

Gestão de processos

20

6

120

Gestão e fiscalização de contratos administrativos

30

8

240

Gestão e fiscalização de contratos administrativos - nível

40

2

80

Gestão Estratégica com uso do BSC

30

9

270

Introdução à gestão de processos

20

4

80
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Legislação aplicada à logística de suprimentos

30

9

270

Liderança e motivação de equipes

20

1

20

Matemática financeira

20

1

20

OBTV - ordem bancária de previdência bancária

10

1

10

Orçamento público: conceitos básicos

30

7

210

PES Gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

20

2

40

Progressão horizontal

10

11

110

40

3

120

SCDP

30

2

60

Siconv - Ordem bancária de transferência voluntária

10

2

20

Siconv para convenentes 1 - Visão geral

20

5

100

Siconv para convenentes 2 - Proponentes

20

4

80

Siconv para convenentes 3 - proposta e plano de

20

3

60

Siconv para convenentes 4 - execução

30

4

120

Siconv para convenentes 5 - prestação de contas

10

4

40

SIG Protocolo

10

1

10

Simpósio de atenção domiciliar

10

2

20

8

2

16

520

2

1040

Reequilíbrio

econômico-financeiro

(reajuste,

Tesouro gerencial
Gestão dos Hospitais Universitários Federais no SUS

TOTAL HORAS
Tabela 31 – Capacitações realizadas pelos colaboradores da Divisão Administrativa Financeira

3846

PALESTRAS MINISTRADAS
DESCRIÇÃO
Simpósio de boas práticas no âmbito da Atenção Domiciliar
IX Congresso Nacional e XV Simpósio de Auditoria e Gestão em Saúde
VI Congresso de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público
Tabela 32 – Palestras ministradas pelos colaboradores da Divisão Administrativa Financeira
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OUTRAS ATIVIDADES
No mês de fevereiro/2016 a DAF realizou uma visita técnica ao HUSM para conhecer a realidade
de uma filial plena da EBSERH.
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Execução de 7 (sete) processos de adesão às atas de registro de preços de outras instituições
para a aquisição de equipamentos, conforme tabela abaixo:
INSTITUIÇÃO

Nº PREGÃO
51/2015

videoduodenoscópio

HU Onofre Lopes

51/2015

HU Onofre Lopes

EQUIPAMENTO

QUANTIDADE VALOR
1

88.662,85

videogastroscópio

1

49.260,24

HU Maria Aparecida 87/2016

cardioversor

2

UFSM

microscópios

3

Base de Aviação de 13/2016

ultrassom

HU Julio Muller

135/2015

UFSM

167/2016

138/2016

centrífugas

osciloscópio

1

166.000,00

3

22.500,00

1
TOTAL

47.000,00
13.646,10
1.899,99

388.969,18

Tabela 33 – Adesão às atas de registro de preços de outras instituições para a aquisição de equipamentos.

UNIDADE DE LICITAÇÕES
Nº pregões realizados: 7 (filmes Raio X, Soro hospitalar; medicamentos quimioterápicos; tecidos

hospitalares e aviamentos; medicamento; gêneros alimentícios; dietas sistema fechado e
sistema infantil).
UNIDADE DE COMPRAS
Apoio às pesquisas de preços realizadas para a estruturação dos processos licitatórios.
UNIDADE DE CONTRATOS E APOIO OPERACIONAL
Realização de contato com empresas fornecedoras que apresentam problemas para a

realização da entrega dos materiais adquiridos, incluindo a notificação das mesmas e abertura e
devidos encaminhamentos dos processos administrativos de aplicação de sanções
administrativas. Ao total, foram realizadas 26 notificações formais e 6 aplicações de penalidades.
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Nº PCDP

Valor Diárias

Valor Passagens

88

85.242,48

104.958,86

Tabela 34 – Operacionalização do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens pela filial EBSERH.

SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Cadastro e encaminhamento de Planos de Trabalho buscando a descentralização de crédito
orçamentário para a cobertura de despesas do HE, CONFORME QUADRO ABAIXO:
Plano

Objeto

GND

Valor (R$)

1393

Descentralização de Crédito para atender as demandas assistenciais

Custeio

664.529,75

1414

Descentralização de Crédito para atender as demandas do HE -

Custeio

685.759,39

1456

Atendimento de Demanda Emergencial ref. Locação Salas Cirúrgica

Custeio

200.000,00

1554

Aporte financeiro emergencial para atender as demandas do

Custeio

1.113.519,43

1717

Serviço de inventário/avaliação de bens e fornecimento de plaquetas

Custeio

7.400,00

1827

Aquisição de medicamentos e produtos para saúde

Custeio

1.711.690,94

1830

Aquisição de insumos para Hotelaria

Custeio

358.412,70

1831

Aquisição de insumos para nutrição e dietética

Custeio

116.653,57

1849

Obra de Reforma do Serviço de Atenção Domiciliar - PIDI e Melhor em

Investimento

700.000,00

1978

Aquisição de equipamentos para atendimento da demanda do

Investimento

395.223,09

1995

Aquisição de equipamentos de TI.

Investimento

20.234,00

TOTAL

5.973.422,87

Tabela 35 – Planos de trabalho cadastrados no SIG Ebserh para descentralização de recursos.

Emissão de 503 (quinhentos e três) notas de empenho, totalizando o valor total de R$
8.054.429,51.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO HE EM 2016
Contratualização (Receita SUS): R$ 23.424.317,45
Este montante foi utilizado da seguinte maneira:
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89,38% repassado para Fundação de Apoio




2,69% referente convênio para inserção acadêmica no Pronto Socorro
2,27% referente pagamento de contratos (Lavanderia e Gases Medicinais)



5,66% pagamento de serviços e aluguel da Santa Casa

Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF): R$
7.302.506,09
Este montante foi utilizado da seguinte maneira:


85,39% em material de consumo (medicamentos, material farmacológico, material




6,85% Repassados para Fundação de Apoio
7,76% em obras (Hospice e oncologia)

hospitalar, hotelaria)

Planos de Trabalhos autorizados pela EBSERH: R$ 5.973.422,87
Este montante foi utilizado da seguinte maneira:


46,89% em material de consumo (medicamentos, material farmacológico, material



6,96% para material permanente (equipamentos hospitalares e de TI)




hospitalar, hotelaria)

34,43% repassados para Fundação de Apoio
11,72% para obra do PIDI

Aporte de Recursos da UFPEL para o HE: R$ 5.622.098,06
Este montante foi utilizado da seguinte maneira:


4,19% em material de consumo (medicamentos, material farmacológico, material



34,80% repassados para Fundação de Apoio para pagamento das rescisões trabalhistas





hospitalar, hotelaria)

(UFPEL recurso orçamentário, EBSERH recurso financeiro)

7,52 % repassados para Fundação de Apoio (outras despesas)

44,95% contrato com a Santa Casa
8,54% referente convênio para inserção acadêmica no Pronto Socorro
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SETOR DE CONTABILIDADE
UNIDADE DE CONTABILIDADE FISCAL

Figura 58 - Designação dos Servidores para compor a equipe de Ordenadores de Despesas e Gestores Financeiros.



DOMICÍLIO FISCAL

Figura 59 - Abertura da Conta Única da União para relacionamento e operacionalização da UG 155901 – Gestão 26443
da Filial Ebserh HE-UFPel
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ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO E INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Figura 60 - Abertura do Alvará de Funcionamento e Localização e Inscrição Municipal para operacionalização da UG
155901 – Gestão 26443 da Filial Ebserh HE-UFPel.
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA MUNICIPAL “ISSQN”

Figura 61 - Parecer favorável de reconhecimento de imunidade tributária para a Insc. Municipal nº 610210.7 da Filial
Ebserh HE-UFPel.
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ESCRITURAÇÃO FISCAL MUNICIPAL “ISSQN” – PRESTADOR E TOMADOR

Mensalmente é realizado a escrituração fiscal municipal para a Insc. Municipal nº 610210.7 da
Filial Ebserh HE-UFPel, tanto como Prestador de Serviços como Tomador de Serviços.

Figura 62 – Certificado de encerramento fiscal mensal do ISS – Receita Municipal
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CONTROLE DE ALVARÁS, LICENÇAS E LAUDOS

A partir do mês de junho de 2016, o Setor de Contabilidade assumiu a responsabilidade pelo
controle, emissão e renovação de Alvarás, Licenças e Laudos da filial Ebserh HE-UFPel.


CONTROLE DE ALVARÁS, LICENÇAS E LAUDOS

DESCRIÇÃO

SETOR

Alvará Sanitário

Banco de Tecidos Oculares

Alvará Sanitário

Serviço de Quimioterapia

Alvará Sanitário

Farmácia Hospitalar

Alvará Sanitário

Laboratório Clínico

Alvará Sanitário

Hospital Escola

Alvará Sanitário

UTI Adulto – Hospital

Alvará Sanitário

Serviço de Radioterapia

Alvará de Localização e Funcionamento

Hospital Escola

Certificado de Responsabilidade

Serviço de Fisioterapia

Tabela 36 – Controle de alvarás, licenças e laudos

UNIDADE DE CONTABILIDADE DE CUSTOS


PROJETO DE ANÁLISE DE CUSTOS

Em outubro de 2015, por demanda do Gerente Administrativo, Tomás Dalcin, em afinidade com

as novas ideias e práticas proposta pela Ebserh, o Setor de Contabilidade iniciou o 1º projeto
de Análise de Custos/Gastos (PAC/G) para setores do Hospital Escola.
Esse projeto é uma proposta de trabalho para apoio aos processos, identificação das atividades,
levantamento das receitas e gastos, bem como, a gestão do gasto público nos diversos setores

hospitalares do HE. Seu objetivo geral é gerar informações e dados necessários para
tomada de decisão quanto a otimização do gasto público, racionalização das despesas/custos
hospitalares e a efetividade da gestão pública.
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1ª Fase Projeto – Análise de Custos no Laboratório de Análises Clínicas

Figura 63 – Imagem do Relatório da 1ª Fase Projeto – Análise de Custos no Laboratório de Análises Clínicas.

Figura 64 – Imagem da análise de custos da 1ª Fase Projeto – Análise de Custos no Laboratório de Análises Clínicas.
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2º Fase Projeto – Análise de Custos no Serviço de Atenção Domiciliar

Figura 65 – Imagem do Relatório da 2ª Fase Projeto – Análise de Custos no Serviço de Atenção Domiciliar.

Figura 66 – Imagem da análise de custos da 2ª Fase Projeto – Análise de Custos no Serviço de Atenção Domiciliar.
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PRÊMIO RECEBIDO PELO TRABALHO DE ANÁLISE DE CUSTOS REALIZADO NO
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO HE-UFPEL EBSERH

Título do Trabalho: A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE CUSTEIO TIME-DRIVEN ACTIVITYBASED COSTING (TDABC), UMA NOVA PROPOSIÇÃO DO MÉTODO DE CUSTEIO

ACTIVITY-BASED COSTING (ABC), COMO FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS

NO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (HE-UFPEL), GERIDO
PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)

Figura 67 – Imagem da divulgação dos trabalhos vencedores do 6º Prêmio Chico Ribeiro.

3º Fase Projeto – Análise de Custos no Setor de Endoscopia
Em andamento.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Tornar gestão plena a filial Ebserh do Hospital Escola da Universidade Federal de



Iniciar o gerenciamento orçamentário e financeiro do hospital;






Pelotas - CNPJ 15.126.437/0023-59;

Gerenciar e executar todas as aquisições de bens e serviços necessários ao
funcionamento do hospital;

Gerenciar o patrimônio do hospital, inventariando e zelando pela manutenção de seus
bens;

Iniciar a escrita, orientações e acompanhamentos fiscais para filial Ebserh do Hospital
Escola da Universidade Federal de Pelotas - CNPJ 15.126.437/0023-59;

Ampliar o Projeto de Análise de Custos/Gastos para os demais setores do HE, gerando
diagnósticos de Custos para melhoria e qualidade do Gasto Público; e
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Contribuir, em todos os aspectos relativos ao Setor, para o melhor desempenho da filial
Ebserh HE-UFPel e para execução do Plano Diretor Estratégico (PDE) do HE para o
biênio 2017-2018; e

Iniciar todos os controles referentes às garantias contratuais, depreciações de bens,
estoques, comissões de reajustes, entre outros.
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3.3.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

CONTEXTUALIZAÇÃO

Tem como principal objetivo, a implementação de práticas de gestão de pessoas orientadas pela
empresa, bom como o fornecimento de suporte para o alcance das metas organizacionais,

através do desenvolvimento das pessoas que compõem o seu quadro funcional, além de
proposições para melhorias nos processos das relações do trabalho. Caracteriza-se por ser a

área responsável em assegurar a implementação das políticas e práticas relacionadas à gestão
de pessoas com alinhamento às estratégias institucionais e às expectativas e necessidades dos
seus empregados.
A Divisão de Gestão de Pessoas - DivGP está vinculada à Gerência Administrativa e Financeira

– GAF no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas e à Diretoria de Gestão de
Pessoas na sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH em Brasília/DF.
Tem sob sua supervisão a Unidade de Administração de Pessoas, a equipe de Desenvolvimento

e Capacitação, além da equipe responsável pelo Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho – SOST.
Iniciou suas atividades efetivamente em agosto de 2015 com a nomeação da Chefia da Divisão.
A partir de então, iniciou-se as atividades relacionadas à gestão de pessoas dos empregados da

filial Pelotas, com previsão do início de convocação dos primeiros empregados no mês de
outubro de 2015.
Em relação à gestão de pessoas, o Hospital Escola, dispunha até então, de um Departamento

de Recursos Humanos, que trata exclusivamente das relações de trabalho dos empregados

vinculados à Fundação de Apoio Universitário – FAU e de um Departamento para atendimento
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aos servidores do Regime Jurídico Único – RJU, vinculados à Universidade Federal de Pelotas
– UFPel.
Em 19 de agosto de 2015, é publicada a homologação do primeiro concurso público realizado

para o preenchimento de vagas na filial, sendo disponibilizadas um total de 1.011 vagas para
cargos da área assistencial, médica e administrativa, com a primeira convocação dos candidatos
aprovados em 21 de setembro de 2015, dando-se início à substituição dos empregados

vinculados à FAU pelos novos colaboradores da EBSERH. Nesta primeira convocação, 95
candidatos foram nomeados para contratação junto ao Hospital Escola da Universidade Federal
de Pelotas.

Esse processo de contratação foi realizado em parceria com a equipe da DivGP do Hospital
Universitário de Santa Maria – HUSM, considerando que nossa DivGP ainda não estava

estruturada suficientemente para a realização de todo o processo. Dessa forma, a inclusão dos
primeiros empregados de nossa filial nos sistemas SIGP e SIAPE foi executado no hospital de

Santa Maria/RS. As demais contratações foram executadas pela equipe recentemente formada
de nossa filial.
Com o ingresso dos primeiros colaboradores, foi selecionada uma candidata convocada no cargo

de Assistente Administrativo para compor a equipe da Divisão de Gestão de Pessoas no HE,

dando-se assim, o início da composição da equipe. Além desse profissional, passaram a integrar

também a divisão, os colaboradores da área de segurança trabalho e da área de psicologia
organizacional e de desenvolvimento e capacitação.

ESTRUTURA

A DivGP, inicialmente instalou-se provisoriamente em uma sala localizada ao lado da sala de

ensino V, para toda a equipe: 1 engenheiro de segurança do trabalho, 1 enfermeiro do trabalho,
uma psicóloga, uma pedagoga, um assistente administrativo e o Chefe da Divisão.
A estrutura física ainda bastante precária, dispunha de mesas e computadores, alguns arquivos
e armários.
EQUIPE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL


SÉRGIO ELOIR TEIXEIRA WOTTER – Chefe da Divisão




JAQUELINE ÁVILA DA SILVA DOS SANTOS – Assistente Administrativo
ELIANE BORGES DE MORAES – Assistente Administrativo



SUELEN IACKS – Chefe da Unidade de Administração de Pessoal

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO


ADRIANA GUEDES COUTINHO – Pedagoga




MARLI MORAES CAMPELO DO NASCIMENTO – Assistente Administrativo
MARIBEL MORAES JOSÉ – Assistente Administrativo



CRISTIANE PAVIANI – Psicóloga Organizacional

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

336
EQUIPE DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO – SOST


FELIPE VIEIRA CAMERINI – Engenheiro de Segurança do Trabalho




MARCOS DE ANDRADE SOARES – Enfermeiro do Trabalho
GILBERTO DA SILVEIRA CAVALHEIRO – Técnico de Segurança do Trabalho



LIANA GUEDES DA SILVA PALMA – Médica do Trabalho

PROCESSOS

1. Unidade de Administração de Pessoas

Esta unidade é responsável por gerenciar e operacionalizar os sistemas de informação de
pessoal do quadro de empregados públicos da Ebserh e dos cedidos a ela, das ações referentes

ao cadastramento e atualização cadastral, pagamentos, férias e demais registros relacionados à
área e dos processos de contratação de novos colaboradores.
É também responsável pelo recebimento de quaisquer documentos relacionados à área de

gestão de pessoas dos empregados da empresa, fornecendo orientações, encaminhando
requerimentos, realizando esclarecimentos, apuração da frequência manual, realização de

rescisões de contratos, execução de todo o processo de contratação de novos colaboradores,
além de outras atividades relacionadas à gestão de pessoas.
São emitidos ainda pareceres de acúmulos de cargos públicos durante os processos de
contratação para aqueles candidatos com outro vínculo público, a fim de validar a contratação
com base no entendimento da Advocacia Geral da União – AGU.

Os quadros a seguir, apresentam alguns indicadores relacionados ao quantitativo de
contratações e rescisões de contratos realizados no período de 2015-2016.

CARGO
Assistente Social

Quantitativo – 2015

Quantitativo – 2016

TOTAL

02

05

07

-

01

01

Biomédico

02

-

02

Cirurgião Dentista

03

03

06

Enfermeiro

21

54

75

Farmacêutico

05

01

06

-

02

02

Fisioterapeuta

04

10

14

Fonoaudiólogo

-

03

03

73

40

113

Biólogo

Físico

Médico
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Nutricionista

01

02

03

-

06

06

Tecnólogo em Radiologia

01

-

01

Terapeuta Ocupacional

02

-

02

-

09

09

40

167

207

-

01

01

02

13

15

Psicólogo Hospitalar

Técnico em Análises Clínicas
Técnico em Enfermagem
Técnico em Ótica
Técnico em Radiologia

Total de contratações

473

Tabela 37 – Número de contratações realizadas por cargo assistencial nos anos de 2015 e 2016.

CARGO

Quantitativo – 2015

Quantitativo – 2016

TOTAL

Advogado

01

01

02

Analista Adm. Administração

01

02

03

Analista Adm. - Contabilidade

01

01

02

-

01

01

01

02

03

07

27

34

-

01

01

01

-

01

01

-

01

-

01

01

Pedagogo

01

-

01

Psicólogo Organizacional

01

-

01

Técnico em Informática

01

03

04

-

01

01

Total de contratações

56

Analista Adm. - Estatística
Analista

de

Tecnologia

da

Assistente Administrativo
Engenheiro Civil
Engenheiro Clínico
Engenheiro

de

Segurança

do

Engenheiro Eletricista

Técnico em Segurança do Trabalho

Tabela 38 – Número de contratações realizadas por cargo administrativo nos anos de 2015 e 2016.
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CARGO

Quantitativo 2015

Quantitativo 2016

TOTAL

01

04

05

Médico

-

06

06

Farmacêutico

-

01

01

Fisioterapeuta

-

01

01

Tecnólogo em Radiologia

01

-

01

Técnico em Enfermagem

01

05

06

Técnico em Informática

-

01

01

Cirurgião Dentista

-

02

02

Enfermeiro

Total de rescisões

23

Tabela 39 – Demonstrativo de rescisões realizadas nos anos de 2015 e 2016.

Ainda em processo de contração no mês de dezembro, iniciaram suas atividades 85 novos
colaboradores de diferentes áreas.
2. Equipe de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas
A equipe de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas, como o próprio nome sugere, é
responsável pelas ações e implementação de ferramentas para que os colaboradores do hospital
escola, filial ebserh possam capacitar-se e ao mesmo tempo desenvolver-se na perspectiva de
alcançar as metas estratégicas da empresa.
A equipe está formada por uma psicóloga organizacional, uma pedagoga e dois assistentes
administrativos.
As avaliações dos períodos de experiência de novos colaboradores e as demais avaliações de
desempenho, além da implementação das políticas de capacitação, são as principais atividades

desenvolvidas pela equipe. Também colabora nos processos de integração de novos

colaboradores, organizando a programação e outras atividades relacionadas e nos processos
relacionados às progressões funcionais.
Nos anos de 2015 e 2016 a equipe desenvolveu as seguintes atividades com os seus
indicadores:

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

339

INTEGRAÇÕES REALIZADAS 2015/2016
138

140
120

96

100
80
60

99

116

Quantidade
Integrações
realizadas anos
15/16
10 INTEGRAÇÕES

83

63

40
20
0

6

6

Quantidade total de
colaboradores
integrados -

7

3

Gráfico 55 – Integrações realizadas em 2015 e 2016 para novos colaboradores Ebserh.

QUADRO GERAL
0

100

200

300

400

500

Desligamentos por iniciativa do colaborador
Desligamentos por iniciativa da empresa
Colaboradores em PDI (avaliação inferior a 75%)

700
624

Admitidos até 01/12/2016
Colaboradores ativos

600

606
15
3
8

Gráfico 56 – Quadro geral dos colaboradores Ebserh.

AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DO PERÍODO DE
EXPERIÊNCIA
100%

100%
98%

99%
98%
97%

Realizadas até do 90 dias

Realizadas dentro do 80 dias

Gráfico 57 – Avaliação de desempenho do período de experiência dos colaboradores Ebserh.
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Percentual de Progressão Colaboradores de Nível Superior

112 Colaboradores aptos à Progressão Horizontal por
26%
74%

Colaboradores progredidos

Colaboradores não progredidos

Gráfico 58 – Percentual de Progressão de Colaboradores de Nível Superior dos colaboradores Ebserh.

Percentual de Progressão Colaboradores de
Nível Médio e Técnico
47 Colaboradores Aptos à Progressão Horizontal
0%

100%

Colaboradores progredidos
Gráfico 59 – Percentual de Progressão de Colaboradores de Nível Superior dos colaboradores Ebserh.

Programa Crescer com Competências - GDC
554

Colaboradores aptos ao programa (incluindo Chefias)
507

Colaboradores com metas pactuadas/formalizado
Colaboradores sem metas pactuadas

47

8% dos colaboradores sem metas pactuadas

Gráfico 60 – Programa Crescer com Competência - GDC dos colaboradores Ebserh.
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Cargos/Capacitações

202
158

107

Técnico em Radiologia

Técnico em enfermagem

Técnico em segurança…

Psicólogo Organizacional

Capacitados

Técnico em análises…

1510 8
1

3 1 1 1 6 6 1 1 11

Nutricionista

Médico

Fonoaudiólogo

34

Psicólogo Hospitalar

Ativos

Fisioterapeuta

Farmacêutico

Engenheiro de Seg.…

Enfermeiro

Educador Físico

Cirurgião Dentista

Físico - Física Médica

15
1413
3 22
33
11

Pedagogo

55

21 42 11

Biomédico

Assistente Social

Assistente Administrativo

Analista Administrativo

Analista Tecnologia da…

63 31

34
14 77

70

Gráfico 61 – Capacitações realizadas em 2015/2016 dos colaboradores Ebserh.

CAPACITAÇÕES REALIZADAS 2015/2016
156 CAPACITAÇÕES REALIZADAS AO TOTAL

40%

Capacitações Externas

60%
Capacitações In Company

Gráfico 62 – Capacitações realizadas em 2015/2016 por cargo dos colaboradores Ebserh.

3. Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – SOST
O SOST é composto atualmente por um Engenheiro de Segurança do Trabalho, um Enfermeiro
do Trabalho e por um Técnico de Segurança do Trabalho. A partir de dezembro de 2016, a equipe

contará também com um Médico do Trabalho, recentemente convocado pelo edital N° 154/2016
para compor a equipe de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho.
O principal objetivo do serviço é propiciar a adoção de medidas que visem a mitigação de
acidentes do trabalho, quando não é possível através de ações preventivas, evitar suas

ocorrências, bem como promover e proteger a integridade e a capacidade laboral dos

trabalhadores. Também, são atividades inerentes à equipe de segurança do trabalho, a emissão
e revisão de laudos técnicos para a concessão de adicionais de insalubridade, de periculosidade
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e de radiações ionizantes, assim como também, receber e registrar os afastamentos dos

colaboradores em licenças médicas e outros afastamentos relacionados à saúde do trabalhador,
além da realização de exames admissionais e periódicos dos empregados da empresa.
Recentemente, foi elaborado e publicado pela equipe, o edital do processo eleitoral de escolha

da primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, que ocorrerá em dezembro
próximo.




















Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

Elaboração do Laudo de Insalubridade e Periculosidade (atualmente na sexta revisão)
dos colaboradores e chefias (vínculos CLT e RJU);

Elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (enquadramentos
previdenciários de aposentadoria especial);

Levantamento e cadastramento dos produtos químicos utilizados no hospital;

Monitoramento dos indivíduos ocupacionalmente expostos a radiações ionizantes,
através de dosimetria;

Gerenciamento dos extintores de incêndio do hospital;
Registro e análise dos acidentes de trabalho;

Controle e aplicação de vacinas (Hepatite B e Antitetânica) dos colaboradores;

Controle de exames médicos (admissional, periódico, demissional e retorno ao trabalho);
Gestão de atestados médicos;

Gerenciamento de afastamentos (INSS, Licença Maternidade, etc);
Controle de gestantes;

Controle de colaboradores Portadores de Necessidades Especiais - PNE;
Caracterização dos Ambientes de Trabalho;

Matriz de EPI- Equipamento de Proteção IndividuaI;

Procedimento de Permissão de Trabalho para atividades de risco;

Implementação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/EBSERH no Hospital
Escola;

Rotina de Inspeção de Segurança do Trabalho com relatórios mensais;
Coordenação da Comissão Gestora Multidisciplinar do Hospital
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Segue indicadores de atestados médicos de janeiro a outubro de 2016.
250
200

518

207

97

171

3
Jan

116

22
2

Fev

29
6

Mar

10

Abr

Total de Trabalhadores

Mai

400
130

Jul

300
200

61

38

Jun

500

173

108

37

22

526

525

518

157

255

50
0

518

373

150
100

518

513

600

46

Ago

Número de Dias Perdidos

47

46

Set

Out

100

Nov

Dez

0

Número de Atestados

Gráfico 63 – Indicadores de atestados médicos de janeiro a outubro de 2016.

Segue indicadores de custos R$ referente aos gastos com afastamentos de janeiro a outubro de
2016.
1400

R$70.545,38

1200
1000

R$70.000,00

R$62.540,85

R$ 52.173,39 R$51.387,87

800
600

200
Jan

R$927,42
Fev
Mar

R$50.000,00
R$30.000,00
R$20.000,00

R$10.987,00
Total de Horas Perdidas
Abr
Mai
Jun
Jul

R$60.000,00
R$40.000,00

R$32.920,21

400

0

R$80.000,00

R$10.000,00
Custos Diretos p/ EBSERH
Ago
Set
Out
Nov

Dez

R$-

Gráfico 64 – Indicadores de custos R$ referente aos gastos com afastamentos de janeiro a outubro de 2016.
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Segue indicadores de exames periódicos realizados, bem como o valor da provável multa mínima
caso seja autuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre os exames não realizados.

Tabela 40 – Indicadores de exames periódicos realizados, bem como o valor da provável multa mínima caso seja autuado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre os exames não realizados.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

Um dos principais desafios da Divisão de Gestão de Pessoas, além de completar a equipe de
trabalho, a qual ainda está insuficiente para o atendimento de todas as demandas da área de
gestão de pessoas, é sua instalação física adequada, para toda a equipe.

A implementação e monitoramento da frequência dos colaboradores através da biometria,
apresenta-se no momento, com um dos principais desafios a serem enfrentados.
Buscar a capacitação permanente dos seus colaboradores que integram a Divisão, é também

um desafio e um projeto futuro, com aprimoramento dos processos de trabalho e dos fluxos
administrativos, que darão agilidade e maior eficiência nas demandas que surgem a cada dia,

como por exemplo, dar atendimento dentro dos prazos previstos, às solicitações de órgãos de
controle externos e internos, como TCU, CGU e Auditorias Internas.
A Divisão de Gestão de Pessoas, assim como as demais estruturas administrativas do Hospital
Escola, está em processo de implementação, com suas dificuldades sendo enfrentadas a cada
dia, porém com resultados alcançados até aqui, considerados satisfatórios, apesar de todas as
dificuldades encontradas.
Nosso principal desafio futuro é a necessidade de instalar toda a equipe da divisão em um
mesmo espaço físico, em local próximo ao hospital escola, o que facilita a comunicação e
atendimento aos seus colaboradores de forma mais eficiente e colaborativa.
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3.3.3 DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

3.3.3.1 SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

O setor de infraestrutura física EBSERH conta atualmente com 3 Engenheiros: Civil, Eletricista

e Clínico, este último, pertencente à Unidade de Engenharia Clínica. Anterior à vinda desses

colaboradores, a equipe de infraestrutura não contava com profissional habilitado da área de
Engenharia, contando somente com um Administrador e um Arquiteto, responsáveis pelas

demandas de projetos, avaliações, orçamentos, coordenação de equipe de manutenção, entre
outros.
Esta restrição de equipe técnica, oportunizava melhorias em diversos aspectos do setor, que,
excetuadas as referentes à Engenharia Clínica, estão exemplificadas:










Análise técnica de projetos/orçamentos de engenharia contratados pelo Hospital;

Análise técnica insuficiente de propostas de empresas interessadas em contratos
específicos;

Fiscalização técnica de serviços e contratos;

Especificação técnica/projetos de engenharia para serviços de adequações, reformas e
manutenção, quando necessário;

Elaboração de orçamento, baseado em metodologia aplicável à órgãos públicos, para
serviços de engenharia que estabelecem preço paradigma para contratação;

Menor suporte técnico para operação com planos de trabalho e resposta à pareceres
técnicos;

Elaboração de relatórios técnicos, conforme demanda;

Atualização de plantas atualizadas relacionadas à arquitetura e instalações;
Controle informatizado de materiais e serviços relacionadas à manutenção.

ESTRUTURA

Atualmente o setor conta com: 3 Engenheiros, 1 Gerente de Infraestrutura, 1 supervisor de
manutenção, 1 assistente administrativo, 1 estagiário, 7 auxiliares de manutenção de obras e
reparos, 1 técnico em eletrônica, 3 eletrotécnicos, 2 técnicos em refrigeração e 1 técnico em

equipamentos médico-laboratoriais. Observa-se que nesta listagem foram considerados os

colaboradores independente do seu vínculo funcional, isto é, RJU, FAU ou EBSERH. A estrutura
física está concentrada próxima ao PIDI, onde temos oficinas, depósitos e áreas administrativas.

PROCESSOS DE MELHORIA

Abaixo serão listadas melhorias em alguns dos aspectos supracitados.
3.1 ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS/ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA
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Exemplo desta atividade foi a análise realizada sobre projetos relacionados ao Hospice

e Laneira. No que diz respeito à projeto, foram apontadas questões técnicas como:
especificações de materiais elétricos, hidrossanitários, controle tecnológico na execução de
pavimentação, especificações de materiais para movimentação de terra, estrutura, entre outros.

Já no que tange ao orçamento, foram verificados os quantitativos e preços de serviços

pertencentes ao grupo A da curva ABC, corrigindo assim os valores mais relevantes. Estes
apontamentos foram objetos do documento técnico 007/2016 do Setor de Infraestrutura Física.
3.2 ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Para a contratação de empresas do ramo para serviços de engenharia, é necessária

análise técnica das propostas, que ocorrem após visita técnica ao local objeto dos serviços.
Sendo assim, inicialmente requer o trabalho de colaborador da área técnica, para esclarecer o
escopo do contrato e seus requisitos técnicos. Dúvidas que surjam, inerentes ao processo, são
dirimidas também pelo setor técnico. Após, com as propostas em mãos, são verificados o
atendimento ao escopo, requisito técnico, valores e capacidade técnica da empresa.
3.3 FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS E CONTRATOS

Após o contrato de serviços celebrado, temos a fiscalização do serviço/contrato. Esta fiscalização
diz respeito ao cumprimento das especificações estabelecidas e adequado tratamento de termos
aditivos, sejam de acréscimo ou supressão, em virtude de eventuais necessidades.
Com profissionais relacionados à área, termos aditivos podem ser melhor detalhados,

considerando igualmente os acréscimos e supressões, atingindo assim uma situação justa para
o interesse da Contratada – que busca o ressarcimento à serviços prestados – e para o
Contratante – que busca o pagamento somente à serviços recebidos.

3.4 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REFORMA /
ADEQUAÇÃO
As atividades desenvolvidas relacionadas à manutenção, via equipe local ou contratada, variam

em nível de complexidade. Assim, algumas demandam auxílio técnico. Podemos citar como
exemplo as cotações para manutenção elétrica do grupo gerador e subestação, aplicação de
produto para piso deslizante, projetos para enfermarias da clínica médica, etc.

3.5 ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, UTILIZANDO METODOLOGIA
APLICÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A contratação de serviços de engenharia passa necessariamente pela etapa de orçamentação,
quer seja pela cotação de mercado ou pela elaboração de planilha orçamentária. Neste sentido,
para os serviços de maior relevância, foram elaboradas planilhas de custos considerando os

serviços necessários para execução do contrato. Assim, ainda que a contratação destes serviços
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ocorra de forma direta, é possível comparar as propostas dos concorrentes com o preço orçado
pelo setor técnico, aumentando a confiança no preço contratado.
Também foi adquirida, sem custos para a instituição, a utilização por um ano de software para
orçamento de obras. Esta ferramenta aumenta a produtividade na elaboração dos orçamentos e

facilita consideravelmente o processo de atualizações de preços, quando orçado através do
software.
3.6 APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO
Necessário para a descentralização de recursos para a filial, o plano de trabalho requer a

elaboração de documentos técnicos e respostas à questionamentos via parecer da Sede. Desta
forma, faz-se necessário o auxílio do setor técnico.
3.7 PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DAS PLANTAS DO HOSPITAL
Iniciado após a contratação de um estagiário, a atualização está sendo realizada inicialmente
para o prédio do Hospital. Atualmente, cerca de 50% está atualizada.
3.8 CONTROLE INFORMATIZADO DE MATERIAIS
Neste mês de dezembro foi iniciada a utilização de planilha de controle de materiais,
armazenando a descrição, quantidade e custo de cada insumo utilizado pelo setor. Este controle
é de fundamental importância para estimativa de custo de materiais para determinado período.

RESULTADOS

Através das ações desenvolvidas pode-se afirmar que as atividades inerentes ao setor, sejam
de planejamento, fiscalização ou manutenção tiveram evolução em aspectos técnicos.
Foram realizados projetos de adequações, projetos complementares, orçamentos, análise de
contratações, fiscalização de serviços, especificação de serviços de manutenção, relatórios
técnicos, entre outros.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS
Para os próximos anos destacam-se:


Atualização das plantas com verificação das condições de infraestrutura. Ação 1 do NC1



Estruturação dos processos de manutenção preventiva e corretiva, considerando o

do PDE;

registro dos serviços no sistema GLPI e controle de entrada e saída de materiais
utilizados. Ações 2 e 3 do NC1 do PDE;
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Elaboração do Termo de Referência para equipe de manutenção local, com

fornecimento de material. Este TR será elaborado tendo como base o histórico de dados
do Hospital. Ação 5 do NC1 do PDE;

Elencar prioridades para projetos de correção e adequação, através de equipe
multidisciplinar. Isto determinará quais projetos e orçamentos serão elaborados
prioritariamente para posterior obtenção de recursos/contratação. Ação 4 do NC1 do





PDE;

Contratação da equipe local de manutenção bem como dos serviços de adequação
priorizados. Ação 5 do NC1 do PDE;

Planejar a expansão de infraestrutura física e tecnológica em virtude da ampliação do
Hospital. Ação 6 do NC1 do PDE;

Planejar as diversas ações pertencentes ao setor de Infraestrutura Física, conforme
organograma abaixo.

Infraestrutura
Física
Planejamento

Fiscalização

Projetos

Obras/serviços

Orçamentos

Contratos

Manutenção
Gerenciamento

Contratações
Figura 68 – Organograma do planejamento da Infraestrutura Física.
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UNIDADE DE ENGENHARIA CLÍNICA
CONTEXTUALIZAÇÃO

A unidade de Engenharia Clínica foi “criada” em novembro de 2015 com a admissão no concurso
do Engenheiro Clínico.
Antes deste período a unidade fazia parte do setor de manutenção eletro-eletrônica. Os
colaboradores de tal setor se esforçavam para atender às necessidades das áreas demandantes,
porém como a área de engenharia clínica envolve conceitos específico, comparado à

manutenção em equipamentos eletrônicos em geral, muitas demandas não eram supridas como
se deveria.
Este cenário gerava alguns problemas dentre eles:


Colaboradores dos setores assistenciais sem o devido treinamento e conhecimento



Excesso de envio de equipamentos para manutenção externa (onerando o processo);










quanto às tecnologias manuseadas;

Aquisição de equipamentos sem a devida necessidade;

Equipamentos utilizados em áreas críticas sem a devida manutenção ou funcionando
precariamente;

Excesso de equipamentos parados por falta de manutenção;

Estoque de peças não condizentes com a necessidade/realidade;

Tempo de atendimento alto, gerando cancelamento de exames e diminuição de leitos de
internação.

Parque de equipamentos não dimensionado. O setor não conseguia indicar melhores
aquisições e necessidades.

Manutenções realizadas sem registro (ordem de serviço).
Usuários insatisfeitos com o setor responsável por equipamentos médicos.

ESTRUTURA

Logo no início do trabalho houve uma melhoria da estrutura física a partir da organização do

setor. Houve uma reestruturação dos espaços com o aumento da área disponível para a
manutenção em equipamentos médicos. As imagens em anexo mostram algumas das melhorias
realizadas no espaço físico.

A melhoria da bancada tornou o processo de manutenção mais limpo, higiênico e eficiente,
porém ainda restam algumas melhorias necessárias para o funcionamento adequado do setor.
Logo de início houve a organização do estoque, onde foram percebidas as necessidades. Os
materiais estão sendo adquiridos aos poucos.
Foi investido em equipamentos para manutenção de equipamentos, incluindo ferramentas
básicas, simulador de ECG, osciloscópio e termômetro padrão.
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Atualmente a equipe é composta por um técnico em equipamentos médico-laboratoriais (RJU)

que trabalha 30h/s e o Engenheiro Clínico. Indiretamente existe o auxílio dos colaboradores da
área de eletrônica (fundação) para demandas específicas.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

3.1 IMPLEMENTAÇÃO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ORDENS DE
SERVIÇO
Foi realizada a implantação do Software GLPI. Todos os equipamentos foram cadastrados no

software e hoje, cada falha é registrada para cada equipamento, tornando possível a obtenção

de diversos dados relacionados à manutenção em tempo real. A manutenção foi registrada em
planilha de dezembro de 2015 a junho de 2016.
3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
Todos os chamados de manutenção corretiva são abertos no software e são acompanhados

desde sua abertura até sua conclusão, antes este processo não seguia uma linha lógica e

racional. Com isso em muitas vezes, o processo iniciava com um equipamento danificado e não
tinha um fim, tornando o usuário (colaboradores da área assistencial) insatisfeito com o serviço.
Hoje todos os equipamentos, desde que não estejam em garantia ou não possuam contrato, são

avaliados internamente antes de qualquer avaliação externa. Reduzindo drasticamente o número
de equipamentos enviados para manutenção externa.
3.3 SISTEMATIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRAS
Todas as aquisições relacionadas a equipamentos médicos (peças, serviços e equipamentos

novos) com exceção dos insumos hoje passa por algum tipo de especificação da Engenharia
Clínica, reduzindo a quase zero o número de aquisições indevidas ou especificadas
incorretamente.
3.4 IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DO FOCO NO PACIENTE
Um dos trabalhos mais importantes foi o treinamento on the job realizado pelo Engenheiro Clínico

aos demais colaboradores da unidade. Esse treinamento teve início no primeiro dia de trabalho
e é realizado a cada dia. O objetivo não é apenas a melhoria do conhecimento da parte técnica,

com relação ao funcionamento e manutenções em equipamentos, mas principalmente com
relação ao contexto de inserção do setor no processo. Abriu-se os olhos da equipe para que

fosse instituída a cultura de correção e prevenção de falhas com foco no paciente e não apenas

nas máquinas. Essa cultura se caracteriza principalmente em tornamos disponíveis e pró-ativos
para auxiliar a área assistencial e os pacientes no que for possível, seja realizando um

treinamento, tirando uma dúvida, avaliando os possíveis erros e propondo soluções concretas,

priorizando as manutenções em equipamentos críticos ao processo. Essa mentalidade é
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importantíssima pois quando a unidade é solicitada, esta deve ter a maior agilidade possível,
pois alguém em estado crítico pode estar precisando de um auxílio.
3.5 TREINAMENTOS OPERACIONAIS REALIZADOS COM DIVERSAS EQUIPES
Implantação da rotina de treinamentos, conforme procedimento desenvolvido pelo Grupo de
Trabalho de Engenharia Clínica da EBSERH (GT-Eng. Clínica)
3.6 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Implantação do processo de manutenção preventiva, conforme procedimento desenvolvido pelo

Grupo de Engenharia Clínica da EBSERH (GT-Eng. Clínica). Conforme será demonstrado nos

resultados, em razão da equipe reduzida, foram realizadas manutenções preventivas em 2016
apenas nos equipamentos com risco máximo aos pacientes. Para o ano de 2017 está prevista a

contratação de equipe terceirizada com a finalidade de garantir as ações preventivas de forma
integral.
3.7 IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES PARA ANÁLISE DO PROCESSO
Implementação dos indicadores básicos conforme apresentado nos resultados.

RESULTADOS

4.1 SETOR INSTITUÍDO
O principal resultado deste primeiro ano foi a implementação deste setor novo. É nítido o

estreitamento das relações com os diversos setores assistenciais e administrativos do hospital.
A engenharia clínica hoje participa de todos os processos envolvendo equipamentos médicos,

desde sua aquisição, vida útil (manutenção) e desativação. Parte do cotidiano da engenharia
clínica dedica-se a treinamentos dos usuários, melhorando substantivamente a qualidade da
assistência.
Este processo resulta na otimização dos recursos existentes e melhor investimento do recurso
financeiro, tanto na compra quanto na manutenção do parque.
4.2 RESULTADOS REFERENTES À MANUTENÇÃO
4.2.1 Ordens de Serviço
Foram registradas nestes 12 meses 1263 ordens de serviço, sendo que destas 1188 referentes
a manutenções corretivas e 75 preventivas. A Figura abaixo apresenta o percentual de cada
manutenção.
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Percentual de OS´s
6%

94%

OS´s Preventivas

Os´s Corretivas

Gráfico 65 – Percentual entre manutenções preventivas e corretivas.

O objetivo é aumentar o número de atividades preventivas em relação às corretivas, alguns

autores consideram a relação de 20% OS´s preventivas para 80% de OS´s corretivas como a
relação próxima ao ideal. Este número reduzido é reflexo do número limitado de colaboradores
na equipe.
A Figura abaixo apresenta a evolução do número de manutenções corretivas e preventivas em

12 meses. Nos meses de junho e julho houve a implementação do software GLPI, nestes 2

meses o número de OS´s registrado foi menor, em decorrência da falta de prática e ambientação
com a ferramenta.
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Gráfico 66 – Número de manutenções em 12 meses.

Em média foram realizadas 113 manutenções corretivas por mês (excluindo-se da análise os
meses de junho e julho pelos motivos citados anteriormente).
4.2.2 Ordens de Serviço Corretivas
Nos 12 meses de trabalho foram registradas 1188 manutenções corretivas, sendo que:
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1133 OS´s foram solucionadas internamente resultando em 98,33% das manutenções

(excluindo-se as manutenções em garantia e com contrato). Alto índice de resolutividade
interna.

17 OS´s foram solucionadas externamente, sendo que destas, 13 OS´s foram para
reparo de endoscópios rígidos (óticas) e flexíveis (gastroscópios, broncoscópios e

colonoscópios), que são equipamentos reparados apenas por empresas especialistas


na área.

Outras 38 OS´s foram solucionadas por terceiros, porém sem custo ao hospital, pois se
tratavam de equipamentos em garantia ou com contrato vigente.

Manutenções Corretivas
Corretiva Externa
(com contrato ou
garantia)
3%

Corretiva Interna
95%

Corretiva Externa
(sem contrato)
2%

Corretiva Interna

Corretiva Externa (sem contrato)

Corretiva Externa (com contrato ou garantia)
Gráfico 67 – Percentuais entre as manutenções realizadas.

4.2.3 Resolutividade Interna
98,33% das OS´s onde os equipamentos não se encontravam cobertos por contrato ou garantia
foram solucionadas internamente pela equipe de engenharia clínica do hospital.
4.3. OUTROS RESULTADOS
4.3.1 Ativação do Mamamóvel
A equipe de Engenharia Clínica foi responsável pela ativação do mamógrafo existente no
caminhão mamavida para mês da campanha do outubro rosa, possibilitando o atendimento de
aproximadamente 400 mulheres, auxiliando na prevenção e identificação precoce da doença.
Obs. O mamógrafo estava parado a quase 10 anos e foi colocado em uso com custo zero.
4.3.2 Participação em aquisições de equipamentos
Foram especificados e orçados os equipamentos para a montagem completa do consultório
odontológico e outros diversos equipamentos adquiridos com recurso público dentre eles:



Ultrassom – ecodoppler;
Cardioversores;
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Duodenoscópio e gastroscópio;
Centrífugas e microscópios.

Todos os equipamentos adquiridos foram de primeira linha e dimensionados de acordo com as
necessidades de cada setor e processo.
4.3.3 Ativação de diversos equipamentos que estavam parados por necessidade
de manutenção, dentre eles:


Ventiladores pulmonares;



Fototerapias;








Incubadoras;

Camas elétricas;
Ultrassom;

Mesas cirúrgicas;

Monitores Multiparmétricos;
Oximetros, entre outros.
4.3.4 Treinamentos Operacionais

Foram realizados 11 treinamentos, sendo eles:


Treinamento com a equipe da UTI para operação do guincho de transferência de



Treinamento quanto ao correto manuseio dos equipamentos de ventilação pulmonar da






pacientes (2 turnos);

marca Dixtal na UTI Neo Natal (1 turno).

Treinamento das equipes da UTI adulto quanto ao manuseio dos equipamentos de
ventilação pulmonar da marca Maquet (2 turnos).

Treinamento das equipes da Ginecologia quanto à operação dos cardioversores e
monitores multiparâmetros existentes no setor (2 turnos).

Orientação da equipe de enfermagem do centro cirúrgico quanto ao manuseio das
mesas cirúrgicas afim de evitar falhas geradas por mau uso (2 turnos).

Treinamento dos dentistas e residentes quanto à operação de todos os equipamentos
utilizados no novo consultório odontológico (2 turnos).

Destes treinamentos apenas o aplicado aos dentistas e residentes foram registrados com lista
de presença, pois o processo ainda não estava instituído.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS
Para os próximos anos destacam-se:


Implementação das demais rotinas desenvolvidas em conjunto no final de 2016 pelas



Implementar mais indicadores de gestão incluindo os indicadores de tempo e

equipes de Engenharia Clínica da EBSERH.
disponibilidade.
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Contratar uma empresa terceirizada para apoio nas atividades, principalmente nas



Implementar análises e procedimentos para mitigação de riscos relacionados a





rotinas preventivas, suprindo assim a necessidade de mão de obra.
equipamentos médicos.

Preparar os descritivos para aquisição dos demais equipamentos necessários.
Registrar todos os treinamentos realizados.

Buscar pela melhoria das bancadas a fim de tornar o HE-UFPEL uma referência com
relação à manutenção e calibração de equipamentos médicos.
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3.3.3.2 SETOR DE SUPRIMENTOS

CONTEXTUALIZAÇÃO

O setor de Suprimentos tem por função gerenciar de forma estratégica e racional os insumos
padronizados, garantindo plenitude ao funcionamento de todas as atividades inerentes ao

hospital, especialmente o atendimento dos pacientes do SUS e o ensino de excelência. Instituído

há pouco meses, concentra como objetivo principal o suprimento do HE-UFPel - EBSERH com
materiais de qualidade, em quantidade suficiente e pelo melhor custo, reduzindo os desperdícios.
Principais competências do setor de Suprimentos:


Manter atualizada as planilhas de padronização de insumos utilizadas no HE, incluindo



Manter atualizado o balanço do estoque existente;










o consumo médio mensal por item;

Planejar as licitações para garantir o abastecimento adequado do HE-UFPel – EBSERH;
Acompanhar e monitorar o atendimento dos empenhos, baseando-se na demanda da
Instituição e na disponibilidade orçamentária;

Acompanhar e controlar o uso racional dos insumos no hospital; de acordo com as
diretrizes estabelecidas;
Estabelecer

fluxos

para

recebimento

e

dispensação,

aproveitamento das validades dos itens em estoque;

observando

o

melhor

Articular os atores envolvidos no processo de compra e fornecimento, reduzindo o
número de notificações e penalizações;
Desenvolver

estratégia

para abastecimento

contínuo,

necessidade de compras não contempladas nos pregões.

observando prevenir

a

Promover e apoiar programas de capacitação de recursos humanos a equipes
multiprofissionais, nas unidades do hospital;

Apoiar a implementação de protocolos clínicos, definidos e negociados pela Diretoria de
Serviços Assistenciais.
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ESTRUTURA

Fundamental ao funcionamento da Instituição, o Setor conta com treze profissionais, distribuídos
entre os vínculos RJU, EBSERH E FAU, delegados da seguinte forma:
Um Chefe de Setor, um assistente administrativo, um auxiliar administrativo (Ismael), seis

auxiliares de almoxarifado (Marcio, Gustavo, Michel, Guilherme, Eduardo, Veridiana) uma
farmacêutica, uma enfermeira, dois estagiários.
No que se refere a estrutura, o setor dispõe: de um depósito geral, localizado à 2 km da sede do
Hospital, bem como, utiliza um espaço limitado para acúmulo de quantidades destinadas a suprir
paliativamente a Instituição, sendo este último, inadequado para o desenvolvimento ideal das
atividades.

PROCESSO

O presente relato objetiva fornecer informações acerca do trabalho desenvolvido no Setor de
Suprimentos. Os dados referem-se ao período de aproximadamente 270 dias correspondente
aos meses de março a novembro.
Há dificuldade em demonstrar evolução, haja vista a inexistência de registros anteriores que

possam parametrizar os procedimentos. É o caso, por exemplo, dos descartes de medicamentos
e outros materiais, este controle iniciou-se com a chegada da Bióloga Bruna que juntamente com
o Gerente Administrativo apoderou-se desta situação.

O processo de implantação do setor ocorre de forma lenta, justamente em virtude da variedade

de vínculos existentes. Há necessidade de alteração na cultura dos funcionários que

desempenham função no almoxarifado, a fim de que consigam compreender o seu real papel
frente aos processos de trabalho. Não obstante, estes trabalhadores necessitam capacitação e
valorização de suas competências e funções.

Mesmo perante este cenário, ações forma construídas juntamente com as equipes do HE, são
elas:
A. Centralização do processo de pedidos na chefia de setor. Incluem-se neste item os
seguintes aspectos:


Avaliação da necessidade da demanda solicitada;



Encaminhamento de demanda por compra direta nos casos específicos;



Verificação do pregão demandado (vigência, itens e saldos);

B. Controle eficaz das entregas dos Empenhos solicitados, considerando todo o processo
como:


Distribuição aos fornecedores;



Encaminhamento para notificação e penalização;





Controle de prazos de entrega;

Atenção primordial aos eventuais processos de troca;
Fiscalização da quitação de saldos em aberto;
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Recuperação de empenhos não entregues em períodos anteriores, com
aproveitamento do saldo.

C. Revisão de itens padronizados a fim de otimizar o processo de compra;

D. Estabelecimento de diálogo para mudança de cultura dos responsáveis técnicos

envolvidos nos processos, conjecturando planejamento mínimo a fim de evitar compras
emergenciais.

E. Incentivo ao trabalho em equipe, e clarificação dos papeis de cada agente atuante nos
processos que integram o setor.

RESULTADOS

Os resultados colhidos a partir das ações implantas são explicitados a seguir, cabendo ressaltar

o curto período de atuação, bem como, as dificuldades que naturalmente apresentam-se em um
processo de transição desta amplitude.
Quanto ao fornecimento, houve observação sobre o novo modelo de relação de distribuição dos

empenhos com o recebimento dos itens, ação que tem garantido atenção dos fornecedores ao
cumprimento dos prazos estabelecidos e fidelidade às propostas ofertadas no pregão.

EFETIVIDADE NO FORNECIMENTO

EMPENHOS NOT. C/
SOLUÇÃO EM FORNECEDOR
EMPENHOS NOT.
RESOLVIDOSANDAMENTO PENALIZADO
2%
1%
EMPENHOS 7%
NOTIFICADOS
10%

EMPENHOS
ENTREGUES S/
NOTIFICAÇÃO.
80%

TOTAL DE EMPENHOS

EMPENHOS NOT. RESOLVIDOS
FORNECEDOR PENALIZADO

EMPENHOS NOTIFICADOS

EMPENHOS NOT. C/ SOLUÇÃO EM ANDAMENTO

Gráfico 68 – Efetividade no fornecimento de bens e materiais.
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Ação paralela às rotinas instaladas, fora trabalho de resgate de empenhos com algum tempo de

emissão e que se encontravam pendentes de entrega ou liquidação. A atividade concentrou

atenção em todos os empenhos que por um motivo ou outro contavam com saldo em aberto, ou
seja, houve ganho em dobro pela Instituição, a partir do momento em que os itens cuja entrega
fora conquistada, foram adquiridos com preços três ou quaro vezes menor do que os valores

praticados atualmente. Desta forma, há reposição do estoque sem a necessidade de aquisição

por preço mais elevado e promove-se o aproveitamento de recursos que constavam como “restos
a pagar” e que seriam devolvidos à União.

RESGATE DE EMPENHOS PENDENTES
IDENTIFICADOS RESGATADOS
36%

EMPENHOS IDENTIFICADOS

IDENTIFICADOS - RESGATADOS

Gráfico 69 – Resgate de empenhos pendentes.

Muitos dos empenhos identificados pertenciam à pregões cujo período de vigência já havia

expirado. Diante disto os fornecedores responsáveis pelos mesmos alegaram tal fato como
justificativa para a não entrega, impossibilitando a exigência de entrega dos itens( SRP de 2015).
O total de empenhos nesta situação corresponde a 26, 47 % do total de NE´s identificadas. Em

relação a 2016, também fizemos resgates de empenhos que não haviam sido entregues. Este

trabalho em conjunto fez com que verbas liberadas pela União no período de 24/04/2016 valor
de R$ 3.77.123,29, seus empenhos fossem totalmente entregues , no período de 16/08/2016 no

valor de R$ 1.542.753,02 não tivemos atendimento total pois, ficamos com saldo a receber de
R$ 32.537,56, porém estas Empresas que não entregaram os Empenhos estão todaas
notificadas e/ou impedidas de licitar.

Estamos trabalhando em três verbas liberadas pela União e, mesmo com toda a crise financeira

que o país se encontra, estamos conseguindo fazer com que as Empresas entreguem até mesmo
antes do prazo estabelecido nos empenhos.( Empenhos entregues a partir de 22/11/2016 ao
setor de Suprimentos).
Por fim, o Sistemas de Registro de Preços têm sido alvo de intervenção pelo setor de
Suprimentos. Abaixo são relacionados os SRP´s elaborados após a efetivação do Setor.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SRP 32 – 2016
SRP 33 – 2016
SRP 37 – 2016
SRP 39 – 2016
SRP 56 - 2016
SRP 78-2016
SRP 83-2016

Tabela 41 – Sistema de Registro de Preço Homologados.

HOMOLOGADOS
Filmes Raio – X
Soro Hospitalar
Medicamento Quimioterápicos
Tecidos e aviamentos
Medicamentos (Contempla desertos do SRP 75/2015
Gêneros AlimentíciosNutrição sistema fechado e fórmulas infantis

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

360
Pedido
38-2016
71-2016
73-2016
118-2016

EM PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO
Material Médico deserto e cancelados do SRP 042/2016
Equipo de Infusão por Bomba
Material Administrativo
Tecidos – itens desertos e cancelados do SRP 39/2016

Pedido
21-2016

Item
Nutrição Parental NPTs

Pedido

EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA/
FAU
EPI´s
Material de Higienização
Insumos de Laboratório
Grampeadores Cirúrgicos
Material Médico Hospitalar (Geral)

Tabela 42 – Sistema de Registro de Preço em Homologação.

Tabela 43 – Sistema de Registro de Preço esperando liberação.

41 - 2016
72 - 2016

Tabela 44 – Em Processo de Elaboração do Termo de Referência e Planilhas de Médias pelo Setor de Compras da FAU,
com descritivos e quantidades definidas

Iremos iniciar o trabalho de elaboração de acordo com nossa demanda, do novo SRP de Fios
cirúrgicos e Telas cirúrgicas. Essa condição tem oportunizado melhor utilização do dinheiro
público, reduzindo custos e computando a real necessidade das aquisições via empenho.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS

O maior desafio inerente ao Setor de Suprimentos é a conquista do abastecimento do hospital
100% via pregão, reduzindo a zero a necessidade de aquisição via cotação direta.
1. Adequação do espaço utilizado como almoxarifado, habilitando-o com PPCI,
identificação visual de itens, organização do ambiente administrativo;

2. Criação da equipe do setor de Suprimentos e adequação da Unidade de Almoxarifado,
separando-os e possibilitando autonomia ao setor de Suprimentos, de acordo com o
Organograma da EBSERH.

3. Oferecer capacitação aos colaboradores para exercício das tarefas pertinentes ao Setor;
4. Tornar o setor de Suprimentos uma excelência em abastecimento do HE;

5. Implantação do Software AGHU – Módulo Almoxarifado; a fim de melhorar o controle de

estoques via sistema, através de um programa atual de Gerenciamento de estoques no
qual possamos ter maior transparência na dispensação de insumos e entradas de
materiais.

6. Redução o mais próximo de zero dos descartes por prazo de validade expirado;

7. Estabelecer calendário de revisão dos itens padronizados; através da Comissões de
Padronização do HE, estabelecendo fluxos de elaboração de novos SRPs impedindo
que fiquemos períodos sem SRPs vigentes;

8. Enfatizar o trabalho em equipe e a necessidade de comunicação em tempo real entre a
Assistência e o setor de Abastecimento; evitando compras emergenciais;

9. Mudança de cultura quanto ao consumo e utilização dos insumos do HE;

10. Profissionalização dos funcionários do Almoxarifado e Suprimentos, através de cursos
de Capacitação;
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11. Comprometimento de todos os atores envolvidos no bem-estar do paciente, com

informações adequadas e fidedignas quanto a necessidade de insumos, melhor
planejamento nas ações e acima de tudo, ética nos procedimentos realizados.

12. Implantação da Norma Técnica Operacional DOF – 1/2016 – Que dispõe sobre os
procedimentos do inventário físico de estoque.
O setor de Suprimentos, é um setor que está em fase de concretização de seus trabalhos, neste
ano foi importante para seu reconhecimento pelos Técnicos do HE, estipulando fluxos de

compras, avaliação de novos insumos, novas marcas, e conhecimento por parte dos Técnicos

Responsáveis pelos setores do HE de suas necessidades reais de insumos. Este é um desafio
que deverá ser seguido por todos pois, mudança de cultura e forma de utilização mais consciente

de insumos são procedimentos que levam tempo para serem efetivados e por isso necessitamos
estarmos aptos a cada vez mais usarmos nosso conhecimento Técnico para que todos os

procedimentos no atendimento dos pacientes sejam plenos e que o HE continue se crescimento
perante a comunidade que assiste.
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3.4 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO (FAU)

3.4.1 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
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Figura 69 – Organização do Departamento Financeiro da FAU.

Figura 70 – Quadro de funcionários do Departamento Financeiro da FAU.
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Tabela 45 – Demonstrativo sintético de aquisições por compra direta pela FAU e por processos licitatórios.

Gráfico 70 – Percentual de aquisições por compra direta pela FAU e por processos licitatórios

Tabela 46 – Demonstrativo de pregões de 2013 a outubro de 2016.
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Gráfico 71 – Valores anuais de pregões realizados entre 2013 e outubro de 2016.

Tabela 47 – Demonstrativo financeiro anual de compras por ordem judicial.

Gráfico 72 – Número anual de pacientes beneficiados por compras de ordem judicial de 2013 a outubro de 2016.
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Tabela 48 – Demonstrativo gerencial analítico – consumos – FAU de 2013 a outubro de 2016.

Gráfico 73 – Demonstrativo sintético de prestação de contas de 2013 a outubro de 2016.

Tabela 49 – Demonstrativo de Verbas recebidas via REHUF.

DESAFIOS E PROJETOS FUTUROS


Liquidação do passivo que em 31/10/2016 pelo Demonstrativo Gerencial



Uma transição

montante do valor de R$ 11.087.134,45;

dos processos administrativos e

financeiros

da

totalizou o

FAU para a Filial

EBSERH onde prevaleça o respeito à cultura e aos trabalhadores que ajudaram a
construir a história do Hospital Escola da UFPEL;
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Aproveitamento das competências e expertises dos funcionários da FAU que ao longo
das suas carreiras

agregaram carinho, respeito e dedicação ao hospital escola da

UFPEL e que de igual modo aos outros vínculos tiveram a mesma fonte pagadora dos



seus salários, advindo de recurso da União;

Implantação do Sistema de Informática no Almox/compras/contas a pagar (AGHU), já
apontado no Acordão do TCU de 2013;

Melhorar os processos internos para atingirmos um maior percentual de compras por
licitação.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

3.4.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O presente relatório demonstra, brevemente, os índices do Departamento de Recursos Humanos

da Fundação de Apoio Universitário relacionados aos trabalhadores lotados na área da saúde
do Hospital Escola UFPel/EBSERH.
No decorrer dos últimos quatro anos, as mudanças no staff da Fundação ocorreram a todo

momento e a área de Recursos Humanos foi bastante exigida e cobrada para atender as

demandas do meio. Devido ao capital humano da Instituição estar passando por um amplo
processo de transformação, as relações tradicionalmente instituídas tornaram-se frágeis diante
do ambiente mutável.

Nessa transição, muitos vínculos foram rompidos, e os que permanecem, aguardam seus
desligamentos, sustentados pela necessidade institucional e responsabilidade pessoal. Pessoas

com seus conhecimentos, formas e relacionamentos, talentos e capacidade conceitual

agregaram valor e geraram, no decorrer de mais de 30 anos, patrimônio intangível para Pelotas
e região sul do Rio Grande do Sul.
Os trabalhadores do Recursos Humanos participaram ativamente desse sistema, dividido por

áreas, mas integrados num mesmo objetivo comum, executando ações e conciliando reações
entre trabalhadores e instituição.

QUANTITATIVO DE TRABALHADORES
RECURSOS HUMANOS

DO

DEPARTAMENTO

DE

01 Chefe de Recursos Humanos

Recursos Humanos

01 Assistente Técnico Administrativo
01 Analista de RH

Departamento de Pessoal

01 Assistente de Pessoal
01 Estagiário
01 Psicóloga do Trabalho

Psicologia do Trabalho

01 Psicóloga Clínica

Saúde e Segurança no Trabalho

01 Engenheiro de Segurança no Trabalho
02 Técnicos de Segurança no Trabalho

Tabela 50 – Quantitativo de trabalhadores do Departamento de Recursos Humanos

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

369

DIRETRIZES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS


Recrutamento e seleção de Pessoal



Controle de Frequência









Admissão de Pessoal
Afastamentos

Movimentação de Pessoal

Desenvolvimento de pessoal

Saúde e Segurança no Trabalho
Programa de Benefícios
Demissão de Pessoal

BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
DEPARTAMENTO DE PESSOAL


Contratação e demissão de Pessoal;



Folha de Pagamento mensal, RAIS, DIRF;







Cadastro e arquivo de todos os trabalhadores ativos e inativos;
Gerenciamento, controle e liberação de vale transporte;
Gerenciamento do sistema de controle de efetividade;
Organização documental para processos trabalhistas;

Agendas com órgãos públicos (Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Sindicatos,
etc.).

PSICOLOGIA DO TRABALHO


Recrutamento e seleção de pessoal;



Orientação a grupos de funcionários;









Acompanhamento de funcionário no período probatório;
Controle de documentos do setor;

Supervisão de estagiários curriculares;

Atendimento psicológico individualizado e grupo de funcionários;
Intervenção em situações de crise de funcionários;

Aconselhamento em situações de conflito de funcionários;
Avaliação e encaminhamento de funcionários para psiquiatria.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO


Programas de Prevenção de Acidentes;



Plano de Prevenção de Riscos Ambientais;






Orientação à CIPA;

Inspeção de Segurança;

Emissão de Laudos Técnicos;
Participação em perícias técnicas.
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ÍNDICES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

No ano de 2014 se deu a ampliação do Hospital Escola UFPel, com a abertura de novos setores,
como a Rede de Urgência e Emergência (RUE). A partir disso, com o aumento da demanda de
pacientes, houve a necessidade da contratação de novos profissionais para integrar as equipes
já existentes. O maior quantitativo de admissões se deu nesse ano, totalizando 299.
Consequentemente, o número de trabalhadores no ano de 2014 cresceu (n=738), como podese observar no gráfico abaixo.

Com a adesão do Hospital Escola UFPel à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), a necessidade do desligamento dos trabalhadores da Fundação fez o quantitativo

de trabalhadores diminuir no ano de 2016 (n=476), diminuindo também o número de admissões
(n=72).

476

647

12/2013

12/2014

583

738

12/2015

10/2016

Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.

Gráfico 74 – Demonstrativo anual de admissões da Fundação de Apoio Universitário no período de 2013 a 2016.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.

Gráfico 75 – Demonstrativo anual de trabalhadores da Fundação de Apoio Universitário no período de 2013 a 2016.
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O gráfico acima apresenta o demonstrativo de admissões da Fundação de Apoio Universitário
no ano de 2016. Observa-se que o maior quantitativo de admissões foi na área de recepção

(n=28), seguido da área de higienização (n=24). A quantidade de estagiários admitidos não
apresentou grandes diferenças durante os anos (gráfico abaixo).

1 3

Porteiro(a)
Recepcionista
Auxiliar de Faturamento
Auxiliar de Almoxarifado
Motorista
Auxiliar de Laboratório
Copeiro(a)
Auxiliar de Farmácia
Auxiliar de Higienização
Auxiliar Administrativo

24
28

2

5

1 11 3

Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.
Gráfico 76 – Demonstrativo de admissões da Fundação de Apoio Universitário no ano de 2016.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.
Gráfico 77 – Demonstrativo anual de estagiários admitidos no período de 2013 a 2016.
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Com relação aos desligamentos de trabalhadores, observa-se maior quantitativo (n=264) no ano

de 2015, atribuído a maioria, como mencionado antes, à admissão dos trabalhadores

concursados pela EBSERH para o Hospital Escola UFPel. No ano de 2016, os desligamentos
seguiram acontecendo, resultando, até outubro, em 225 demissões. De acordo com o gráfico 6,

o maior quantitativo de desligamentos do ano de 2015 se deu na área assistencial (n=177), no
qual se encontram os profissionais da área médica, seguida da área administrativa (n=33). Já no

ano de 2016, os desligamentos da área assistencial se mantiveram em maior número (n=119),

porém, em segunda instância, encontra-se a área de apoio, com 45 demissões. Nessa última
área citada os desligamentos foram substituídos na integralidade por trabalhadores através de
processo seletivo da Fundação de Apoio Universitário.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.

Gráfico 78 – Demonstrativo anual de demissões da Fundação de Apoio Universitário no período de 2013 a 2016.
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Gráfico 79 – Demonstrativo de demissões da Fundação de Apoio Universitário no ano de 2015.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.
Gráfico 80 – Demonstrativo de demissões da Fundação de Apoio Universitário no ano de 2016.

A tabela abaixo apresenta um demonstrativo sintético da folha de pagamento e encargos.
Observa-se uma oscilação na média anual com relação à folha de pagamento e encargos neste
quadriênio. No ano de 2014, para abertura de novos leitos no Hospital Escola UFPel, houve um

aumento do custo mensal e encargos da folha de pagamento, devido a admissão de novos

trabalhadores para o atendimento assistencial. Com advento do concurso da EBSERH para o
Hospital, em 2015, a medida em que ocorrem as contratações dos concursados, iniciada em
setembro, a desoneração na folha de pagamento vem gradativamente reduzindo.
MÉDIA

MENSAL

2013

2014

2015

2016

R$ 1.334.327,67

R$ 1.490,017,98

R$ 1.884.863,38

R$ 1.243.836,11

Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.
Tabela 51 – Demonstrativo sintético da Folha de Pagamento e Encargos.

MÉDIA ANUAL

2013

2014

2015

2016

16

23

30

24

Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.
Tabela 52 – Demonstrativo sintético da Reclamatórias trabalhistas.
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ÍNDICES DO SETOR DE PSICOLOGIA DO TRABALHO

Devido à ampliação de setores do Hospital Escola no ano de 2014, observa-se que o maior

quantitativo de processos seletivos realizados pelo setor de Psicologia do Trabalho cresceu
consideravelmente nesse ano, totalizando em 111. Os meses de maior demanda de processos

foram março, agosto e junho, respectivamente. Entretanto, no ano de 2016, com a adesão do
Hospital Escola à EBSERH, as contratações pela Fundação diminuíram consideravelmente e,

consequentemente, o número de processos seletivos também, contabilizando em 30 até o mês

de outubro. O gráfico abaixo apresenta a relação anual de processos seletivos por área.
Observa-se o aumento do número de processos para as áreas de assistência e apoio em 2014
(n=27; n=29, respectivamente), que diminuiu consideravelmente nos últimos dois anos.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.

Gráfico 81 – Demonstrativo anual de processos seletivos realizados pela Fundação de Apoio Universitário no período
de 2013 e 2016.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.

Gráfico 82 – Demonstrativo mensal de processos seletivos realizados pela Fundação de Apoio Universitário no período
de 2013 e 2016.

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

375

ADMINISTRAÇÃO
40
30

23

20

9

10
0

ASSISTÊNCIA

APOIO

2729

18

15

11

3 3
2013

3
2014

SUPORTE

20
9

7

15
1

7

ESTÁGIO

1

2015

5

14
2

2016

Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.
Gráfico 83 – Relação anual de processos seletivos por área no período de 2013 a 2016.

O gráfico abaixo mostra a relação anual de candidatos por etapa de processo seletivo da

Fundação de Apoio Universitário no período de 2013 a 2016. O ano de 2014 teve o maior
quantitativo de candidatos em todas as etapas. Comparando com o número de processos

seletivos realizados por ano, essa relação deve-se ao fato deste ano ter sido o ano com maior
número de processos seletivos, o que acarreta em maior número de candidatos. Porém, apesar
do número de processos seletivos em 2016 ter diminuído consideravelmente para apenas 30, o
número de candidatos se manteve alto. Isto pode ter acontecido devido à crise econômica em

que se encontra o país neste ano, que trouxe problemas financeiros para diversas empresas,
ocasionando grande número de desemprego.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.

Gráfico 84 – Demonstrativo anual de candidatos por etapa de processo seletivo da Fundação de Apoio Universitário no
período de 2013 a 2016.
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Em relação à divulgação de recrutamentos, em 2013 foram publicados 29 anúncios em jornal de
grande circulação, em 2014, 47 anúncios, em 2015, 24 anúncios e, em 2016, 15 anúncios. O
gráfico abaixo apresenta o demonstrativo de custos com a publicação dos recrutamentos.
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Obs.: Fechamento dos dados anterior à contabilização dos meses de novembro e dezembro de 2016.

Gráfico 85 – Demonstrativo anual de custos com publicação de recrutamentos da Fundação de Apoio Universitário no
período de 2013 a 2016.

O momento de transformação pela qual a Fundação de Apoio Universitário vem passando traz
angústias e desmotivação entre os trabalhadores. Com isso, o número de atendimentos clínicos
individuais cresceu nos últimos dois anos, aumentando, também, a busca pelo serviço.
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* Obs.: Dados inexistentes no período de janeiro de 2013 a outubro de 2014.

Gráfico 86 – Demonstrativo anual de atendimentos clínicos da Fundação de Apoio Universitário no período de 2013 a
2016.
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ÍNDICES DO SETOR DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

A tabela abaixo apresenta os indicadores anuais do setor de Segurança e Saúde no Trabalho da
Fundação de Apoio Universitário no período de 2013 a 2016. Observa-se que o nível de

cumprimento do Índice de Conformidade Legal (ICL) aumentou no ano de 2016, chegando a
55,5%. A tabela também apresenta o número de acidentes no Hospital Escola que cresceu em

2016 (n=33), bem como o número de acidentes do trabalho com afastamento (n=36) e o número
de acidentes com perfura-cortante (n=33). O quantitativo de doenças do trabalho com

afastamento foi maior no ano de 2014 (n=45) e foi diminuindo gradativamente nos anos de 2015
e 2016.
Indicadores

2013

2014

2015

2016

40,9%

55,0%

50,0%

55,5%

Número de acidentes do trabalho com afastamento

18

22

16

36

Número de doenças do trabalho com afastamento

35

45

35

26

Número de Acidentes

7

15

14

33

Número de acidentes com pérfuro-cortante

4

7

8

7

Número de ocorrências de doenças CID F

17

11

11

10

Número de ocorrências de doenças CID M

6

10

10

1

8762

7316

7076

4381

Índice de Conformidade Legal (ICL)

Dias perdidos por acidentes e doenças

Tabela 53 – Indicadores anuais do setor de Segurança e Saúde no Trabalho da Fundação de Apoio Universitário no
período de 2013 a 2016.

No gráfico abaixo pode-se observar o demonstrativo anual de preenchimento de fichas de Perfil

Profissiográfico Profissional (PPPs). O ano de 2016 foi o ano com maior número de PPPs,
totalizando em 244. O gráfico apresenta o demonstrativo anual de treinamentos de diálogo diário
de segurança (DDS) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) no período de
2013 a 2016, mostrando que o ano de 2013 foi o ano com mais treinamentos (n=11).
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Gráfico 87 – Demonstrativo anual de preenchimento de PPPs da Fundação de Apoio Universitário no período de 2013
a 2016.
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Gráfico 88 – Demonstrativo anual de treinamentos de diálogo diário de segurança (DDS) e da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) no período de 2013 a 2016.

DESAFIOS FUTUROS


Fomentar a cidadania Institucional, garantindo no momento de transição, motivação e



Atenção com a gestão dos trabalhadores, adequada com a legislação trabalhista vigente;



engajamento dos trabalhadores no ambiente de trabalho pautada no respeito e na ética;
Compromisso financeiro quanto a passivos futuros, gerados pelas reclamatórias
trabalhistas.
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3.4.3 FARMÁCIA EXTRACTUS

INTRODUÇÃO

A EXTRACTUS iniciou suas atividades em 15 de junho de 2000, situada na Rua Professor
Araújo, 538, Centro de Pelotas, sob o nome de UFPelfarma, fazendo parte das unidades da
Fundação de Apoio Universitário – FAU.
Em abril de 2002, passou a chamar-se Extractus Manipulação e Cosméticos.
Nosso foco de mercado, desde o início foi oferecer formulações e produtos com a principal
característica marcada em sua qualidade superior e atendimento diferenciado aos clientes.
Em três anos de atividades, com grande atuação no mercado, tornando-se uma das líderes do
segmento magistral na cidade, houve a necessidade de mudarmos para o atual endereço: rua

Marechal Deodoro 1205 – Centro, onde em local maior, pudemos aprimorar nossos laboratórios,

cumprindo não apenas com todas as exigências sanitárias vigentes, mas superando-as com o
intuito de proporcionar aos nossos clientes, uma maior satisfação, em um ambiente amplo,

eficiente e acolhedor. Este conjunto de fatores contribuiu ainda mais para a qualidade de nossos
produtos, e desde então a farmácia cresceu e se consolidou no mercado. Nossos colaboradores

passaram no decorrer destes anos por diversos treinamentos e cursos de especialização. Em

2006 criamos o departamento de Garantia da Qualidade, e em 2013 à coordenadora e atual

gerente Andréia Rodrigues, coube também a função de dar início ao processo de trabalho de
implantação da NBR ISO 9001:2008.
Foram criados outros departamentos e definidos os cargos e funções, onde cada um de nossos

colaboradores se comprometeu a cumprir os dois maiores interesses da empresa: qualidade e
satisfação do cliente.
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BREVE HISTÓRICO 2013/2016

No ano de 2013 a Extractus sofreu fortes impactos decorrentes da nova gestão da Fundação de
Apoio Universitário, tendo então como presidente o senhor Cristiano Guedes.
Em maio de 2013 o então gerente e farmacêutico responsável, senhor Jean Coll foi demitido. A

senhora Priscila Chaves assumiu a gerencia da Extractus. Coube a farmacêutica substituta
Andréia Rodrigues, que há 12 anos trabalhava na Extractus, assumir a responsabilidade técnica.
Durante este período, até agosto de 2014 muitas dificuldades foram sanadas em função do apoio

fornecido pela então gerente financeira da FAU senhora Maria Inês de Castro Rosa à
responsável técnica. Esse apoio possibilitou que a Extractus se mantivesse em funcionamento e
culminou com a obtenção do certificado de qualidade internacional ISO 9001:2008.
Em julho de 2014 foi contratada para assumir a gerência a senhora Diene Soares, que

anteriormente atuava como supervisora da rede de farmácias São João na região de Pelotas.

Com isso foi iniciado um processo de vendas de medicamentos industrializados que tornou a
Extractus deficitária. Neste período, a responsável técnica conseguiu assegurar a qualidade dos

produtos manipulados, no entanto a comercialização a qualquer custo dos industrializados trouxe
sérios prejuízos ao nome da Extractus.
Em outubro de 2014 com a saída do senhor Cirstiano Guedes da presidência da fundação novos
rumos foram tomados na Extractus. O apoio da diretora superintendente do HE filial EBESERH

doutora Julieta Fripp Carriconde, do novo diretor senhor Tomás Dalcin, da diretora Tânia Brizola
e a do acompanhamento direto da administradora e diretora Maria Inês Castro Rosa, permitiram

que a Extractus voltasse a buscar equillíbrio financeiro e a cumprir seu papel de apoio ao ensino
da Universidade Federal de Pelotas.
A responsável técnica Andreia Rodrigues passou a assumir também a gerência e juntamente

com a diretora financeira Maria Inês de Castro, deu início ao saneamento dos custos na
Extractus.
Em 2015 a Extractus passou a contar tambérm com o apoio do atual diretor da FAU, doutor
Afrânio Krueger.
A união de todos e o trabalho em conjunto permitiu que a Extractus chegasse ao equilíbirio
financeiro, mantivesse a certificação ISO 9001:2008 e firmasse convênio com a UFPEL, tornando
a mesma farmácia escola do curso de farmácia da UFPel.

REDUÇÃO NOS CUSTOS COM PESSOAL

Para alcançar o equilíbrio financeiro, em outubro de 2014 teve início a readequação do quadro

de funcionários, que proporcionou significativa redução dos valores da folha de pagamento. Esta
readequação pode ser evidenciada na tabela e no gráfico abaixo.
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Ano

2013

2014

2015

2016

Produção

41

37

25

13

Atendimento

18

13

10

7

Administrativo

12

10

7

5

Farmacêuticos

6

4

3

2

Motoboy

4

0

0

0

Porteiros

6

0

0

0

Copeira

1

0

0

0

Limpeza/Zeladoria

4

4

4

3

92

68

49

30

Departamento

Total de Funcionários

Tabela 54 – Evolução de colaboradores por área da Extractus.
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Gráfico 89 – Evolução de colaboradores da Extractus.

FORNECIMENTO PARA O HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH

Ao longo desses quatro anos, a compra da maior parte dos insumos e medicamentos utilizados

no Hospital Escola UFPel/EBSERH passou a ser realizada por pregões e com isso, o
fornecimento da Extractus para o HE vem diminuindo.
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VENDAS AOS CLIENTES

Várias iniciativas foram tomadas ao longo dos últimos dois anos para aumentar as vendas aos

clientes, permitindo assim o equilíbrio financeiro da Extractus. A evolução das vendas nos últimos
quatro anos pode ser evidenciada no gráfico abaixo.
R$ 1.630.000,00
R$ 1.430.000,00
R$ 1.230.000,00
R$ 1.030.000,00

RECEITA EXTERNA

R$ 830.000,00

RECEITA DESCONTO EM FOLHA

R$ 630.000,00

PROJEÇÃO 2016

R$ 430.000,00
R$ 230.000,00
R$ 30.000,00

2013

2014

2015

2016

Gráfico 90 – Evolução das Receitas da Extractus.

No gráfico abaixo discriminamos por unidades o tipo de produto vendido, onde fica claro que
majoritariamente a demanda é por medicamentos.
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Gráfico 91 – Tipo de produto vendido por unidade.

2016 até o mês de Outubro

FARMÁCIA ESCOLA

A partir do segundo semestre de 2013 a Extractus passou a receber em suas dependências os

alunos do curso de farmácia da Universidade Federal de Pelotas. As aulas práticas da disciplina
de farmacotécnica passaram a acontecer em laboratório designado exclusivamente para essa
finalidade. Todos os equipamentos, materiais, utensílios e matérias primas utilizadas são

fornecidos pela Extractus, sem custo algum ao curso. A preparação das aulas também é
realizada por colaboradores da Extractus.
Atualmente, seis acadêmicos do curso de farmácia realizam estágio extracurricular na Extractus.
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Abaixo os gráficos mostram a evolução das atividades acadêmicas na Extractus.

Aulas práticas - Alunos do curso de farmácia
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Gráfico 92 – Número de Aulas práticas da Extractus.
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Gráfico 93 – Número de visitas técnicas da Extractus.
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CERTIFICAÇÃO ISSO 9001:2008

A Extractus possui desde 2006 um sistema de gestão da qualidade consolidado e atuante. Com

a inserção dos alunos nas dependências da Extractus, a busca pela certificação deste sistema
de gestão da qualidade tornou-se imprescindível, para que a comunidade continuasse vendo a
Extractus como uma farmácia de referência na qualidade dos seus produtos.

Em maio do ano de 2014, mesmo sem interesse da gerência (na época Priscila Chaves), a
farmacêutica Andréia Rodrigues buscou apoio junto a administradora Maria Inês Castro Rosa
que colaborou e incentivou a busca da certificação.
A Extractus passou por três dias de auditoria para a verificação dos requisitos da Norma ISO

9001:2008, nesse período não foi encontrada nenhuma não conformidade e a Extractus recebeu
a certificação de qualidade internacional ISO 9001:2008.
Em 2015 e 2016 passou por duas auditorias de manutenção da certificação, onde não foram
encontradas não conformidades e a certificação internacional ISO 9001:2008 foi mantida.
O ciclo da primeira certificação se encerra em maio de 2017, onde o processo de certificação é

recomeçado para a obtenção de re-certificação, agora na nova edição da ISO 9001, a versão
2015.
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MELHORIAS

Ao longo desses quatro anos, e em especial nos dois últimos, várias melhorias foram tomadas
para o aumento de produtividade e melhoria nos produtos e serviços oferecidos. As ações de
melhoria mais impactantes foram:


Adesão ao programa farmácia popular;



Aquisição de processador estatístico;















Estacionamento próprio;

Aquisição de nova impressora;

Instalação de novos aparelhos de ar condicionado;
Misturador de pós powder mix;

Novo canal de vendas por whatsapp;
Aquisição de agitador;

Atualização de rótulos;

Inserção de novas linhas de produtos;
Instalação de vitrines;

Implementação de segurança privada;
Aquisição de triturador de peg;

Aquisição de carrinhos para lavagem de materiais;
Diversos treinamentos internos e externos aos colaboradores.

NOVAS PERSPECTIVAS

Para o período de 2017 a 2020 a Extractus buscará:


Aumentar o número de acadêmicos inseridos em suas atividades;



Implementar o consultório de serviços farmacêuticos: orientação farmacêutica,



Aumentar anualmente em 10% a arrecadação;

prescrição farmacêutica, verificação da pressão arterial e da glicemia capilar. Os serviços

farmacêuticos serão instrumentos de fidelização de clientes, nova fonte de arrecadação


e uma nova área de estágio aos acadêmicos.

Certificar novamente o sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma
internacional ISO 9001 já na versão 2015. A Extractus é a única farmácia escola do Brasil
certificada pela ISO 9001.
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AVANÇOS E DESAFIOS 2013-2015

ANEXOS

RELATÓRIO GESTÃO TRANSPARENTE 2013/2016 DO HE-UFPEL EBSERH

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HE/UFPel Ebserh

QUEM SOMOS?

EQUIPE DE GOVERNANÇA

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HE/UFPel Ebserh

QUEM SOMOS?

VISÃO E MISSÃO

VISÃO: Ser referência local e regional pela qualidade no ensino, pesquisa e
assistência, pela qualificação profissional, pela incorporação de avançada
tecnologia e por uma gestão idônea, dedicada e competente.
MISSÃO: A missão do Hospital Escola, além da assistência de excelência à
população da cidade de Pelotas e da região sul do Estado, é promover o ensino, a
pesquisa e as atividades de extensão indissociados, através de estratégias
interdisciplinares.

Visão

Missão

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HE/UFPel Ebserh

QUEM SOMOS?

HE-UFPel filial EBSERH

GESTÃO: atualmente o HE-UFPel Ebserh realiza suas atividades com equipes e coordenações
constituídas em um organograma de hospital de médio porte ligadas às áreas de atenção à
saúde, ensino e pesquisa e administrativo-financeiro.

Desde a assinatura de contrato, em outubro de 2014, o Hospital Escola da UFPel passou a
fazer parte da rede de hospitais universitários com gestão compartilhada com a Ebserh,
empresa pública do Ministério da Educação – MEC criada para esse fim.
RH e CONCURSO: após o dimensionamento de serviços, foram criadas 1.011 novas vagas
para o HE UFPel na condição de hospital de médio porte. Em 2015, foi realizado concurso e
já ingressaram na instituição cerca de 520 profissionais até julho de 2016. De forma
progressiva, também estão acontecendo os desligamentos de trabalhadores do HE,
contratados através da Fundação de Apoio Universitário, conforme orientação do TCU.

ONDE ESTAMOS HOJE?

Reformas de unidades
assistenciais
proporcionaram o
aumento de porte de
pequeno, com 112
leitos em 2012, para
médio, com 200 leitos
dimensionados.
Atualmente o HE já
possui 174 leitos em
funcionamento.

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HE/UFPel Ebserh

Principais AVANÇOS 2013 – 2016
ASSISTÊNCIA 100% SUS
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Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HE/UFPel Ebserh

NÚMERO DE LEITOS

Evolução do Número de Leitos do HE/UFPel Ebserh

174

19

24
21
21
21
23

TOTAL
UTI Geral
Clínica Pediátrica
RUE III

50

100

Hospital Dia Cirurgia
UTI Neo-Natal
Clínica Ginecológica (leitos cirúrgicos)
RUE II

150

Hospital Dia AIDS
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RUE I
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5.000
4.500
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Evolução do Número de Leitos/Dia do HE/UFPel Ebserh

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
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37%

83%

94%

95%

98%

65%
fev/14

70%

jan/14

75%

86%

72%

90%

Evolução da Porcentagem de Ocupação Mensal do HE/UFPel Ebserh
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RESUMO DE INDICADORES

Evolução do Número de Leitos do HE/UFPel Ebserh

174

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

119

46%
Aumento de

Evolução do Número de Leitos/Dia do HE/UFPel Ebserh

5.084
Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

3.379

50%
Aumento de

Evolução do Número de Pacientes/Dia do HE/UFPel Ebserh

141

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

77

83%
Aumento de

Evolução da Porcentagem de Ocup.Mês do HE/UFPel Ebserh

86%

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

71%

21%
Aumento de

Hospital Dia Cirurgia
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Número de Internações por Unidade do HE/UFPel Ebserh – Base: Maio/2016
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Evolução do Número de Internações Mensais do HE/UFPel Ebserh
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MÉDIA DE PERMANÊNCIA

11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

Evolução do Tempo de Permanência, em dias, (Média Geral) do HE/UFPel Ebserh

Tempo de Permanência em dias (média) do HE/UFPel Ebserh – Base: Maio/2016
10,1
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Número de Óbitos por Unidade do HE/UFPel Ebserh – Base: Maio/2016
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Evolução do Número de Óbitos do HE/UFPel Ebserh
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Taxa/Coeficiente Geral de Mortalidade por Unidade do HE/UFPel Ebserh – Base:
Maio/2016
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TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL

10,00
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2,00
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Evolução da Taxa/Coeficiente Geral de Mortalidade do HE/UFPel Ebserh

5,66
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RESUMO DE INDICADORES

Evolução do Número de Internações Mês do HE/UFPel Ebserh

518

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

442

17%
Aumento de

Evolução do Tempo de Permanência em dias (Média Geral) HE/UFPel Ebserh

10,1

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

6,8

48%
Aumento de

Evolução do Número de Óbitos do HE/UFPel Ebserh

Nº Internados

Nº Óbitos

518 25

Maio/2016 (Atual) Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

442

Janeiro/2014

13

Relação
Nº Internados x Nº Óbitos

1,9%
Aumento de

Evolução da Taxa/Coeficiente Geral de Mortalidade do HE/UFPel Ebserh

518 5,66
Nº Internados

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

442

Taxa de Mortalidade
Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

3,52

Relação
Nº Intern. x Tx Mortalid.

0,003%
Aumento de

ANTES

DEPOIS

UTI Neonatal: reforma – mudança
do status de mista, até 2012, para
neonatal tipo 2 com 9 leitos
qualificados.
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ONDE ESTAMOS HOJE?

Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ONDE ESTAMOS HOJE?

ANTES

Enfermaria da Pediatria
ANTES

Posto de Enfermagem da Pediatria

DEPOIS

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ONDE ESTAMOS HOJE?

Leitos Obstetrícia: o HE
é referência em gestação
de alto risco para Pelotas
e Região. Na atual
gestão, houve
incremento de 14 para
20 leitos qualificados.
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ONDE ESTAMOS HOJE?

ANTES

Sala de Pré-Parto
ANTES

Enfermarias – Ginecologia e Obstetrícia

DEPOIS

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

Parto Normal
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out/15

set/15

ago/15

jul/15

jun/15

mai/15

abr/15

Parto Cesáreo

Total

Evolução do Número de Partos de Alto Risco do HE/UFPel Ebserh
36
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jan/14
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51

Total

38%

Percentual de Parto Normal Baixo
Risco

Percentual de Parto Cesáreo Baixo
Risco

16%
84%
Percentual de Parto Normal Alto
Risco

Percentual de Parto Cesáreo Alto
Risco

Evolução do Número Total de Partos do HE/UFPel Ebserh
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96
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93
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89
89
87
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82
79
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78
78
76
76
74 77
74
85
72
68
75
60
65
55

62%

55%

45%

Percentual de Parto Normal Geral

Percentual de Parto Cesáreo Geral

NÚMERO DE PARTOS

71
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Evolução do Número de Partos de Risco Eventual do HE/UFPel Ebserh

ANTES

Rede de Urgência e Emergência – RUE I

Rede de Urgência e Emergência - RUE

ONDE ESTAMOS HOJE?

DEPOIS

Leitos RUE: implantação
de 54 novos leitos do
componente hospitalar
da rede de urgência e
emergência, em
setembro de 2014.
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ONDE ESTAMOS HOJE?

ANTES

ANTES

Rede de Urgência e Emergência – RUE II

DEPOIS

Rede de Urgência e Emergência – RUE III

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ANTES

Quimioterapia e Radioterapia

Linha de Cuidado em Oncologia

ONDE ESTAMOS HOJE?

DEPOIS

DEPOIS

Linha de Cuidado em Oncologia
(Quimioterapia e Radioterapia):
em 2014 foi realizada grande
reforma e ampliação através de
licitação, com investimento de 2,6
milhões, que resultou em
aumento para o triplo de área.
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ANTES

Centro de Cuidados Paliativos - HOSPICE

ONDE ESTAMOS HOJE?

DEPOIS

Centro Regional de Cuidados Paliativos:
obra em andamento com previsão de
término em dezembro de 2016.
Estrutura situada junto à antiga Laneira,
contará com leitos de internação e
ambulatório multiprofissional.
Investimento 3 milhões.
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ANTES

ANTES

Ambulatórios

DEPOIS

Ambulatório
Pediatria
DEPOIS

Ambulatórios de ginecologia
e pediatria: localizados junto
à Faculdade de Medicina,
totalmente reformados, os
ambulatórios inaugurados
em 2014 e 2015 oferecem
um total de 37 salas de
atendimento médico e
multiprofissional aos
usuários do SUS.

ONDE ESTAMOS HOJE?

Ambulatório
Ginecologia
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

Centro de Diabetes e Hipertensão

ONDE ESTAMOS HOJE?

Serviço idealizado de longa data
que tornou-se realidade. Situado
em área ambulatorial, junto às
instalações do Centro de
Pesquisas Epidemiológicas
Amilcar Gigante, onde também
funcionará em breve o Hospital
Dia, para atender durante 12
horas ininterruptas portadores de
diabete e hipertensão que
apresentam intercorrências
agudas.
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

DEPOIS

ANTES

Atenção Domiciliar (PIDI e Melhor em Casa)

ONDE ESTAMOS HOJE?

DEPOIS

Ampliação da sede para acomodar cerca
de 50 trabalhadores de ambos os
programas, que atendem em média 150
pacientes nos domicílios concomitantes
em área urbana de Pelotas.
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ANTES

Imagenologia

ANTES

Imagenologia
Radiologia

DEPOIS

Parque de imagem:
implantação de tomógrafo de
64 canais, Raio X
telecomandado e mamógrafo
adquiridos através do REHUF.

ONDE ESTAMOS HOJE?

Corredor de Acesso
Imagenologia

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ONDE ESTAMOS HOJE?

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Recepção
Subestação

ANTES
ANTES

Laboratório
Análises Clínicas

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ONDE ESTAMOS HOJE?

ANTES

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

Ensino e Pesquisa

ONDE ESTAMOS HOJE?

DEPOIS

DEPOIS

Ampliação e qualificação da inserção
acadêmica no HE, graduação e pósgraduação dos nove cursos das áreas da
saúde: medicina, enfermagem, nutrição,
psicologia, terapia ocupacional,
odontologia, farmácia, educação física,
veterinária.

Melhorias de infraestrutura e de
processos áreas de ensino: novas salas
de aula, sala de videoconferência,
biblioteca acadêmica, novo software de
ensino e pesquisa. Novas instalações das
especialidades médicas e novas áreas
integradas Enfermagem, Psicologia,
Nutrição, Odonto, ESEF, TO
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

331

194

Cirurgias
Eletivas

TOTAL

Cirurgias Eletivas

Cirurgias Ambulatoriais

mai/16

abr/16

mar/16

fev/16

jan/16

dez/15

nov/15

out/15

set/15

ago/15

jun/15

jul/15

Participação Cirurgias no Bloco
Operatório
Base: Maio/2016
24%
17%
59%

79

Cirurgias
Cirurgias feitas
Ambulatoriais no bloco Santa
Casa

mai/15

MESES

Número de Cirurgias no Bloco Operatório HE/UFPel Ebserh
– Base: Maio/2016
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QUANTIDADE

393

Cirurgias feitas no bloco Santa Casa

NÚMERO DE CIRURGIAS
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Evolução do Número de Cirurgias no Bloco Operatório HE/UFPel Ebserh

QUANTIDADE
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NÚMERO DE CONSULTAS

Evolução do Número de Consultas do Ambulatório de Especialidades do HE/UFPel
Ebserh
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23
12
8
17

MESES

54
33
10
34
19

199
76

1324
664
mai/16

abr/16

mar/16

fev/16

jan/16

dez/15

nov/15

out/15

set/15

ago/15

jul/15

jun/15

mai/15

abr/15

mar/15

fev/15

jan/15

dez/14

nov/14

out/14

set/14

ago/14

jul/14

jun/14

mai/14

abr/14

mar/14

fev/14

jan/14

1400
1200 941
1000
800
600
1053

Número de Consultas do Ambulatório de Especialidades do HE/UFPel Ebserh – Base:
Maio/2016
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11%
11%
11%
67%
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Mastologia

Oncologia
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Clínica Médica

Hematologia

Mastologia

Clínica Médica

Oncologia

Hematologia
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Participação NºConsultas da
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Base: Maio/2016
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HE/UFPel Ebserh
Base: Maio/2016
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QUANTIDADE

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HE/UFPel Ebserh

NÚMERO DE CONSULTAS

700

Evolução do Número de Consultas da Oncologia do HE/UFPel Ebserh
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RESUMO DE INDICADORES

Evolução do Número de Cirurgias no Bloco Operatório HE/UFPel Ebserh

331

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

266

24%
Aumento de

Evolução do Número Total de Consultas (Geral) do HE/UFPel
Ebserh

2020
Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

1807

12%
Aumento de

Evolução do Número de Consultas Ambulatório Espec. do HE/UFPel Ebserh

1053
Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

941

12%
Aumento de

Evolução do Número de Consultas Oncologia do HE/UFPel Ebserh

967

Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

866

12%
Aumento de
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Nascidos Vivos (+ 2,500g)

Total

Evolução do Número de Nascimentos do HE/UFPel Ebserh
6

29
% 71
%

Nascidos Mortos (FM) - ( acima de 500g )

Aborto ( até 500g )
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0

Nascidos Vivos (+ 2,500g)

Nascidos Vivos (até 2,500g)

Nascidos Mortos (FM) - (
acima de 500g )
Aborto ( até 500g )

Total

Evolução do Número Total de Nascimentos do HE/UFPel Ebserh
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NÚMERO DE NASCIMENTOS

Nascidos Vivos (até 2,500g)

10

21
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S.A.D.T.

19.000

30000 27041
25000
20000
15000
10000
5000
1142
0
78
10
880
244
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mar/15

fev/15

jan/15

dez/14

nov/14

out/14

set/14

ago/14

jul/14

jun/14

mai/14

abr/14

MESES

276
87
0
320
29
11
0
5
121
410

mai/16

abr/16

mar/16

fev/16

jan/16

dez/15

nov/15

out/15

set/15

ago/15

jul/15

jun/15

mai/15

abr/15

24.000

mar/14

29.000

fev/14

34.000

jan/14

Evolução do Número de S.A.D.T. do HE/UFPel Ebserh
31470

23.438

Número de S.A.D.T. do HE/UFPel Ebserh – Base: Maio/2016

406

AIH

AMBULATÓRIO

INCENTIVO

TOTAL

Participação da Produção (Faturamento) do HE/UFPel Ebserh – Base: Maio/2016

41%

28%
31%

AIH

AMBULATÓRIO

INCENTIVO

Em reais

PRODUÇÃO

Meses

R$ 2.276.513,13
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R$ 1.833.814,78
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-

Evolução da Produção (Faturamento) do HE/UFPel Ebserh
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Evolução do S.A.D.T. do HE/UFPel Ebserh

31.47
23.438
0
Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2014

34%
Aumento de

Evolução da Produção AIH do HE/UFPel Ebserh

R$ 630.774,38
Maio/2016 (Atual)

Janeiro/2015

R$ 464.930,53

35%
Aumento de

Evolução da Produção Ambulatório do HE/UFPel Ebserh
Maio/2016 (Atual)

R$ 714.529,29
Janeiro/2015

R$
711.728,96
Evolução da Produção TOTAL + Incentivos do HE/UFPel Ebserh

R$ 2.276.513,13
Maio/2016 (Atual)
Janeiro/2015

R$ 1.833.814,78

24%
Aumento de

R$40.000.000,00
R$30.000.000,00

R$ 46.539.981,11

R$ 32.908.395,70

R$20.000.000,00
R$10.000.000,00
R$-

2012

2013

Contratualização SUS
Portarias REHUF

2014

Projeto Melhor em Casa
Recursos para demissões FAU

2015

Outras Incentivos UFPel
Incentivo RUE (Pref.Mun.de Pelotas)

Evolução de Entradas de Verba do HE/UFPel Ebserh – Base: 2016

R$25.000.000,00

R$19.722.952,36

R$20.000.000,00
R$15.000.000,00

R$11.198.397,15

R$10.000.000,00
R$5.000.000,00

R$234.000,00

R$-

Contratualização SUS
Portarias REHUF
TOTAL

R$4.026.220,75
R$1.165.359,76R$2.388.774,45 R$710.200,25
2016 (até Junho)

Projeto Melhor em Casa

Recursos para demissões FAU

Outras Incentivos UFPel

Incentivo RUE (Pref.Mun.de Pelotas)

ENTRADA DE VERBAS

R$50.000.000,00
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Evolução de Entradas de Verba do HE/UFPel Ebserh
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PROCESSOS DE COMPRAS

Evolução do Processo de Compras do He/UFPel Ebserh

R$12.000.000,00
R$10.000.000,00
R$8.000.000,00
R$6.000.000,00
R$4.000.000,00
R$2.000.000,00
R$-

100,0%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

R$7.786.817,64

R$7.837.901,78

R$10.538.945,19
R$7.463.508,00

R$4.618.045,00

R$5.705.550,26
R$5.534.849,62 R$4.833.394,93
R$5.471.676,00
R$4.315.789,51
R$3.689.525,00
R$3.147.718,49
R$928.520,00 R$2.315.141,64
R$2.303.052,16
2012

2013

Compras Diretas (FAU)

2014

Compras por Licitações (UFPel)

2015

Total

2016 (até Junho)

Evolução dos Percentuais de Processo de Compras do He/UFPel Ebserh
79,9%

20,1%
2012

70,3%

70,6%

29,7%

29,4%

2013

2014

Compras Diretas (FAU)

54,1%

57,8%
42,2%

2015

2016 (até Junho)

45,9%

Compras por Licitações (UFPel)

2012; R$245.358,19

R$200.000,00
R$150.000,00
R$100.000,00

2013; R$104.779,88

2014; R$80.268,70

2016 (até Junho);
R$20.786,63
2015; R$88.618,02

R$50.000,00
R$-

2012

R$300.000,00
R$250.000,00

2013

2014

2015

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS DO HE/UFPEL EBSERH
R$245.358,19

R$200.000,00
R$150.000,00
R$50.000,00
R$-

63,9
%
Redução de

R$100.000,00

2012

R$88.618,02

2015

2016 (até Junho)

DESPESAS DE VIAGENS

R$250.000,00

Evolução das Despesas de Viagens e Estadias do HE/UFPel Ebserh
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R$300.000,00

TÍTULO DO EIXO
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COLABORADORES

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

Evolução do Número de Colaborado res, por vínculo, do HE/UFP el Ebserh
1.032

1.036

1.099

1.055

1.044

659

625

578

569

726
306

306
71

306
168

set/15

out/15

nov/15

R$2.000.000,00
R$1.800.000,00

-

Total

306
171

304
171

dez/15

jan/16

UFPel

FAU

1.131
559

304

268

fev/16

Ebserh

1.399

1.255

569
384

1.301

576

530

abr/16

mai/16

524
299

302

mar/16

471
300

Evolução da Folha de Pagamento (Despesas com Pessoal) da FAU

R$1.958.009,40

R$1.600.000,00
R$1.400.000,00
R$1.200.000,00
R$1.000.000,00

set/15

out/15

nov/15

dez/15

jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

R$1.128.802,17

mai/16

jun/16
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RESUMO DE INDICADORES

Evolução de Entradas de Verba do HE/UFPel Ebserh

R$ 46,5 Milhões
2015

2012

R$ 32,9 Milhões

41%
Aumento de

Evolução dos Percentuais de Processos de Compras do HE/UFPel Ebserh

79,9 %
2012

Compras Diretas
(FAU)

20,1 %

Compras Licitações
(UFPel)

2016 (até Junho)

42,2 %

Compras Diretas
(FAU)

57,8 %
Compras Licitações
(UFPel)

Evolução das Despesas de Viagens e Estadias do HE/UFPel Ebserh
2015

R$ 88.618,02

R$ 245.358,19
2012

64%
Redução de

Evolução da Folha de Pagamento (Despesas com Pessoal) da FAU

R$ 1.128.802,17
Junho/2016 (Atual)
Setembro/2015

R$ 1.958.009,40

42%
Redução de

ONDE ESTAMOS HOJE?

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Área
Ensino
Medicina
Área
Acadêmica
Multiprofissional

ANTES
ANTES

Área
Ensino
Medicina

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ONDE ESTAMOS HOJE?

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Novas Salas
Ensino
Consultório
Odontológico

ANTES
ANTES

Corredor de Acesso
Área de Ensino

DEPOIS
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

Ensino e Pesquisa

DEPOIS

-

Implantação, aprimoramento e
fomento a projetos e atividades
de pesquisa e extensão; foco em
linhas de cuidado para o SUS.
Oncologia - GRIEPO

ONDE ESTAMOS HOJE?

-
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

DEPOIS

ANTES

Administrativo-Financeiro

2. PROCESSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS:
fluxos e rotinas alinhadas a políticas públicas,
estabelecendo novo paradigma frente aos órgãos
de controle (MPF e TCU);

ONDE ESTAMOS HOJE?

DEPOIS
1. RECURSOS REHUF: priorização de aquisições de
MATERIAIS – MEDICAMENTOS via Pregão e RP
junto à UFPel. Inversão das práticas adotadas no
passado (de 90% de compras diretas para cerca de
20% via FAU);
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
MELHORIAS

ARTE
CORREDOR

ONDE ESTAMOS HOJE?

RECREAÇÃO

INFANTIL E ADULTA

O Hospital Escola UFPel participa da Política
Nacional de Humanização (PNH), do
Ministério da Saúde, que busca colocar em
prática os princípios do SUS no cotidiano dos
serviços de saúde, produzindo mudanças
nos modos de gerir e cuidar. A PNH estimula
a comunicação entre gestores, trabalhadores
e usuários para construir processos coletivos
de enfrentamento de relações de poder,
trabalho e afeto.
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HUMANIZAÇÃO

Banco de
Perucas e Chapéus

Grupo de
Voluntários

Projeto
Pet Terapia

Outubro Rosa

Café com a
Direção

ONDE ESTAMOS HOJE?

Grupo Medicação
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Principais AVANÇOS 2013 – 2016
HUMANIZAÇÃO

- Política de compras regionalizada: maximização
do ganho em escala para aqueles produtos onde o
arranjo local permita a otimização do processo e
diminuição do tempo de resposta.

Ensino e Pesquisa

Administrativo-Financeiro

- Equilíbrio econômico financeiro: aumento da
contratualização e desoneração da folha de
pagamento – SUSTENTABILIDADE;

- Aprimorar a

interface dos processos da Gerência
de Ensino e Pesquisa com aqueles propostos pela
Sede Ebserh – ALINHAMENTO E AGILIDADE;
- Fomento à pesquisa clínica na REDE EBSERH:
linhas de cuidado (SUS);
- Ampliar e qualificar a infraestrutura para o
Ensino, Pesquisa e Extensão;

PARA ONDE VAMOS?

- Ampliação da política de compras centralizadas:
minimização do custo operacional, padronização
dos descritivos técnicos sem solução de
continuidade (Alinhamento Sede – Filial e Filial –
Filial na rede Ebserh);
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Assistência

- Adequações e melhorias no atual
prédio do HE: Centro Cirúrgico, Centro de
Parto Normal, Unidade de Clínica Médica,
Unidade Semi-intensiva Neonatal,
Hospital Dia HIV. Instalação do Acelerador
Linear (Radioterapia), inauguração do
Centro Regional de Cuidados Paliativos.
- Aprimoramento de linhas de cuidado e
aprofundamento dos processos
interdisciplinares – Rede Cegonha, linhas
de cuidado em Oncologia e Rede de
Urgência e Emergência (RUE);

- Aumento da oferta de serviços, com
foco nas principais necessidades regionais
(exames complementares, biópsias,
otorrinolaringologia, oftalmologia,
urologia).

PARA ONDE VAMOS?

- Construção do novo Hospital Escola da
UFPel: 364 leitos, Centro Oncológico,
Pronto-atendimento e Ambulatórios.
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Em janeiro de 2016, a equipe
gestora e equipes ampliadas do
HE iniciaram as atividades do
Curso de Gestão de Hospitais

Universitários Federais no SUS
em parceria com o Hospital Sírio
Libanês e Ebserh. O objetivo do
curso é diagnosticar o hospital
para qualificar a gestão do HE,
visando a construção do Plano
Diretor Estratégico para o
biênio 2017-2018.

COMO CHEGAREMOS LÁ?

PLANO DIRETOR
ESTRATÉGICO (PDE)
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COMO CHEGAREMOS LÁ?
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- Internação
- Pacientes

Aplicativo de Gestão dos
Hospitais Universitários –
AGHU, próximo módulo
Prescrição de Enfermagem,
100% implantação, acesso a
todas
informações
em
tempo real, PRONTUÁRIO
ÚNICO.

COMO CHEGAREMOS LÁ?

AGHU – MÓDULOS
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COMO CHEGAREMOS LÁ?
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Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários - AGHU
Principais DESAFIOS 2017 – 2018

