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A crise na saúde não é de hoje, vem de muitos anos 
pela falta principalmente de um reajuste na tabela do SUS, de-
fasada há quase duas décadas. Aqui no Hospital de Caridade 
de Ijuí(HCI) foi previsto através de planejamento estratégico, 
que passou a ser realinhado a cada exercício, a adequação às 
novas tendências do mundo em saúde. Foi certamente essa 
preocupação em olhar o futuro, em  planejar as ações e princi-
palmente a determinação para concretizar  nossas metas, que 
possibilitou ampliar os serviços do hospital para toda a região. 
A oncologia está consolidada e necessita de mais espaço físi-
co, pois a demanda é cada vez mais abrangente. A cardiologia 
está no rumo certo, salvando vidas, com crescente número de 

atendimentos e buscando novos mercados. A medicina nuclear também está no caminho, 
com aumento significativo de procedimentos que ajudam na identificação de doenças e 
consequentemente na cura. Completamos em 2015, 80 anos de história do HCI e os avan-
ços são enormes, principalmente nos serviços de alta complexidade que são reconheci-
dos pela excelência, destaque para a Oncologia, Cardiologia, Hemodiálise,  Hemoterapia,  
Hemodinâmica,  Cirurgia Cardiovascular,  Procedimentos Endovasculares Extra cardíacos,  
Transplantes Renais e de Córneas , UTI do Coração e Medicina Nuclear, sem contar o mo-
derno setor de diagnóstico por imagem, com equipamentos de última geração, destaques 
para o tomógrafo multislice de 128 canais e um mamógrafo digital, únicos na região noro-
este do Estado.  

Embora, tenhamos nos preparado para o futuro, com constantes melhorias e novas  
tecnologias, sempre com contra partida da instituição, ainda sofremos com a falta de re-
passes em dia, do nosso maior cliente, o Sistema Único de Saúde-SUS. Como prestador de 
serviços ao SUS, a nossa instituição teve ao longo do ano, sérios prejuízos de ordem finan-
ceira, devido aos atrasos nos repasses do Estado e União. Depois de um ano de negociações 
com o Estado, conseguimos recuperar 11 milhões de reais de serviços prestados ainda em 
2014. Os atrasados serviram para regularizar pagamentos de fornecedores e profissionais 
médicos. Os colaboradores também sentiram os efeitos, mas fizemos de tudo para honrar 
em dia, seus vencimentos e demais encargos trabalhistas. 

Apesar das dificuldades de ordem financeira, que lastimavelmente atingem todas 
as 245 instituições filantrópicas do RS,  conquistamos pontos positivos no decorrer de 2015, 
como a decisão do Ministério da Saúde de aprovar mais especialidades médicas do nosso 
curso de residência médica. Para 2016, vamos ter novidades como Cancerologia Clínica(1 
vaga), Ginecologia e Obstetrícia(2 vagas) e Psiquiatria(1 vaga). O edital está previsto para 
sair na primeira quinzena de janeiro e a prova está marcada para o dia 20 de fevereiro.  Além 
das três novas especialidades aprovadas, vão ser oferecidas vagas nas especialidades Clíni-
ca Médica(4 vagas), Cirurgia Geral (4 vagas) e Radiologia e Diagnóstico por Imagem(1 vaga).  
A nossa intenção é estar prontos para se transformar em um hospital-escola para o futuro 
curso de medicina, já confirmado para Ijuí e que ainda depende de decisão sobre quem vai 
ser a mantenedora do novo curso.  

Em 2015, ganhamos apoios importantes da comunidade e de alguns parlamenta-
res que entenderam o momento e destinaram recursos financeiros através de campanhas 
comunitárias e emendas com a intenção de incrementar a receita do hospital.  Mesmo com 
um cenário nada promissor para a área da saúde, continuamos atentos as oportunidades 
de crescimento e acima de tudo zelamos e primamos pela excelência no atendimento mé-
dico-hospitalar da nossa comunidade macrorregional.  São 1.150 colaboradores que fazem 
o hospital funcionar nas 24 hora do dia, para que o nosso usuário seja do SUS ou de convê-
nios importantes, tenham um atendimento digno, humanizado e resolutivo. Aos médicos 
do corpo clínico, fornecedores e demais parceiros, nosso muito obrigado, pois são esteios 
importantes que mantêm essa instituição forte, mesmo com toda a turbulência financeira 
que os hospitais enfrentam, ano a ano. Para a comunidade, desejamos um 2016 de muita 
saúde, fé e esperança em dias melhores e que Deus nos abençoe.    

 
Claudio Matte Martins
Presidente  

Palavra do Presidente
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Indicadores
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A Escola de Educação Infantil do 
Hospital de Caridade de Ijuí foi fundada 
no dia 26 de junho de 1983, neste ano 
completou seus 32 anos de atividades 
desenvolvidas com muito amor e ousa-
dia. Atualmente a escola conta com uma 
equipe multiprofissional e também com 
demais profissionais da instituição, aten-
dendo diariamente 90 crianças.

Neste ano a escola destaca o 
projeto: O que preciso para ser feliz. Para 
ser feliz precisamos de muitas coisas, em 
especial precisamos de: amor, educa-
ção, saúde, família, lar, estímulo, carinho, 
respeito, espaço, movimento, autono-
mia, responsabilidade, solidariedade…. 
trabalhamos com estes valores porque 
acreditamos na aproximação entre esco-
la, alunos e familiares. 

Eventos realizados no decorrer 

do ano: projeto de férias com a literatura 
qual a cor do amor, páscoa, homenagem 
às mães, aniversário da escola, são joão, 
tarde de integração com os avós, home-
nagem aos pais, semana da criança com 
muitas brincadeiras e integração, festa 
surpresa para as professoras em home-
nagem ao seu dia preparada pelas famí-
lias, formatura da pré-escola e festa de 
natal para as crianças com a literatura o 
Nascimento do Menino Jesus de autoria 
Catherine Storr.

Participamos do concurso lite-
rário 2015, promovido pela Secretaria 
Municipal de Educação de Ijuí, na cate-
goria desenho. Era uma vez… pulos e 
gargalhadas sonhos e contos de fadas. 
E a nossa escola foi classificada em pri-
meiro lugar com o desenho da literatura 
João e o pé de feijão, da aluna Mariana 

Escola de Educação Infantil do HCI

Fraga Bernardi sob a orientação da pro-
fessora Franciele Rodrigues Herrmann e 
da coordenadora pedagógica Jocelaine 
Dambros Bellé. 

Ressaltamos que a nossa escola 
novamente neste início de ano recebeu 
o Certificado de Regularidade Cadas-
tral, conferido pelo Conselho Municipal 
de Educação de Ijuí, de acordo com as 
resoluções CMEI nº 31/2013, de 17 de 
outubro de 2013, e nº 32/2014, de 12 de 
junho de 2014. Este certificado somente 
é conferido às escolas que estão com 
tudo organizado conforme as leis da 
educação, como também com o Alvará 
do Corpo de Bombeiros e Sanitário.

Ao encerrarmos mais um ano, 
avaliamos os processos de trabalho, na 
busca contínua de melhorias, priori-
zando as atividades que contribuam na 
formação de cada criança que aqui está. 
Porque a criança é como o sol que nasce 
pela manhã e também como os pássa-
ros que cantam e correm para todos os 
lados com muita alegria, emoção, curio-
sidade, criatividade e ensinamento, tra-
zendo inovações, esperança e desafios 
diariamente.
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Serviço de Tecnologia da Informação 
e Telefonia

O serviço começa  o ano de 2015 
com a missão de instrumentalizar as li-
deranças com um sistema capaz de di-
ferenciar os custos fixos e variáveis, ela-
boração de orçamento setorial, cálculo 
de margem de contribuição e ponto de 
equilíbrio, de modo a cada um colocar 
em prática os conhecimentos adquiri-
dos nas diversas rodadas de capacitação 
para gestão descentralizada, denomina-
da “Gestão para Resultados”. Para isso, 
realizamos a integração da metodolo-
gia Planisa mais relatórios comparativos 
disponibilizados pelo sistema de gestão 
hospitalar, tudo isso integrado em uma 
única plataforma pelo painel de indica-
dores. 

O Sistema de contabilidade ge-
rencial funcionava de forma indepen-
dente ao sistema de gestão hospitalar, 
de modo que existia um grande retraba-
lho para digitar lançamentos contábeis. 
Ajustamos o processo de importação e 
exportação de dados entre os aplicati-
vos, onde conseguimos integrar o lan-
çamento das notas fiscais de entradas 
de estoques, os consumos por centro 
de custo e espécies de produtos, e tam-
bém a importação de despesas para o 
sistema de gestão de custos e gestão 
para resultados. Ainda na área de con-
troladoria, apoiamos para que a entrega 
das obrigações legais ECF e ECD dentro 
dos prazos estabelecidos, evidentemen-
te com dados extraídos dos sistemas de 
escrituração.

Disponibilizamos na sala da ge-
rência de enfermagem um painel de 
processos assistenciais que permite ao 
gestor acompanhar de forma on-line as 
imagens de todos os postos de enferma-
gem e ambientes de cuidados intensi-
vos.

No banco de sangue, avançamos 
mais uma etapa de implantação do sis-
tema informatizado, que consiste na 
integração VGS (Vigilância Sanitária). To-
dos os doadores e destino das bolsas de 
sangue, os dados são gerados a partir do 
processo de automação e importados 
diretamente no portal de informações 
VGS.

Intensificamos as pesquisas e 
desenvolvimento de soluções, principal-

mente com o uso de software livre, com 
ênfase na utilização de Linux e Libre Offi-
ce pelos usuários. Com isso conseguimos 
gerar bastante economia com a utiliza-
ção de Windows e Pacote Office. Os sis-
temas operacionais e aplicativos pagos 
foram inventariados e realizado ajustes 
de conformidades de licenciamento. Al-
gumas estações de trabalho passaram a 
utilizar conexão do tipo Terminal Service, 
cujas licenças já eram regulamentadas.

Na parte de infraestrutura, am-
pliamos os segmentos de rede de fibra 

óptica  para os setor de quimioterapia e 
radioterapia, nova área administrativa e 
central de convênios. Apoiamos algumas 
mudanças, como por exemplo o setor de 
faturamento para a nova localização.

Na área de diagnóstico por ima-
gem, adotamos uma nova ferramenta de 
RIS/PAC´s da microdata, o Cockpit, que 

está possibilitando mais agilidade a pro-
dutividade na parte médica e laudos ele-
trônico. A revisão de processos não para 
por aqui, queremos intensificar para que 
a visualização das imagens seja cada 
vez mais em telas de computadores, 
inclusive para acesso externo, também 
estaremos viabilizando a impressão sob 
demanda, reduzindo custos com filmes e 
produtos químicos.

Com objetivo de reduzir custos, 
tivemos redução do quadro de colabo-
radores na TI e optamos em suspender 
contrato com a utilização do sistema Sis-
qual de gestão de ponto e escalas. Tais 
rotinas foram implementadas utilizando 
o Chronus  e mantido o mínimo neces-
sário para manter o sistema distribuído 
para cada gestor o acompanhamento de 
registros ponto, elaboração de escalas, 
frequências, etc. No próximo  ano, esta-
remos disponibilizando outras funciona-
lidades no portal do colaborador, como 
por exemplo: escala de férias, avaliação 
de desempenho e outras.

A gerencia de Tecnologia da In-
formação assumiu também o Serviço 
de Telefonia. A meta é cada vez mais 
migrarmos os antigos telefones analó-
gicos para a telefonia digital, e adotar 
tecnologias para agilizar o atendimento 
telefônico. Em breve teremos uma URA 
– unidade de resposta audível, com um 
menu onde o cliente poderá se auto en-
caminhar para setores ou receber infor-
mações padronizadas.
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O Departamento de Pessoal ino-
va seus processos de trabalho, com a 
implantação efetiva do Portal do Cola-
borador, com opções de visualização do 
contracheque e espelho ponto. Além 
disso, foi disponibilizado um computa-
dor e impressora na parte externa da 
recepção do Departamento de Pessoal 
para a utilização do próprio colabora-
dor, para consultar e/ou imprimir seu 
holerite. O acesso a estas informações 
também pode ser realizado através de 
aparelhos móveis particulares o qual 
permite armazenar os dados em arqui-
vos. Com isso, houve um significativo 
ganho de desempenho, agilidade nas 
informações pelo acesso online, garan-
tindo a segurança ao processo. 

O setor descentraliza a manu-
tenção da gestão de ponto, instrumen-
talizado os gestores para a automação 
de ponto através do sistema Sisqual, o 
qual permite que o gestor gerencie a 
escala de sua equipe de trabalho atra-
vés de sistema informatizado em rede, 
permitindo visualização em tempo real 
dos registros e eventos relacionados 
com cada empregado. 

Continuando o processo de des-
centralização da gestão, foram realiza-
dos treinamentos com a participação 
da assessoria jurídica do HCI para capa-
citação dos gestores, nos quais foi abor-

dado o direito di-
retivo da empresa, 
principalmente na 
aplicação de san-
ções disciplinares. 

T i v e m o s 
também a efetiva-
ção da forma de en-
vio dos processos 
trabalhistas para a 
justiça do trabalho, 
os quais passaram 
do modo papel 
para eletrônico, 
com digitalização 
dos documentos. 
Deste modo, houve economia no uso 
do material de expediente em geral, 
além de reduzir o tempo de envolvi-
mento dos profissionais neste processo. 

Ainda em 2015, o Hospital deu 
continuidade ao Programa de Inclusão 
Social de PCD’S (Pessoas com Deficiên-
cia e Reabilitados), sendo em contrata-
ções e ações de sensibilização junto ao 
quadro funcional, e no mês de outubro 
em parceria com o SENAC, iniciou a 6ª 
turma de Aprendizagem Profissional 
Comercial em Serviços Administrati-
vos em Instituição de Saúde incluindo 
também neste grupo a contratação de 
aprendizes PCD’S. 

Na busca pela qualidade e pre-

Departamento de Administração de Pessoal

cisão do trabalho realizado pelo setor, 
participamos de eventos de treina-
mentos e debates relacionados aos di-
versos assuntos que envolvem o setor, 
promovidos pela assessoria jurídica do 
sindicato patronal dos Hospitais Filan-
trópicos do Noroeste do Estado do RS, 
onde foram discutidas as convenções 
coletivas, questões trabalhistas consi-
deradas polêmicas para o segmento da 
saúde, principalmente as implicações 
do E-social (Sistema de Escrituração Fis-
cal Digital das Obrigações Fiscais, Previ-
denciárias e Trabalhistas). Esta interação 
com as novas Leis e Instruções lançadas 
pelo governo, sindicatos e demais ór-
gãos públicos, são de extrema relevân-
cia para o sucesso de nosso trabalho. 

Em relação ao controle de cus-
tos, mantivemos nossa filosofia de dimi-
nuir os gastos com os itens de materiais 
de expediente, consumo de energia 
elétrica e racionalização do tempo. Esta-
mos sempre atentos para novas formas 
de reduzir custos, com vistas às ações 
que possam contribuir com o resultado 
da empresa e com a sustentabilidade 
do Meio Ambiente.

Da mesma forma mantemos 
atualizados indicadores de performan-
ce, os quais contribuim com o processo 
decisório.

Nosso objetivo é manter o nível 
de transparência em todas as ações, re-
alizado o trabalho de acordo com o que 
preconiza a Legislação e Trabalhista, Pre-
videnciária, dispostos às mudanças que 
venham contribuir para realizarmos o 
trabalho de forma legal, racional e ético.
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Desenvolvimento Humano

Nos 80 anos de história, o Hospital 
de Caridade de Ijuí tem ampliado grada-
tivamente a qualificação profissional e o 
avanço tecnológico para, cada vez mais, 
constituir-se enquanto modelo em ges-
tão de saúde através da integração dos 
processos e da qualidade nos serviços 
prestados.

No ano de 2015 o Setor de De-
senvolvimento Humano, composto por 
Educação Continuada e Psicologia Orga-
nizacional, investiu em treinamentos de 
gestão e capacitações para aprimoramen-
to de lideranças a fim de vencer os desa-
fios atuais e preparar-se para os futuros.

Neste sentido, o enfoque esteve 
especialmente direcionado a dois progra-
mas:

* Programa de Gestão Adminis-
trativo-financeira com Foco em Resulta-
dos (1ª e 2ª edição), o qual capacitou os 
gestores para o entendimento da gestão 
administrativo-financeira baseada no pro-
pósito da Instituição, visando o compro-
metimento com o exercício orçamentário 
e melhorando os resultados de redução 
dos custos e otimização da receita. 

A partir deste programa e como 
estratégia de educação continuada foi 
proporcionado aos gestores, Oficinas de 
Gestão Internas que trataram de assuntos 
relativos a planejamento, organização, 
direção, controle e finanças, das quais 
originaram estratégias de gestão setoriais 
focadas em resultados positivos. 

* Programa de Desenvolvimento 
de Lideranças na Enfermagem que tra-
tou de assuntos específicos na área de 

gestão de pessoas para a enfermagem, 
desenvolvendo habilidades de gerencia-
mento, educação, assistência e pesquisa. 
Este programa visou atender a demanda 
do cenário atual da saúde a qual exige dos 
enfermeiros tomada de decisão e postura 
eficaz, a fim de alcançar resultados institu-

cionais no que tange à equipe e a recur-
sos.

Concomitantes aos programas 
desenvolvidos ocorreram outras ativida-
des de acompanhamento e desenvolvi-
mento dos colaboradores, conforme da-
dos abaixo:
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Demais treinamentos técnicos 
foram oferecidos tanto para o grupo 
administrativo e de apoio tratando de 
assuntos sobre normativas, legislação, 
sistema operacional, entre outros; quan-
to ao grupo assistencial os quais aborda-
ram assuntos como: parada cardiorrespi-
ratória, assistência à pacientes em diálise 
peritoneal, cuidados pré-operatório e 
pós-operatório de cirurgia cardíaca, cui-
dados com dreno de tórax em aspiração 
contínua, registros de enfermagem, ma-
nuseio do balão intra-aórtico, passagem 
de plantão.

Quanto aos treinamentos com-
portamentais, o atendimento ao cliente, 
a postura do colaborador, o desenvolvi-
mento de papeis na equipe e a resolução 
de conflitos, foram temas trabalhados 
constantemente no decorrer do ano.

Segue o comparativo anual de 
treinamentos realizados, colaboradores 
participantes e horas de treinamentos 
gerais e por colaborador, índices estes, 
que atenderam à meta proposta de, no 
mínimo, um treinamento por colabora-
dor ao ano.

A diminuição dos índices apre-
sentados acima no comparativo anual 
reflete uma decisão institucional estra-
tégica, a qual buscou duas abordagens: 
capacitar gestores para que os mesmos 
desenvolvam suas equipes de trabalho, 
e focar os treinamentos em assuntos 
pontuais, alinhados com o planejamen-
to institucional.
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Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho

O Hospital de Caridade de Ijuí 
conta com o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT), que tem como ob-
jetivo principal a proteção e a promoção 
da saúde e do bem-estar dos trabalha-
dores. 

Preocupados em buscar a melho-
ria contínua e a segurança e saúde dos 
trabalhadores, foram realizadas diversas 
capacitações no decorrer do ano, com os 
seguintes temas: riscos biológicos, riscos 
químicos, aulas teóricas e práticas de 
combate a incêndio, proteção radioló-
gica, curso para CIPA, NR32, NR6 e NR35.

Outra ação importante para a promoção da saúde do 
trabalhador foi à continuidade do programa de vacinação, o qual 
atuou na prevenção do vírus H1N1, H3N2 e Sazonal imunizando 
800 funcionários da Instituição.

No mês de outubro foi retomado o programa de ginás-

No decorrer do ano o setor participou ativamente do Comitê de Proteção Ra-
diológica, através de encontros bimensais com profissionais dos setores que realizam 
atividades que envolvem radiação ionizante.  Este comitê possui as seguintes atribui-
ções: informar e capacitar os trabalhadores, monitorar a exposição ocupacional a ra-
diação ionizante e implantar medidas de proteção relacionadas ao risco radiológico.  

No mês de maio ocorreu a substituição do médico do trabalho. Com o intuito 
de promover saúde e prevenir doenças ocupacionais o profissional vem realizando 
um excelente trabalho de prevenção e orientação sobre os possíveis agravos à saúde 
dos trabalhadores. O que resultou na diminuição do número de atestados apresenta-
dos pelos trabalhadores, comparado com o ano anterior.

Em 2014 foram 3190 horas ao custo de R$ 22.677. 
Em 2015 foram 2638 horas ao custo de R$ 20.495.

O SESMT assessora a Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), participando ativamente junto 
a comissão, a qual realizou no mês de 
agosto a 18º Semana Interna de Pre-
venção e Acidentes de Trabalho (SIPAT) 
que contou com palestras abordando 
vários temas importantes e atividades 
motivacionais criando assim uma atitu-
de vigilante nos trabalhadores quanto 
à prevenção de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais. 

Como resultado do trabalho rea-
lizado pelo SESMT e pela CIPA, os dados 
estatísticos de acidentes de trabalho 
neste ano indicam redução no número 
de acidentes de trabalho, em compara-
ção com os anos de 2013 e 2014, confor-
me demonstrado abaixo:

2013
64 Treinamentos

574 Colaboradores
2014

81 Treinamentos
638 Colaboradores

2015
86 Treinamentos

493 Colaboradores

tica laboral, este programa contempla ações preventivas através 
de exercícios compensatórios, alongamentos e atividades lúdi-
cas, as quais são executadas no próprio local de trabalho com du-
ração de dez a quinze minutos, contribuindo para o bem estar fí-
sico dos trabalhadores e fomentar a integração entre os mesmos.
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A arquitetura hospitalar vem 
sendo considerada uma das prioridades 
da Diretoria e da Gestão do Hospital de 
Caridade de Ijuí. Assim como as demais 
construções, o HCI vem se adaptando 
aos diferentes períodos e estilos arqui-
tetônicos, evoluindo a partir das novas 
tecnologias, garantindo ambientes hu-
manizados que além de proporcionar a 
cura, resultem no bem-estar e na quali-
dade de vida dos seus usuários.

Arquitetura e Obras

Esta é a visão do Setor de Obras e 
Arquitetura. Profissionais que, dentro da 
complexidade de seus projetos, buscam 
pela melhoria da qualidade dos espaços 
para a promoção de saúde, de maneira a 
tornar os ambientes mais eficientes, fun-
cionais e humanos, com foco na valoriza-
ção dos colaboradores e bem-estar dos 
pacientes, sempre dentro das exigências 
e normativas vigentes.

Confira as principais atividades desenvolvidas pela equipe no 
ano de 2015. 

- A aprovação de projetos de reforma e adequação das unidades de 
Hemodiálise e Banco de Sangue.

- Projeto da nova unidade de prevenção, diagnóstico e tratamento 
do CACON, com a proposta de uma edificação nova de 5 pavimentos desti-
nada aos serviços ligados a oncologia.

-  Finalização da obra de reforma e ampliação do Pronto Atendi-
mento, a porta de entrada do hospital, promovendo assistência e qualidade 
nos atendimentos.

- Projeto de implantação e humanização da Maternidade, garantin-
do maior conforto e bem-estar aos usuários.

- Projeto de adequação de estrutura física, que em fase de finaliza-
ção de acabamentos, irá abrigar o setor administrativo do hospital.

- Projeto em andamento de reforma e revitalização da unidade de 
Clínica Médica, proporcionando ambientes mais funcionais e humanizados 
aos pacientes e profissionais da saúde.

- Projeto em andamento de ampliação da Radioterapia do hospi-
tal, com a implantação de um Bunker (casa mata) que irá abrigar o novo 
Acelerador Linear, com uma tecnologia inovadora para os tratamentos on-
cológicos.

- Projeto de reforma de edificação para a nova proposta do hospital 
de implantação da Central de Convênios.
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A Central de Material e Esteriliza-
ção (CME) é um setor que tem por obje-
tivo controlar a infecção hospitalar. Tem 
o intuito de prover uma decisão racional 
sobre os processos de desinfecção e es-
terilização nas unidades de saúde, e sua 
função é abastecer todos os setores do 
hospital que necessitem de materiais 
esterilizados, garantindo a qualidade do 
processamento, sob condições que sejam 
adequadamente monitoradas e controla-
das.

 Em nosso serviço atua uma en-
fermeira e 18 técnicos de enfermagem 
que durante o ano estiveram envolvidos 
no processamento de 342.197 artigos 
médico-hospitalares que abasteceram o 
Centro Cirúrgico e unidades assistenciais.

 Durante o ano de 2015 foram 
realizadas reuniões de equipe e treina-
mentos in loco, com o objetivo de re-
forçar as orientações e rotinas do setor 
mantendo a qualidade com os processos 
implantados até o momento.

Central de Material e Esterilização

A Comissão de Auditoria In-
terna (COMAI) do HCI no ano de 2015 
realizou análise e encaminhamentos 
definidos para os prontuários , en-
globando 100% dos atendimentos 
SUS de pacientes internados, 100% 
das internações convênios, 100% 
dos atendimentos particulares e 
100% dos atendimentos cirúrgicos.

Unidades em que são realiza-
das auditoria: - Ambulatórios (He-
modinâmica; CACON; Ambulatório 
de Especialidades; Ambulatório e 
Pronto Socorro).  - Unidades de In-
ternação (5º Piso; 4 º Piso; 3º Piso; 
Clinica Cardiológica; Cirúrgica; Psi-
quiatria; Clínica Médica II B; Pedia-
tria; Clínica Oncológica; Maternida-
de e Berçário. - Serviços Diferenciais 
(UTI Coronariana; UTI Adulto; UTI 
Neonatal; Hemodinâmica Internado; 
Bloco Cirúrgico; Balcão de Negócios 
(Particulares e Pacotes); revisão de 
glosas; treinamentos e capacita-

Comissão de Auditoria Interna

ções; acompanhamento auditoria 
externa; Check list; relatórios/indi-
cadores de qualidade. 

Os médicos auditores parti-

ciparam conjuntamente em resolu-
ções sobre a auditoria de prontuá-
rios SUS de pacientes internados e 
autorizações de exames especiais. 
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Área de Suprimentos - Compras

A Área de Suprimentos tinha 
como meta principal a redução de 
estoque proporcionando maior giro 
de recursos financeiros para o hos-
pital, com apoio de todos os setores 
seja estoques ou sub-estoques de 
unidade reduzindo Cotas e retirando 
produtos sem movimentação con-
seguimos reduzir em R$ 506.984,85 
valor este extraído da comparação 
do estoque existente em Dezembro 
de 2013 e Dezembro de 2015, salien-
tamos que ainda não chegamos ao 
ideal, pois considerando a distancia 
que estamos dos grandes centros dis-
tribuidores  ideal é  manter estoques 
para um período de 10 a 12 dias para 
não comprometer ao qualidade do 
atendimento dos clientes ambulato-
riais ou internados.

A seguir a produtividade dos 
setores integrantes da Área de Supri-
mentos:

O Setor de Compras 
atende a solicitações de todos 
os setores do hospital sendo a 
única exceção o Setor de He-
modinamica que possui equi-
pe própria para compra dos 
produtos de uso exclusivo.

Utiliza a Plataforma 
Bionexo para compra de ma-
teriais e medicamentos, ne-
gocia com fornecedores, bus-
cando novas alternativas de 
produtos procurando reduzir 
custo mantendo o mesmo 
padrão de qualidade. Com-
parando com o relatório do 
ano anterior houve redução 
no volume de compras em R$ 
2.272.960,27.



20 | Relatório Anual 2015

O Almoxarifado no ano de 2015 
conforme 2014 mantem suas atividades 
voltadas para a redução do estoque do 
Hospital, efetuando o trabalho com a mes-
ma qualidade e eficácia dos anos anterio-
res.

Manteve a rapidez e competência 
nas atividades realizadas, cuidando para 
que as Notas Fiscais fossem lançadas cor-
retamente no sistema de controle de esto-
que.

Almoxarifado

14.859  registros de entradas de Notas Fiscais.

1.039 registros de transferências para o Estoque 007 - Serv. Nutrição.

1.001 registros de transferências para o Estoque 003 - Bloco Cirúrgico.

917 registros de transferências para o Estoque 002 - Farmácia Interna.

726 registros de transferências para o Estoque 017 - Hemodiálise.

507 registros de transferências para o Estoque 005 - Farmácia P.S.

352 registros de transferências para o Estoque 004 - Quimioterapia.

2.179 registros de transferências para os demais Estoques do Hospital.

11.337 registros de saídas para os Centros de Custos.

40.009 registros de itens atendidos para os Centros de Custos.

Os centros de custos foram aten-
didos mediante solicitações no sistema, 
em datas semanais preestabelecidas, oti-
mizando assim, o serviço prestado pelo 
Almoxarifado, oportunizando dessa forma, 
ao respectivo setor, as ferramentas neces-
sárias para o atendimento do paciente.

Mensalmente são elaboradas co-
tações para a aquisição de materiais junta-
mente ao setor de compras para a obten-
ção do melhor preço através do sistema 

Bionexo.
Ao termino de cada mês são feitos 

balanços e inventários para manter o esto-
que correto, após o fechamento dos meses 
foram apuradas as diferenças entre o esto-
que físico e contábil, com elaboração de 
mapa de custos.

O Almoxarifado participou de trei-
namento da área de suprimentos, visando 
melhorar as práticas de trabalho em equi-
pe.

20
15
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O Hospital de Caridade de 
Ijuí conta com Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) com-
posto por médica infectologista, 
enfermeira e técnicas de enfer-
magem. Dentre as atribuições do 
SCIH destacam-se, basicamente, a 
implantação de medidas para diag-
nóstico, tratamento, controle e pre-
venção de infecções hospitalares. 

Atualmente, o termo infec-
ção hospitalar tem sido substituído 
por infecção relacionada à assistên-
cia à saúde (IRAS), pois melhor re-
flete a causa do desenvolvimento 
deste tipo de evento adverso, es-
pecialmente por não limitar a sua 
ocorrência ao ambiente dos hospi-
tais.

O SCIH possui diversas atua-
ções; a primeira delas é normativa, 
na qual são estabelecidos os proto-
colos e orientações a serem segui-
dos pelos profissionais no sentido 
de minimizar os riscos para a ocor-
rência de infecção hospitalar. 

A segunda frente de atuação 
é a Vigilância Epidemiológica das 
infecções hospitalares, através da 
qual os casos de infecção são detec-
tados e analisados. Através da aná-
lise dos dados coletados, é possível 
diagnosticar quais são e onde estão 
as infecções hospitalares, desta ma-
neira são propostas ações que vi-
sam minorar o problema. 

As ações educativas consti-
tuem a terceira forma de atuação 
do SCIH. Seus membros estão em 
constante atualização, seja através 
de literatura especializada ou  parti-
cipação em eventos. Posteriormen-
te, estes conhecimentos são difun-
didos aos demais profissionais da 
Instituição através de capacitações 
ou comunicação impressa. Ainda 
dentro das ações educativas, estão 
incluídas as reuniões e o contato 
diário com os demais profissionais, 
quando as orientações sobre nor-
mas e condutas são reforçadas.

No ano de 2015 o Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar desenvolveu um programa com as seguintes 
ações: 

Treinamento em serviço e educação continuada dos profissio-
nais, assim como alunos de cursos técnicos e acadêmicos da gradua-
ção, no que se diz respeito a prevenção e controle de infecção;

Controle e auditoria de antimicrobianos através de protocolos 
de antibioticoterapia;

Elaboração e divulgação interna de relatórios de infecção; 
Vigilância Microbiológica através do acompanhamento dos 

micro-organismos colonizantes e infectantes nas diferentes unidades 
de internação, assim como controle de germes multirresistentes.

Monitoramento e assessoramento ao programa de gerencia-
mento de resíduos com ênfase na segregação correta destes;

Notificação das doenças e eventos de notificação compulsória 
à Vigilância Epidemiológica;

Elaboração de pareceres técnicos em resposta às solicitações 
dos diversos setores;

Acompanhamento e assessoramento dos processos de limpe-
za, desinfecção e esterilização de artigos médicos hospitalares junto a 
Central de Materiais e Esterilização; 

Assessoria e consultoria referente aos processos de limpeza 
hospitalar junto a Coordenação do Serviço de Higienização;

Reuniões periódicas do Serviço para resolução dos temas; 
Aprimoramento e revisão constante de rotinas para prevenção 

e controle das infecções;
Participação ativa nas seguintes comissões: Comissão de Su-

porte Nutricional, Comissão de Curativos, Comissão de Gerenciamen-
to de Resíduos em Serviços de Saúde, Comissão Interna de Acidentes 
de Trabalho, Comissão de Farmácia e Terapêutica e Comitê Municipal 
de Combate à Dengue.

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
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Comissão de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde

O Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde (GRS) foi criado 
com o objetivo de envolver os setores 
e atividades relacionadas às ações de 
promoção e implementação da quali-
dade nos processos desta instituição. 
Este serviço atua no Hospital, não só 
administrativamente, mas também 
operacionalmente em vários níveis 
nas suas atribuições, bem como de-
termina as diretrizes e processos glo-
bais de trabalho para cumprimento 
pelas unidades relacionadas, como:

• Ações a serem tomadas 
quando houver risco aos pacientes; 

• Adequação dos processos in-
ternos dos ambulatórios e unidades 
de internação objetivando a qualida-
de confiabilidade dos resultados; 

• Determina o correto manejo 
dos resíduos primando pela disposi-
ção final coerente com a preservação 
do meio ambiente, sendo que todas 
as diretrizes são fundamentadas em 
atender às legislações vigentes perti-
nentes a cada serviço.

Ao longo de 2015 o serviço 
prestado pela GRS se sedimentaram 
na cultura da instituição, fortalecidos 

pela apropriada atuação dos servi-
ços e pela necessidade destes nesta 
unidade, visto a crescente demanda 
e conscientização da importância 
destas atividades contemporâneas. O 
Gerenciamento de Resíduos de Ser-
viço de Saúde tem aprimorado cons-
tantemente a forma de gerenciar o 
manejo dos diversos materiais gera-
dos na Instituição. Como resultado, 
obtivemos a diminuição na geração 
de resíduos infectantes e perfurocor-
tantes ano a ano, devido às adequa-
ções gradativas que vêm ocorrendo 
de lixeiras para acondicionamento 
dos diversos tipos de resíduos gera-
dos e orientações aos profissionais 
no descarte correto dos resíduos. 
Além disso, os resíduos recicláveis 
demonstram um aumento importan-
te na geração. Estes dois dados dei-
xam claras as ações de segregação 
correta de resíduos, fruto das ativi-
dades do Gerenciamento, que per-
mitem um encaminhamento correto 
destes resíduos, que garante segu-
rança e proteção do meio ambiente, 
e que está coerente com a política 
de preservação ambiental instituída 

pelo hospital, encaminhando ao ater-
ro sanitário somente o que não é pos-
sível reciclar.

Atribuições e competências ao 
gerenciamento de resíduos Sólidos: 

• Adequar as atividades perti-
nentes ao gerenciamento de resíduos 
de serviço de saúde garantindo se-
gurança e atendimento à legislação 
vigente durante todo o processo de 
manejo dos resíduos que são gerados 
no Hospital; 

• Organizar as ações internas 
e externas do manejo de resíduos de 
serviço de saúde; 

• Orientar e treinar as equipes 
quanto ao manejo correto dos resí-
duos de serviço de saúde; 

• Intensificado a manutenção 
das auditorias diárias dos resíduos, 
pois fornece dados de indicadores 
que auxiliam na educação permanen-
te das equipes; 

• Iniciou-se em agosto/15, a 
campanha do “ Projeto LataPet, que 
mobilizou ações de reciclagem no 
hospital, foi uma ação positiva e que 
necessita ser intensificada no próxi-
mo ano.

Resíduos Infectantes e Perfurocortan-
tes: Grupo A e E

A empresa contratada para tratamento de 
resíduos do HCI é a “Stericycle Gestão Ambiental“ 
com custo de R$ 63,00 /bombona para cada bom-
bona coletada 2 vezes por semana no HCI. En-
caminhados pelo HCI, de janeiro a dezembro de 
2015, 4.192 bombonas de resíduos infectantes e 
perfurocortantes para tratamento, média mensal 
de 350 bombonas e semanal de 90 bombonas.

Resíduos Químicos: Grupo B
A empresa contratada, “Stericycle Gestão 

Ambiental “ com custo de R$ 2,60 p/litro coletado, 
2 vezes na semana.

Encaminhados em 2015, 21.570 litros de re-
síduos químicos sólidos, com média de 1.1797 li-
tros /mês tratados por processo de autoclavagem.

Resíduos Comuns não recicláveis: Grupo D
O contrato para coleta, transporte e destina-

ção final dos resíduos comuns do HCI, é conveniado 
com o município através da empresa “Ansus Ser-
viços Ltda” coleta dos resíduos orgânicos e sólidos 
sem contaminação. Em 2015 foram coletados 1.000 
Kg ao dia de resíduo comum, o que equivale a 31.000 
kg/mensal, gerando uma quantidade de 372.000 kg 
/ano. Não há custo deste resíduo para o HCI.

Resíduos Comuns recicláveis: Grupo D
Continuidade de materiais recicláveis enca-

minhados para empresa “Reciclagen Bartz & Bartz”, 
19.115 kg /ano de materiais recicláveis do HCI, ha-
vendo gerado R$ 3.996,44 /ano. A média de geração 
foi de 1.592 , kg/mensal. Consta também a recicla-
gem de vidro comum, gerando uma quantidade de 
1.800 litros /ano, encaminhado a empresa Alquim.

As informações quantitativas referem-se aos resíduos gerados em cada 
grupo durante o ano de 2015.
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A equipe comercial do HCI exerceu 
importante papel de ligação da instituição 
com a comunidade no ano de 2015, foram 
vários os eventos e projetos promovidos e 
todos tiveram apoio e prestígio da região. 
Dentre os projetos lançados, destacam-se: 

 

Mercado e Negócios

Ação Entre Amigos para reforma e revitalização do CACON (Centro 
de Alta Complexidade em Oncologia), que foi promovido pelo Lions Clube 
de Ijuí, com o apoio dos clubes Lions da Regional LD-4. Teve por objetivo 
arrecadar R$ 150.000,00 em doações e contou com um grande atrativo que 
foram os prêmios sorteados: um veículo Onix 2015 0Km, uma motocicleta 
Yamaha 125cc, e uma televisão de 40”. Mesmo sendo um projeto ousado 
para um ano de crise econômica, o trabalho desenvolvido pela equipe do 
HCI, visitando mais de 80 municípios da região, contatando prefeituras e 
Lions e ainda a equipe do Lions de Ijuí que se destacou na venda na nossa 
cidade e também, o grande apoio da família HCI, que não mediu esforços 
para vender as cartelas, o resultado final foi muito positivo, chegando a ar-
recadação total líquida de mais de R$ 205.000,00, resultado que mostrou a 
importância do HCi para a comunidade de Ijuí e Regional.

Outro projeto que teve grande envolvimento da comunidade regio-
nal, foi a ação entre amigos promovida pela ASSIC – Associação dos Co-
laboradores da Sicredi das Culturas RS, que contou com o apoio de várias 
agências da região. O objetivo da campanha foi angariar recursos para o 
projeto de reforma e ampliação do Banco de Sangue do HCI, importante 
centro de doação e distribuição de sangue para mais de 120 municípios. 
Atingiu um valor de R$ 69.235,00, surpreendendo as expectativas e nova-
mente mostrando o carinho da comunidade frente as dificuldades enfren-
tadas pelo Hospital.

E para coroar o ano de 2015, que teve muitos projetos e arrecada-
ções e ano em que o Hospital comemorou seus 80 anos, foi lançada a cam-
panha “HCI – 80 Anos de Cara Nova”. O projeto teve como objetivo angariar 
recursos financeiros e também em parceria com seis lojas especializadas 
em tintas da cidade, arrecadar tintas para pintar a parte externa do hospi-
tal. No total foram arrecadados mais de 80 galões de 18 litros, além de R$ 
6.200,00, que também serão empregados na pintura do prédio. 

A equipe comercial do HCI, está 
sempre buscando a integração com a co-
munidade atendida pelo hospital, bem 
como desenvolvendo novos projetos com 
o objetivo de sempre promover uma me-
lhor qualidade para que busca atendimen-
to no Hospital de Caridade de Ijuí.
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Grupo de Trabalho de Humanização

O Grupo de Trabalho de Huma-
nização (GTH) do Hospital de Caridade 
de Ijuí é um encontro de pessoas inte-
ressadas em discutir o próprio serviço 
em que trabalham, ou que utilizam. 
Pretende discutir também as relações 
estabelecidas e de que maneira esse 
serviço pode funcionar para melhorar 
o processo de trabalho e a qualidade 
da produção de saúde para todos. 

O GTH tem o intuito de sinto-

- Cantatas natalinas – O Grupo de Trabalho de Humanização, 
junto com o  Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, desenvolveu a 
programação das  apresentações natalinas que contou com as belas 
apresentações: Grupo da Liga Feminina de Combate ao Câncer;

- Ozéias Morais (colaborador do setor de Arquivo e Estatística) 
e Andriesa Hedlund – Membros da Assembléia de Deus, com apresen-
tação vocal;

- Grupo de Teatro Só Alegria e Black Out em parceria com a 
União das  Etnias; Contemplou, inclusive, as crianças da Escola de 
Educação  Infantil do HCI, com distribuição de bolachas natalinas, fa-
las e cantos  de natal e proporcionaram um passeio com as crianças 
no Trem da União  das Etnias.

- Grupo Vocal da Congregação Evangélica Luterana Emanuel;
- Oséias Machado – Membro da Igreja Batista Brasileira de Ijuí 

– IBBI, ao  som de violino sendo tocado pelos corredores contemplan-
do todos os  andares, Unidades e Serviços, promovendo, junto ao pú-
blico externo e  interno, que o Espírito Natalino envolvesse nossos co-
rações, renovando a  gratidão a humanização e o amor ao próximo!

- Pelo 7º ano consecutivo ocorreu a realização do “Natal Soli-
dário” onde pelo 2º ano foi beneficiada a entidade “casa criança feliz” 
do bairro Luis Fogliatto, 100% filantrópica com finalidade de atendi-
mento a crianças carentes em regime diurno, com ênfase no serviço 
a crianças incluindo alimentação, higiene, motricidade, integração 
diversão educação física, social e religiosa e oficinas de informática, 
futebol, judô. Cerca de mais de 100 crianças da instituição ganharam 
bem mais que presentes dos padrinhos que adotaram as cartinhas, 
recebendo carinho e doando amor ao próximo numa tarde muito fes-
tiva com presença do papai noel e muita integração entre crianças e 
colaboradores.

Para 2016 o GTH realizará um 
cronograma de atividades com ações 
de humanização voltadas ao bem estar 
de pacientes, colaboradores e da pró-
pria comunidade para cada vez mais 
tornar as relações interpessoais mais 
afetivas e saudáveis, confrontando  e 
sensibilizando da importância da hu-
manização na vida das pessoas. 

nizar as ações voltadas à humanização 
dentro da instituição hospitalar. 

Em 2015, o GTH realizou a es-
colha da nova coordenação, com a 
liderança da Enfermeira Andreia San-
dri, sendo a vice-coordenadora a En-
fermeira Carolina Polo e a secretária 
a Coordenadora Administrativa Naira 
Acosta .

Entre as Ações do GTH no ano 
de 2015 destacam-se:
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O Instituto do Coração dispõe ao 
paciente o que há de mais moderno em 
medicina avançada, tecnologia, profissio-
nais especializados, atendimento perso-
nalizado, processos assistenciais que ga-
rantam segurança, conforto e eficiências 
diagnóstica e terapêutica para prevenir e 
tratar Doenças Cardiovasculares.

Prestamos os melhores serviços 
em cardiologia à comunidade macrorre-
gional, baseado sempre no crescimen-
to dos níveis de satisfação de nossos 
clientes. Comprometendo-se a melhorar 
continuamente nossos serviços através 
do controle, aprimoramento e qualifica-
ção de nossos colaboradores. Para tanto, 
atende aos principais convênios e SUS, 
abrangendo uma população estimada 
em aproximadamente um milhão e sete-
centas mil pessoas, de mais de 130 muni-
cípios da macrorregião missioneira.

Instituto do Coração

1 - CLÍNICA CARDIOVASCULAR
Realizou no ano 26.194 atendimentos em Consultas e Avaliações com 

profissionais Médicos nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Ci-
rurgia Cardíaca, Cardiologia Pediátrica e Eletrofisiologia, assim como exames 
de Eletrocardiograma, Teste Ergométrico, Monitoramento pelo Sistema Hol-
ter, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial – M.A.P.A, Ecodopplercar-
diografia Transtorácica, Ecodopplercardiografia Fetal e Pediátrica, e Ecografia 
com Doppler Colorido de Vasos Periféricos Venosos e Arteriais.

2 – HEMODINÂMICA
Realizou no ano 4.380 atendimentos em Cardiologia Intervencionista, 

Eletrofisiologia e Procedimentos Endovasculares. 
Estruturada com o que há de mais moderno em equipamentos, Equi-

pe Médica e Assistencial especializada, a unidade realiza procedimentos diag-
nósticos, o cateterismo cardíaco, e terapêuticos, a angioplastia coronariana, 
eletivos e de urgência/emergência nas 24 horas.

Realização de procedimentos Endovasculares Extracardíacos e Labo-
ratório de Eletrofisiologia, com equipe altamente qualificada, buscando con-
solidação no mercado.

O Serviço de Eletrofisiologia Cardíaca atende as arritmias cardíacas, 
ou seja, alterações do ritmo do coração. Estas arritmias geralmente se ma-
nifestam como palpitações ou desmaio, mas podem chegar a desencadear 
parada cardíaca. Diferentes atividades serão realizadas no INCOR para ava-
liação e tratamento das Arritmias Cardíacas, entre elas: exames diagnósticos 
não invasivos (Holter, monitorização eletrocardiográfica prolongada, teste de 
inclinação); exames invasivos (estudo eletrofisiológico, ablação por radiofre-
quência); e dispositivos implantáveis (implante de marcapassos, desfibrilado-
res implantáveis).

O Serviço de Cirurgia Endovascular, realiza procedimentos fundamen-
tais para o tratamento adequado de grande parte dos pacientes portadores 
de doença vascular periférica obstrutiva, pelo seu caráter de baixa invasão 
do corpo do paciente e grande resolução em termos de eficácia e rapidez da 
internação. Por ser minimamente invasivo, proporciona procedimentos com 
recuperação rápida dos pacientes.



26 | Relatório Anual 2015

Maternidade/Berçário

A maternidade em 2015 teve uma 
significativa mudança, onde foi totalmente 
revitalizada, com novo espaço, agora loca-
lizada no quarto piso do quinto bloco do 
complexo hospitalar, antiga pediatria. Este 
serviço conta com serviço especializado em 
obstétrica e neonato. As gestantes recebidas 
são oriundas das cidades vizinhas que fazem 
parte da 17ª coordenadoria de saúde. 

O  hospital também conta com 
ambulatório de alto risco, o qual é realizado 
acompanhamento das gestantes de alto 
risco, que apresentam complicações (pré-e-
clâmpsia, eclâmpsia, hipertensão gestacio-
nal, diabetes gestacional).

As gestantes após avaliação com en-
fermeira obstetra e médico obstetra se des-
compensadas são encaminhadas para inter-
nação na maternidade e ficam aos cuidados 
da equipe de enfermagem e médica. Ges-
tantes em trabalho de parto acompanhadas 
pela equipe e puérperas também. 

PARTO HUMANIZADO
Segundo o Ministério da Saúde, “par-

to humanizado é aquele em que a gestante 
tem direito a um mínimo de seis consultas de 
pré-natal, vaga garantida em um hospital na 
hora do parto e direito a um acompanhante. 
Alguns hospitais estabelecem que a presen-
ça do acompanhante, música na sala de par-
to e a permissão para ficar alguns minutos 

Nº de leitos obstétricos/Bercário 
15 Leitos Sus
5 leito privativo
10 leitos semi privativos
1 extra 
Banheiro completo– com banheira

Sítios na Maternidade 
1- sala de avaliação
2- sala de preparo/Avaliação MAP
3- sala de parto
4- sala do berçário

Nº de profissionais: 
TOTAL: 
Por turno  
4 técnicos de enfermagem 
no turno manhã
4 turno tarde
3 turno noite
1 enfermeiro por turno
1 médico por turno

Cesarianas e partos em 
2015: 

525 partos
591 cesáreas

com o bebê logo após o nascimento é o que 
define esse tipo de parto”

 A Maternidade dispensa cuidados 
integrais a gestante, puérpera e RN.  São dis-
ponibilizados recursos de alívio da dor não 
farmacológicos para gestantes em trabalho 
de parto dentre elas a banheira, deambula-
ção, orientação, bolo para movimentações.  
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Os conceitos de hotelaria são ferra-
mentas cruciais para a entrega de serviços 
hospitalares diferenciados e nossa equipe 
de hotelaria empenha-se para proporcio-
nar aos clientes uma estádia repleta de ser-
viços diferenciados. Neste sentido, o serviço 
com o passar do tempo sentiu a necessida-
de de realizar algumas mudanças nos ho-
rários das anfitriãs.  Em 2015, O objetivo foi 
superar as expectativas dos usuários, man-
tendo ordem e organização nos ambientes 
da Instituição. Para dar andamento no ser-
viço realizado contamos com o apoio de 2 

A lavanderia hospitalar é um dos 
serviços de apoio ao atendimento dos pa-
cientes, realiza o processamento de todo o 
enxoval, através de procedimentos de cole-
ta, lavagem, passagem, dobragem, armaze-
nagem e distribuição da roupa em perfeitas 
condições de higiene e conservação, em 
quantidade adequada a todas as unidades 
do hospital. A importância da lavanderia 
dentro do complexo hospitalar é  grande, 
pois a eficácia de seu funcionamento de-
pende da eficiência do hospital, refletindo 
especialmente nos seguintes aspectos:

• Controle de infecção;
• Recuperação, conforto e seguran
ça do paciente;
• Racionalização de tempo e material;
• Redução dos custos operacionais.

A roupa limpa é indispensável ao 
funcionamento eficiente de um hospital, 

Hotelaria

Lavanderia

anfitriãs e 1 conferente de roupa.
Uma das anfitriãs realiza a venda de 

refeições e solicitação de serviço de lancho-
nete para cliente interno e externo, e a ou-
tra profissional realiza check-list do serviço 
de higienização e manutenção deixando 
o ambiente em condições para receber o 
cliente (paciente).

 O reflexo da mudança é o au-
mento das vendas de refeições realizadas 
nos quartos e apartamentos  e obviamen-
te  maior satisfação do  nosso cliente. Ou-
tra mudança significativa implantada é 

para isso é importante o espaço físico, as 
instalações, os equipamentos e os métodos 
utilizados no processo da roupa.

Temos como objetivo processar as 
roupas com segurança, eficiência, preser-
vando a qualidade destas em todas as fases 
de seu processamento, utilizamos técnicas 

a  venda do vale refeição, diretamente no 
refeitório da instituição, onde familiares e 
visitantes tem a comodidade de adquirir o 
vale, sempre nos  horários das 11:30 hs até  
às 12:50 hs. 

Confira outros diferenciais:
Acompanhamento do  paciente; 

entrega de jornais  diários; entregas de to-
alhas e enxovais; check-list diário nas unida-
des de internação, serviço de estética, ser-
viço de lavanderia;  informações de hotéis, 
restaurantes e serviços em geral e serviço 
gratuito de internet wi-fi.

adequadas para o processamento da roupa 
e favorecemos um ambiente de trabalho se-
guro aos profissionais que atuam no setor.

No Centro de Processamento de 
Roupa têm a costura, a qual confecciona 
todo o enxoval hospitalar e conserta as 
roupas danificadas pelo desgaste natural 
decorrente do uso.

No ano de 2015, realizamos reuni-
ões de equipe onde repassamos orienta-
ções e rotinas do setor, encontramos me-
didas para redução de custos, colocando 
as mesmas em prática, treinamentos sobre 
“Trabalho em equipe e Relações Humanas” 
visando melhorar o relacionamento entre a 
equipe. 

Durante esse ano foram proces-
sados 1.086.337 Kg de roupas, confeccio-
nadas 12.482 peças e reformadas 11.531 
peças de roupas, trabalho executado pe-
los 25 colaboradores do setor.
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Higienização

A principal finalidade do Servi-
ço de Higienização  do HCI é garantir ao 
nosso cliente interno e externo um am-
biente agradável,  organizado,  que ofe-
reça segurança e contorto para todos, 
seguindo todos os padrões de controle 
de infecção hospitalar .

Para isso,  no ano de 2015,  tra-
balhamos todos os meses com a equi-
pe através da  educação continuada  
abordando temas relevantes para o 
bom andamento do setor, com intuito 
de garantir a  segurança e o conforto 
dos nossos clientes.

Tivemos  a Implantação do Pro-
jeto Personal Service , com o intuito de 
qualificar  a  execução  das atividades 
de rotina e emergenciais da limpeza e 
higienização dos ambientes, otimizan-
do o tempo utilizado no processo de 
higienização, assegurando a fidedig-
nidade aos padrões do processo , com 
planejamentos de trabalho e assim 
diminuindo a rotatividade dos colabo-

Acompanhar e supervisionar as práticas de 
trabalho orientando a execução de técnicas corretas;

Controlar pontualidade e assiduidade dos hi-
gienizadores;

Realizar remanejos setoriais de acordo com a 
necessidade nos casos de faltas justificadas ou não 
justificadas, férias, perícias e demandas de trabalho;

Elaborar planejamento de trabalho garantin-
do o cumprimento das metas estabelecidas;

Dar feedback para a Coordenadora e para os 
higienizadores;

Grupo de Aprendizagem do 
Trabalho (GAT) 

Após a contratação do colabora-
dor, este passou pelo GAT 1 num perío-
do de 3 dias, no turno da tarde (4 horas 
diárias), sendo o primeiro de aprendiza-
gem teórica e os demais aprendizagem 
prática. GAT 2- Todos os participantes do 
GAT 1 terão orientação prática de uma 
Supervisora nesta fase, a qual compre-
ende 6 turnos de trabalho. 

radores de Higienização e melhorar a 
qualidade do relacionamento interpes-
soal. Para colocarmos em pratica estes 
objetivos do projeto tivemos  a contra-

tação de 3 Assistentes de Governança. 
Cada uma sendo responsável pelo gru-
po em um turno de trabalho (manhã, 
tarde e noite).

Ajudar na elaboração e execução dos treina-
mentos técnicos;

Acompanhar o desempenho técnico e com-
portamental do colaborador efetuando registros na 
Avaliação de Desempenho;

Elaborar relatórios técnicos e comportamen-
tais;

Facilitar e acompanhar o conhecimento prá-
tico no GAT 2 – Grupo de Aprendizagem do Trabalho 
(descrito abaixo).

Assistentes de governança e as  atribuições:
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O CACON (Centro de Alta Com-
plexidade em Oncologia) é o mais com-
pleto Centro de Tratamento do Câncer do 
Interior do Estado. Os serviços oferecidos 
são: Quimioterapia, Radioterapia, Bra-
quiterapia de alta taxa de dose, Ambula-
tório de Especialidades Médicas, Centro 
de Pesquisa Clínica, bem como, Cirurgia 

CACON - Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia

Oncológica, Estética Reparadora e equipe 
multidisciplinar. 

O convênio mais atendido pelo 
serviço é o SUS, que representa cerca de 
92,11% dos atendimentos, e 7,88% cor-
respondente a outros convênios (IPERGS, 
Cassi, Cabergs, HCI Saúde). Por este moti-
vo, a equipe vem trabalhando de acordo 

No ano de 2015 foram 
realizadas 33079 sessões de 
Quimioterapia, 45221 cam-
pos tratados em Radiote-
rapia, 635 inserções de Bra-
quiterapia, 21367 consultas 
no ambulatório oncológico 
e de especialidades do CA-
CON, 15927 atendimentos 
da equipe multidisciplinar (fi-
sioterapeutas, nutricionista, 
psicóloga, assistente social) e 
3759 procedimentos de enfer-
magem (curativos, retirada de 
pontos, colposcopia e aplica-
ção de medicamentos).

Março: Visita técnica  do Hospital Ivan Gou-
lart que tinham como objetivo conhecer o CACON, 
as rotinas administrativas e assistenciais e o mode-
lo de faturamento do Hospital de Caridade de Ijuí. 

Abril: Realizada visita técnica do Hospital 
Vida e saúde, de Santa Rosa, que tinham como 
objetivo, conhecer o trabalho desenvolvido pela 
Equipe Multidisciplinar, bem como, o suporte nu-
tricional ao paciente Oncológico.  

Maio: Visita Técnica da Universidade Fede-
ral de Santa Maria, que tinham como objetivo apri-
morar conhecimentos para implantação de linhas 
de cuidado no HUSM. 

Agosto: Palestra pela colaboradora Rosani 
Staudt e Dr. Fabio Franke, para o curso de gradua-
ção em enfermagem da UNIJUI, referente o câncer, 
bem com o dados estatísticos regionais e macror-
regionais referente a área de abrangência do CA-
CON.

Outubro: Palestra com os colaboradores do 
CACON, em São Martinho para os profissionais da 
Secretaria de Saúde com o intuito de formação do 
grupo de auto-ajuda para pacientes oncológicos. 

Realizada palestra pela colaboradora Rosa-

ni Staudt, em Palmeira das Missões, na Câmara de 
Vereadores para falar sobre 10 dicas para se pro-
teger do Câncer. Nesta oportunidade, as pacientes 
que realizam tratamento no CACON de Ijuí, foram 
homenageadas.

Palestra no Município de Ajuricaba referen-
te as 10 dicas para se proteger do câncer. 

Palestra na Empresa 3 Tentos, de Ijuí para o 
grupo de colaboradoras mulheres, em função da 
Campanha do Outubro Rosa. 

Palestra sobre prevenção do Câncer de 
mama,  na 36º Coordenadoria de Educação. 

Novembro: Palestra para colaboradores e 
alunos do IMEAB nos turnos da tarde e noite, refe-
rente 10 dicas para se proteger do Câncer. 

Palestra no Município de São Miguel das 
Missões,  referente 10 dicas para se proteger do 
câncer. 

Reunião com grupo de ostomizados na Se-
cretaria de Saúde de Ijuí, para tratar sobre a auto-
-estima dos pacientes ostomizados. 

Palestra na Empresa 3 Tentos, de Ijuí para 
o grupo de colaboradoras colaboradores homens, 
em função do Novembro Azul. 

com a Política Nacional de Humanização 
(PNH), que busca a valorização dos dife-
rentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde, propondo a revisão 
das práticas de atenção e gestão nas uni-
dades do SUS.

Os eventos realizados durante o 
ano de 2015 pela equipe multidisciplinar:
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O Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia do Hospital 
de Caridade de Ijuí é hoje um dos maiores Centros de Pesquisas 
no Brasil e reconhecido no mundo inteiro, tendo desenvolvido 
mais de 100 protocolos de pesquisa clínica. Reconhecido pela 
alta inclusão de pacientes e pelo alto grau de profissionalismo.

Relatório de Protocolos Clínicos no ano de 2015:
* 18–Estudos incluindo pacientes.
* 49–Estudos em andamento – com pacientes realizando 

tratamento e/ou acompanhamento.
* Participação em 110 estudos clínicos.
* 27 – Estudos para iniciar no centro no ano de 2016/2017 

– aguardando processo regulatório (Aprovação CONEP/ CEP).

As Indústrias farmacêuticas oferecem ainda treinamento 
contínuo da Equipe, sem custo nenhum para a Instituição.

Principais treinamentos realizados no ano de 2015:
* 29 e 30 de Abril de 2015: Fundamentos de Gerencia-

mento de Centro. Programa de Desenvolvimento de Centros – 
Fornecido pela NOVARTIS. Participação de toda equipe.

* 17 e 18 de Junho de 2015: Recrutamento e estratégias 
de retenção de paciente. Programa de Desenvolvimento de Cen-
tros – Fornecido pela NOVARTIS. Participação de toda equipe.

* 03 de Setembro de 2015: Financeiro e revisão estratégi-
ca. Programa de Desenvolvimento de Centros – Fornecido pela 
NOVARTIS. Participação de toda equipe.

* 21 de Outubro de 2015: Padrões de Qualidade para 
Centros de Pesquisa. Programa de Desenvolvimento de Centros 
– Fornecido pela NOVARTIS. Participação de toda equipe.

* 22 de Outubro de 2015: Fórum de área terapêutica. Pro-
grama de Desenvolvimento de Centros – Fornecido pela NOVAR-
TIS. Participação de toda equipe.

* 16 de Outubro de 2015, realizada palestra para 500 mu-
lheres do município de Três Passos, referente Câncer de Mama, e 
novos tratamentos nesta linha de cuidado, a atividade foi realiza-
da pela Coordenadora da Pesquisa Clinica, Denise Hilger.

Divulgação e reconhecimento da Instituição pelo mun-
do, através de:

* Artigos Científicos publicados em revistas cientificas re-
nomadas como The Lancet Oncology e Journal of Clinical Onco-
logy (Em anexo os principais artigos publicados no ano de 2015).

* Trabalhos apresentados no ASCO (American Society of 
Clinical Oncology) e ESMO (European Society for Medical Onco-
logy) – projetando dessa forma o Nome do Hospital de Caridade 
de Ijuí internacionalmente.

Atividades do Centro de Pesquisa Clínica do 
HCI em 2015

Com experiência em diversas áreas da oncologia 
conforme o gráfico abaixo: 
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O serviço tem a missão de prestar 
atendimento especializado a pacientes 
portadores de Doença Renal Crônica e 
Lesão Renal Aguda oferece serviços de 
dialise peritoneal, hemodiálise, encami-
nhamento para investigação e realização 
de transplante renal, para portadores de 
Doença Renal Crônica, além de consultas 
especializadas de manutenção aos trans-
plantados renais, e ainda modalidades 
dialíticas para pacientes internados na 
Unidade de Terapia Intensiva.

UNIDADE DE DIALISE E TXT RENAL
A Unidade de Diálise da AHCI está 

em funcionamento desde 1981, sendo 
um setor ambulatorial que presta atendi-
mento, também, a pacientes internados.

Tendo por finalidade prestar aten-
dimento especializado a pacientes porta-
dores de Doença Renal Crônica e Lesão 
Renal Aguda, oferece serviços de dialise 
peritoneal e hemodiálise para portadores 
de Doença Renal Crônica e Lesão Renal 
Aguda, além das modalidades dialíticas 
para pacientes internados na Unidade 
de Terapia Intensiva. Para isso contou em 
2015, com uma equipe de 04 Médicos Ne-
frologistas, 02 Enfermeiros Nefrologistas, 
02 Enfermeiros de Dialise,16 Técnicos de 
Enfermagem, 01 Secretária de Clínica, 01 

Assistente Social, 03 Motoristas e 02 Hi-
gienizadores.

O serviço prestado pela Unidade 
de Diálise, para além das sessões de he-
modiálise, oferece alimentação durante as 
sessões e transporte gratuito aos pacien-
tes de Ijuí e região.

No ano de 2015 a Unidade de Di-
álise realizou atendimento de Diálise Pe-
ritoneal Ambulatorial contínua, Hemo-
diálise para portadores de Doença Renal 
Crônica, Hemodiálise para portadores 
de Lesão Renal Aguda em UTI, mantendo 
uma média de 120 pacientes crônicos/
mês, totalizando mais de 20.000 sessões 
de Terapia Renal Substitutiva. Realizou, 
ainda, assistência de controle nefrológi-
ca médico e de enfermagem aos trans-
plantados renais.

Possui Sala de Atendimento exclu-
siva para os usuários que realizam Diálise 
Peritoneal (DP), tratando-se de ambiente 
climatizado e confortável ofertando Diá-
lise Peritoneal Automatizada (DPA), além 
de manter a modalidade de DP que há 
mais de 20 anos oferece que é a Diálise 
Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC). 
Na DPA o usuário realiza a diálise no seu 
domicílio, durante o período da noite, 
através de uma máquina chamada Cicla-

Nefrologia

dora, a qual fica sob a posse e controle do 
próprio usuário. Para tanto, o mesmo re-
cebe capacitação para realizar este proce-
dimento. A capacitação é oferecida pelo 
enfermeiro responsável pela DP, a partir 
do momento que o usuário demonstra in-
teresse e adesão á esta modalidade de te-
rapia renal substitutiva onde atualmente 
possui 26 pacientes, destes seis são CAPD, 
20 DPA estando ainda  dois em treina-
mento  apresentando uma média de dois 
à três pacientes novos por mês. 

Para corresponder à demanda, 
além dos recursos humanos citados, a 
unidade contou com 32 rins artificiais pro-
porcionadores, contando ainda, com três 
rins que dispõe de módulo para hemodia-
filtração, modalidade de diálise destinada 
aos pacientes internados nas UTIs, pois 
realiza atendimento de hemodiálise nas 
UTIs Adulto e Coronariana. 

As instalações da Unidade de Di-
álise ainda contam com tratamento de 
água por osmose reversa (que é subme-
tido á desinfecção mensal do “loop”), os-
mose reversa portátil para hemodiálise 
nas UTIs Adulto e Coronariana e todos os 
materiais necessários para oferta de Tera-
pia Renal Substitutiva segura e de quali-
dade.

MATERIAIS E MUDANÇAS:
NOVO CARRO DE EMERGÊNCIA.
A unidade adquiriu um novo carro de emergência para 

melhorar as condições de trabalho e agilidade em situações de 
emergência durante o tratamento de dialise. 

SALA DE DIALISE PERITONEAL.
Para um melhor atendimento com mais privacidade e 

conforto para os pacientes, no ano de 2015 foi montada uma 
sala especialmente para tratar e treinar os pacientes que reali-
zam dialise peritoneal, tanto para DPA como CAPD. 

COMPRA DE DUAS NOVAS MAQUINAS DE HEMODIALI-
SE.

Adquirimos duas novas maquinas de hemodiálise da 
marca FRESENIUS MEDICAL CARE que contribuirão para con-
tinuarmos oportunizando um excelente tratamento para os 
pacientes e um aumento significativo do numero dos mesmos 
por cessão ajudando também a diminuir as horas extras dos 
colaboradores.

TROCA DE TODO O SISTEMA DE LOOPING DA AGUA 
TRATADA DE DIALISE

Foi trocado todo o sistema de looping do tratamento 

de agua substituindo as antigos de canos de PVC por sistema 
de tubetes de polietileno que melhora a qualidade da agua di-
minuindo o acúmulo de endotoxinas no sistema e estando nos 
padrões exigidos pela vigilância.

MUDANÇA DO SISTEMA DE HEMODIALISE NA UTI 
ADULTO COM DUAS MAQUINAS PARA HEMODIALISE

Na unidade de terapia intensiva adulta foi instalado 
duas maquinas de hemodiálise e duas osmoses para trata-
mento de água com o objetivo de diminuir as horas extras dos 
técnicos por realizar duas dialises simultaneamente  melho-
rando o tratamento dos pacientes críticos e o tempo de dispo-
nibilidade dos técnico para a unidade de dialise. 

TROCA DAS TORNEIRAS DA UNIDADE
Foram trocadas as torneiras das salas de tratamento 

da unidade por novas com acionamento pelo cotovelo e braço 
não precisando colocar as mãos no registro da mesma confor-
me orientações da vigilância.

TROCA DAS TELAS DOS RALOS
As telas dos ralos da unidade foram substituídas por 

novas com sistema de abre e fecha para evitar o retorno de 
animais indesejados e odores na unidade.
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Unidades de Terapia Intensiva-UTIs
UTI Coronariana

A UTI Coronaria do HCI é re-
ferência macrorregional para o trata-
mento de doenças cardíacas. Realiza 
um trabalho integrado, que visa a 
eficiência e qualidade no atendi-
mento de casos graves. Destaque 
para o entrosamento das equipes, 
enfermagem, médica, fisioterapia, 
e equipes de suporte (nutricionista, 
fonoaudióloga). Trabalha com vistas 
a manter uma gestão de recursos 
eficaz e eficiente, profissionais espe-
cializados na área cardiológica, qua-
lificação contínua e humanização do 

cuidado.
Pacientes para diversos tra-

tamentos, pós-operatório de cirur-
gia cardiovascular, cirurgia vascular, 
pacientes provenientes do setor de 
Hemodinâmica, pós cateterismo car-
díaco, angioplastia, pacientes com 
infarto agudo do miocárdio, angina 
instável, entre outras distintas pato-
logias que necessitaram, de atendi-
mento intensivo.

Foram adquiridos neste ano, 
8 respiradores para ventilação me-
cânica, da marca Servo-i Ventilator 
System V7.0 - MAQUET®, equipamen-
to de última geração para o trata-
mento e monitorização de doentes 
com complicações respiratórias ou 
insuficiência respiratória. O equipa-
mento pode ser utilizado tanto na 
ventilação invasiva como não inva-

siva. A equipe recebeu treinamento 
do representante da MAQUET® para 
manusear este equipamento.

Na busca pela qualidade no 
atendimento, foram realizados trei-
namentos e capacitações com o ob-
jetivo de qualificar os serviços pres-
tados.

Ocorreu a troca da coordena-
ção de enfermagem da UTI Corona-
riana, onde foram realizados vários 
encontros com a equipe de enfer-
magem com o objetivo de integrar, 
unir e desenvolver a equipe para re-
alizar um trabalho qualificado com 
foco no atendimento humanizado. A 
este propósito estão a satisfação dos 
clientes pelo nosso atendimento, 
inúmeras mensagens direcionadas 
ao SAC, manifestações de elogios e 
agradecimento para toda a equipe.

No ano de 2015, a 
media de produção foi 
3079 pacientes/dia, uma 
média mensal de ocupação 
de 84,36%. 
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A UTI Adulto é uma UTI Geral, 
possui 10 leitos, sendo estes devido a 
contratualização 09 disponibilizados 
para convênio SUS e 01 para Convê-
nios/Particulares.

A UTI Adulto conta com um 
quadro  geral de 08 enfermeiros sen-
do que 07 possuem especialização 
em terapia intensiva 1 em urgência 
emergência e trauma + Gestão em 
Saúde, com isso, 100% dos enfermei-
ros especialistas em pacientes gra-
ves e críticos.  Conta também com 
28 Técnico em Enfermagem, estes 
capacitados para atender pacientes 
graves e críticos. Quando a equipe 
médica, esta é composta por 5 plan-
tonistas, sendo 03 rotineiros diários, 
destes 03 possuem especialização 
em Terapia Intensiva.

Foram realizadas no ano de 
2015 várias capacitações com os fun-
cionários desta unidade, sendo estas 
de suma importância para o melhor 
atender aos pacientes, dentre as 
quais destacamos atendimento em 
Parada Cardiorrespiratória, Controle 
de Infecções por Germes Multiresis-
tentes, Controle de Custos.

No ano de 2015 houve mu-
dança na Coordenação de Enfer-
magem da UTI-Adulto, assumindo 
como novo Coordenador o enfer-

UTI Adulto

meiro Diogo Jardel Cigana, sendo 
este especialista em Urgência, Emer-
gência e Trauma, além de Especialis-
ta em Gestão em Saúde.

A UTI Geral da AHCI é consi-
derada a nível do Ministério da Saú-
de Grau II, pois estamos dentro das 
normas exigidas pela vigilância sani-
tária e ministério da saúde conforme 
RDC n° 7, de fevereiro de 2010. 

A UTI Geral juntamente com 
o setor de Hemodiálise desenvolveu 
uma otimização com o intuito de be-
neficiar as duas unidades, com isso, 
foi adquirido mais uma máquina de 
Diálise para a UTI geral (sem custos 
algum, pois ela se encontrava na He-
modiálise), assim, pode-se dialisar 
dois pacientes ao mesmo tempo, 
agilizando o processo de diálise na 

unidade, e principalmente reduzin-
do as horas extras dos funcionários 
da hemodiálise.

Na referida unidade é realiza-
do o controle diário e por turno dos 
leitos, assim como,  o controle do 
estoque da unidade, tendo um con-
trole e ajuste mais preciso dos gastos 
do paciente no momento imediato 
do procedimento.

O Coordenador Geral da UTI-
-Adulto, Dr. João Carlos Lisboa  de-
senvolve conjuntamente com os 
residentes que se encontram na 
UTI-Adulto, informações diárias para 
os familiares dos pacientes sobre o 
quadro clínico dos mesmos, pres-
tando desta forma um trabalho mais 
humanizado e informativos a estas 
famílias. 

No ano de  2015 houve 801 internações, sendo que des-
tas 194 foram internações externas e 607 transferências in-
ternas. Ocorreram nesta unidade no ano referido 206 óbitos 
sendo uma média 25,75%, ficando esta unidade dentro do 
exigido pela literatura, o qual  preconiza  entre 25 até 27 %, 
outro ponto a destacar é média de permanência dos pacien-
tas na UTI-A, ficou em   3,83 no ano de 2015, sendo que a 
preconizada pela CQH (Compromisso com a qualidade hos-
pitalar ) é de 4,5 até 5,3, com isso, houve uma diminuição 
dos gastos com pacientes internados, devido a diminuição 
da média de permanência.
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Unidade Neonatal

Inaugurada em 18 de Setembro 
de 2000, a UTI Neonatal iniciou os seus 
serviços em 16 de Outubro de 2000. 
Está localizada no 3° andar do hospital. 
Os leitos são regulados pela Central de 
Leitos do Estado do Rio Grande do Sul, 
a qual é informada sobre disposição de 
leitos vagos através de comunicação 
por telefone e e-mail. Disponibiliza 8 
leitos neonatal SUS, 1 Convênio e 1 Lei-
to Pediátrico, ocupado pelo paciente 
Jean Carlos Kitllaus.

Em relação aos recursos hu-
manos a UTI Neonatal conta com uma 
equipe multiprofissional de dez médi-
cos pediatras, o responsável técnico 
possui especialização em Neonatolo-
gia, desses um é cardiopediatra, um 
enfermeiro assistencial coordenador, 
especialista em Terapia Intensiva, qua-
tro enfermeiros assistenciais e vinte e 
oito técnicos de enfermagem, quatro 
fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, 
duas higienizadores, uma escriturária, 
além de equipe de apoio. 

Assiste recém-nascidos de 0 a 
28 dias de vida, pré-termos, termos, e 
pós-termos, com diversos diagnósti-
cos: prematuridade, taquipnéia transi-
tória, síndrome da membrana hialina, 
desconforto respiratório, pneumonias, 
asfixia neonatal, hipóxia neonatal, 
sepse, hipoglicemia, problemas neuro-
lógicos, dentre outros.

A Unidade de Terapia Intensi-
va Neonatal conta com Equipe Multi-
profissional de 49 profissionais, entre 

médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, fisioterapeutas, fonoau-
diológa, além de apoio da psicologia e 
assistência social com vistas a garantir 
cuidado integral, humanizado, de ex-
celência.  Esses profissionais buscam 
constantemente  aprimorar conheci-
mento técnico-cientifico, atravez de 
especializações, mestrado, cursos e 
congressos voltados a área de neonato-
logia.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Comemoramos 15 de anos de 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) no dia 15 de Setembro de 2015, 
no Auditório da Instituição, momento 
de integração entre a Equipe, Adminis-
tração, Gerência e Unidades de Apoio, 

bem como de crianças e pais que com-
partilhar momentos difíceis, de luta, 
mas que tiveram final feliz. Foi gratifi-
cante para Equipe poder receber algu-
mas das crianças cuidadas na unidade.

Com o intuito de estender e 
qualificar o cuidado foram  mantidos 
os encontro quinzenais do Grupo de 
Apoio aos Pais e Familiares dos Re-
cém-nascidos internados na UTIN, com 
inicio no ano de 2014. As atividades 
do grupo proporcionan maior víncu-
lo com a tríade RN-FAMÍLIA-EQUIPE, 
melhora relacionamento e inclusive 
permite reduzir o tempo de internação 
dos RNs em que os pais permanecem 
presentes.

Em 2015, foram atendidos 3037 pacien-
tes/dia, o que requer equipe qualificada para  
cuidar com excelência, e assim desenvolver 
com êxito a complexidade das atividades. O 
conhecimento científico e a habilidade técnica 
são características essenciais para o rigoroso 
controle das funções vitais na tentativa de re-
duzir a mortalidade e garantir a sobrevivência 
dos recém-nascidos de alto risco.

O ano de 2015 foi permeado de con-
quistas, recebemos 9 ventiladores Servo i, 9 
monitores  GE, 2 aparelhos de fototerapia, 2 
berço aquecidos, o que permitiu e contribuiu 
para qualificar ainda mais a assistência, bem 
como o empenho e dedicação da equipe. 
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A Emergência do Hospital de Ca-
ridade de Ijuí é a porta de entrada da ins-
tituição, um trabalho integrado, que visa 
a qualidade no atendimento de casos 
graves, urgências e emergências. Des-
taque para o entrosamento das equipes 
principalmente da enfermagem, através 
de uma gestão de recursos eficaz e efi-
ciente, qualificação profissional contínua 
e abordagem científica e humanizada do 

cuidado.
Os procedimentos que estão sen-

do realizados hoje em nosso setor desta-
cam-se em atendimentos a urgências e 
emergências de SUS e Convênios, recep-
ção e manejo dos pacientes para hemo-
dinâmica, bem como assistência no pós 
procedimento, recepção e manejo dos 
pacientes oncológicos por intercorrên-
cias domiciliar ou advindos do CACON, 

Emergência

recepção e manejo dos pacientes da He-
moterapia por intercorrências clínicas ou 
rotinas de transfusão, recepção e manejo 
de pacientes psiquiátricos em surto bem 
como internação, realização de peque-
nas cirurgias,  curativos pós operatórios 
de média e alta complexidade, realiza-
ção e preparo de pacientes internado 
para biópsias de medula óssea, atendi-
mento de internação clínica, consultas 
ambulatoriais com médicos especialistas 
e atendimento de enfermagem.

No ano de 2015 foi concluído as 
obras de reforma da estrutura física, pro-
porcionando melhores condições para 
os clientes e médicos especialistas que 
hoje contam com um número adequa-
do de  consultórios para realizarem seus 
atendimentos.

Na busca da excelência no aten-
dimento, em novembro de 2015 foi ree-
ditado o Acolhimento com  Classificação 
de Risco, realizado pelos enfermeiros, o 
que tem como objetivo principal priori-
zar o atendimento do paciente confor-
me seu risco clínico, garantindo que o 
primeiro atendimento médico ocorra no 
tempo adequado.

A equipe de enfermagem partici-
pou do trabalho de educação continua-
da, visando assim qualificar a assistência 
prestada aos pacientes atendidos na 
emergência.

A equipe administrativa partici-
pa ativamente de cursos internos sobre 
atendimento ao cliente, objetivando res-
gatar os valores da excelência nos aten-
dimentos da instituição.

No ano de 2015 a unidade de emergência teve um nº total 
de atendimentos de 31.419 destes, 22.372 pacientes de urgência e 
emergência, e 9.047 atendimentos ambulatoriais, com uma mé-
dia de 87 pacientes/dia.
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A CIHDOTT tem como função de-
senvolver a cultura da doação de Órgãos 
e tecidos para transplante junto a popu-
lação, como também a responsabilidade 
por todo processo de captação de órgãos 
e tecidos, desde a identificação do poten-
cial doador até a entrega do corpo a famí-
lia. Este processo precisa estar interligado 
com a Central de Transplantes e a OPO- 
Organização por procura de Órgão, jun-
to a equipe multiprofissional capacitada 
para trabalhar neste processo, pois o mes-
mo requer sensibilidade, responsabilida-
de, seriedade, ética e habilidade política.

Por estarmos frente a frente com 
seres humanos em seu estado de limite 
e sofrimento, ou seja, trabalhamos frente 
morte x vida e, para isso precisamos lidar 
com medos e mitos pessoais de cada ser 
humano diante da intensidade dos acon-
tecimentos, em tão curto espaço de tem-
po, com tantos sentimentos envolvidos 
no fato acontecido inesperadamente por 
familiares, sendo necessário aos profis-
sionais da CIHDOTT muita habilidade e 
conhecimento em relação a doação de 
órgãos e tecidos para realizar um trabalho 
de competência e transparência.

Cabe salientar que o trabalho, 
organização e constituição da CIHDOTT, 
assim como suas atribuições e respon-
sabilidades estão vinculados a critérios e 
normas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde e regulamentadas pelas respec-

tivas portarias Nº 1752/GM – 2005 e Nº 
2600/GM - 2009

No ano de 2015 a CIHDOTT teve 
como objetivo, “Instigar os profissionais 
do HCI, a importância do seu saber no 
processo da doação de órgãos”, buscou 
também desenvolver atividades junto 

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplante- CIHDOTT

a comunidade tais como: IV Fórum de 
Doação de Órgãos e Tecidos, Palestras 
nas escolas e na Secretaria de Saúde de 
Pejuçara, entrevistas a imprensa falada e 
escrita, reuniões e relatórios estatísticos 
mensais, como também capacitações de 
profissionais. 

No decorrente ano a CIHDOTT realizou:
12 protocolos de Morte Encefálica,
03 Captações de Múltiplos Órgãos,

01 Captação de Córnea.
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No terceiro ano de funciona-
mento, o Serviço de Medicina Nucle-
ar vem consolidando-se no mercado 
como serviço de referência em Me-
dicina Nuclear, usando da mais alta 
tecnologia, profissionais capacitados 
e atendimento humanizado e de ex-
celência aos clientes.

Em busca de qualificação per-
manente da equipe, o serviço realizou 
inúmeros treinamentos no decorrer 
do ano, abordando temas sobre Re-
lações Humanas, Excelência no Aten-
dimento, Radioproteção, Aprimora-
mento de Técnicas de Enfermagem e 
Radiologia, bem como avaliações per-
manentes de protocolos clínicos e flu-
xo de atendimento ao cliente envol-
vendo administrativo, higienização, 
enfermagem, radiologia, física médica 
e médico nuclear.

Revisão e atualização de pro-
tocolos clínicos e técnicos realizados 
pelos Técnicos em Radiologia com 
supervisão do Médico Nuclear Dr. Mi-
chel Bueno.

Foram realizadas também revi-

Medicina Nuclear

sões e ações internas de revisão nos 
gastos do setor e receitas compatíveis 
com contratos de convênios, implan-
tação da Consulta de Enfermagem 
nas Cintilografias do Miocárdio aos 
pacientes SUS e compartilhamento de 
colaboradores com outros setores.

O Serviço de Medicina Nuclear 
obteve a renovação da Autorização da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– CNEN até outubro de 2018.

Foram realizados 4.932 
procedimentos no Serviço de 
Medicina Nuclear em 2015, 
sendo realizados Exames de 
Cintilografia, Tratamento com 
Iodo (I131) ambulatorial e in-
ternado e Cirurgias Radioguia-
das de Linfonodo Sentinela.
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O crescimento do HCI reflete direta-
mente no aumento de novos profissionais 
médicos de todas as especialidades, qua-
lificando cada vez mais o corpo clínico da 
instituição, que conta com 181 profissionais 
e mais 21 médicos residentes.  O grande 
diferencial do corpo clínico é a exigência 
do título de especialista para o ingresso de 
novos médicos. O reflexo é imediato, pois 
mantêm um padrão de serviço, já reconhe-
cido pela comunidade regional e entre os 
hospitais filantrópicos gaúchos.

O Corpo Clínico em conjunto com a 
Diretoria da instituição, tomou a decisão de 
suspender por uma semana, os atendimen-
tos eletivos de pacientes do Sistema Único 
de Saúde – SUS,  diante da grave crise finan-
ceira, devido aos atrasos constantes de re-
passes por parte do Governo do Estado.  A 
retomada aconteceu depois da sinalização 

Corpo Clínico

da Secretaria Estadual da Saúde de regula-
rizar os débitos pelos serviços prestados no 
passado. Diante disso, a continuidade no 
atendimento da população ficou assegu-
rada. 

O diretor do Corpo Clínico, médico 
Fernando Bueno disse que a decisão de 
retomada dos atendimentos, tem haver 
com um voto de confiança dado ao gover-
no, que assumiu a partir de 2015.  O Corpo 
Clínico tem sido ao longo do ano, parceiro 
da instituição, já que as dificuldades de pa-
gamento em dia  continuaram, pois a crise 
financeira  do Estado piorou. 

 O HCI oferece para os residentes 
um corpo clínico onde todos são especialis-
tas e um hospital macrorregional que cuida 
de pacientes com doenças de simples, de 
média e de alta(grave) complexidade, além 
de treinamentos que estão de acordo com 

a comissão nacional de residência médica.   
No dia 2 de março, ingressaram mais 9 re-
sidentes, que juntos com outros 10 médi-
cos, fazem a rotina do hospital, com toda a 
infraestrutura necessária como secretaria-
-executiva, biblioteca virtual, internet, aloja-
mento e alimentação.   

A grande novidade do ano foi a 
ampliação da residência médica para mais 
três especialidades: Cancerologia clínica, Gi-
necologia/Obstetrícia e Psiquiatria. A confir-
mação do Ministério da Educação .garante 
duas vagas para ginecologia e obstetrícia, 
uma para cancerologia clínica e uma para 
psiquiatria. O edital deve sair na primeira 
quinzena de janeiro de 2016 e a prova mar-
cada para o dia 20 de fevereiro. 

O  ano de 2015, marca 
também pontos positivos, como  a 
formatura da terceira turma da resi-
dência médica. Na especialidade ci-
rurgia geral, os formandos são: Ca-
rolina do Amaral de Chapecó/SC, 
Eduardo Sagrillo Santiago de Santa 
Maria/RS, Gabriel Godoy Vallim 
de Porto Alegre/RS e Rafael Telló 
Durks de Ijuí/RS. Na clínica médica: 
André Luiz Bortoluzzi de Chapecó/
SC, Carla Beatriz Davi também de 
Chapecó,  Joice Perosa de Ibiaça/RS 
e Milene Costa de Menezes de São 
Gabriel/RS.
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A enfermeira Claudia Goergen 
formada pela Unijuí, assumiu a Gerência 
do Serviço de Enfermagem do Hospital 
de Caridade de Ijuí (HCI).  A profissio-
nal conta com  11 anos de experiência 
na área hospitalar.   A apresentação da 
nova gerente para o grupo de enfer-
meiros, ocorreu no dia 1 de junho, no 
auditório da instituição. O acolhimen-
to foi realizado pelo diretor-executivo 
João Luiz Leone de Senna. Na primeira 
fala com os enfermeiros, Claudia Goer-
gen disse que o diálogo com os colegas 
de enfermagem vai ser permanente, no 
sentido de identificar eventuais proble-
mas e buscar as soluções dos mesmos.  
Ela usou a  palavra “encantamento”, 
onde o enfermeiro deve atuar criativa-

mente para transformar a equipe como 
aliada e parceira, solidária, promovendo 
a comunicação fluente, de fácil acesso 
e eficaz, focada na satisfação dos nos-
sos clientes” A nova gerente comanda 
uma equipe de  523 profissionais entre 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de en-
fermagem.

Outra importante inovação em 
2015 foi a implantação do sistema de 
identificação dos pacientes. Uma audi-
toria realizada verificou que 99% dos 
pacientes internados estavam corre-
tamente identificados com a pulseira. 
Diante do sucesso,  todos os pacientes 
internados estão sendo identificados 
através de uma pulseira branca infor-
matizada, com identificadores padrões 

já estabelecidos pela Instituição. Nes-
te período de implantação, não houve 
nenhum registro de qualquer alteração 
ao paciente relacionado ao uso, como 
desconforto ou alergia.  A pulseira de 
identificação deve ser conferida por 
todos os profissionais antes da realiza-
ção de qualquer procedimento, como 
administração de medicamentos, infu-
são de hemoderivados, coleta e reali-
zação de exames de imagem e labora-
toriais, cirurgia, nutrição, fisioterapia 
e quaisquer outros cuidados, deste a 
internação até a alta do paciente.

Enfermagem

Uma das marcas da 
nova gestão é a atualização 
dos conhecimentos técnicos 
científicos dos profissionais 
de enfermagem e promoção 
do aperfeiçoamento profis-
sional na modalidade ensino 
em serviço. A educação con-
tinuada em enfermagem do 
HCI montou um programa de 
treinamento que contempla 
capacitações “in loco”, nas 
unidades de internação, sobre 
os POP’s (Procedimentos Ope-
racionais Padrão) da área de 
Enfermagem.   ideia é oferecer 
ao profissional acesso as ino-
vações na assistência integral 
ao paciente, dentro do pró-
prio local de trabalho.

O programa segue 
permanente, através de cro-
nograma mensal de datas 
definidas por unidades, con-
templando os três turnos de 
trabalho dos profissionais de 
enfermagem. A modalidade 
de educação continuada na 
enfermagem é uma das gran-
des apostas da gerência, na 
busca permanente da quali-
ficação. 
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O  Serviço de Nutrição e Dietética 
do HCI tem o objetivo de oferecer refeições 
balanceadas, saborosas, garantindo a se-
gurança e satisfação dos clientes, 
seguindo técnicas higiênico-sanitá-
rias adequadas e controle de custo, 
além de proporcionar assistência e 
educação nutricional, embasados 
em fundamentos técnico-adminis-
trativos-científicos. Abaixo estão re-
lacionadas às principais atividades 
desenvolvidas em 2015:

- Realizados mensalmente 
com apoio do setor de Desenvolvi-
mento Humano treinamento para 
todos os funcionários do SND (co-
peiras, cozinheiras, confeiteiras, au-
xiliar de nutrição, estoquista, auxiliar 
de escritório, manipulador de Nutri-
ção Enteral, atendentes de lancheria, 
caixa de lancheria, nutricionistas), 
visando capacitar e qualificar os co-
laboradores;

- Colaboração dos profis-
sionais da EMTN em treinamentos 
e programas de ambientação para 
novos funcionários e estagiários em 
conjunto com o PEC;

- Realizado treinamento 
em conjunto com o PEC para Equipe 
de Enfermagem sobre Terapia Nutri-
cional Oral, Enteral e Parenteral;

- São realizadas diariamen-
te pela equipe multidisciplinar de te-
rapia nutricional avaliações nutricionais dos 
pacientes em uso de TNE (terapia nutricional 
enteral) e TNP(terapia nutricional parenteral) 
com elaboração de dietas para diferentes 

patologias e situações clínicas, bem como 
o acompanhamento nutricional, orienta-
ções nutricionais na alta hospitalar, além de 

acompanhamento nutricional diário a pa-
cientes internados nas diferentes unidades 
de internação.

- Oferecido aos usuários do refei-

Nutrição e Dietética

tório diversos almoços comemorativos tais 
como: Almoço especial em comemoração 
ao Dia da Mulher; Sexta-feira Santa; Páscoa; 
Dia das Mães; Almoço com Tema Junino. Em 
comemoração ao Dia Mundial da Alimenta-
ção foi preparado um almoço especial com 
dicas de Alimentação Saudável aos usuários 
do refeitório. Almoço e Jantar especial de Na-
tal e Ano Novo;

- Em 2015 o HCI completou 80 
anos, e para celebrar esta data foi oferecido 
aos colaboradores 135 kg de torta produzida 
na confeitaria do SND. A escola de Educação 
Infantil completou 32 anos, e a comemora-
ção ocorreu com o bolo preferido das crian-
ças, a famosa Nega Maluca.

- Oferecido aos colaboradores al-
moço étnico durante o período da Expoijui/
Fenadi com cardápio típico contemplando 

as 12 etnias representando as casas 
típicas do parque de exposições;

- Em comemoração a 
Semana Farroupilha aconteceu o 
tradicional Almoço Campeiro do HCI 
com cardápio típico além da monta-
gem de um Galpão  Crioulo e roda de 
chimarrão, cantos e versos.

- Participa de forma efe-
tiva do Natal Solidário.

- Extensão do projeto 
implantado pela equipe de nutricio-
nistas do HCI denominado Capaci-
tação para Copeiras e Copeiras re-
ferência que visa qualificar o serviço 
prestado ao cliente interno e externo, 
assim como desenvolver as habilida-
des nas colaboradoras que já atuam 
na instituição, mas principalmente, 
oferecer um espaço para qualificar os 
novos colaboradores que atuam di-
retamente nas copas atendendo aos 
pacientes internados;

- A equipe de nutricio-
nistas participa de forma ativa em 
diferentes comissões internas como: 
Comissão de Suporte Nutricional, 
Comissão de Feridas, Comissão de 
Avaliação de Trabalhos Acadêmicos 
e Estágios, Grupo de Trabalho em Hu-
manização, Grupo de Gestantes;

- Fazem parte da rotina 
do Serviço de Nutrição e Dietética a produ-
ção de jantares comemorativos, coffes bre-
aks entre outros.

Número de refeições servidas no ano de 2015: 

FUNCIONÁRIOS
70.335 refeições para funcionários
73.520 litros de hidratantes para funcionários
18.208 refeições para crianças atendidas na escola 
de educação infantil
931 lanches para residentes e corpo clínico

PACIENTES
160.669 refeições para pacientes (distribuídos en-
tre o desjejum, almoço, lanches, jantar e ceia)
43.552 litros de hidratantes para pacientes
22.968 mamadeiras
87.025 lanches para pacientes
8.083 dietas enterais em sistema fechado
20.373 dietas enterais neonatal/pediátricos
1.402 liberações refeições assistência social

ATENDIMENTOS
2.685 acompanhamentos nutricionais
2.064 avaliações nutricionais
554 orientações nutricionais para alta hospitalar
3.889 suplementos nutricionais via oral
3.929 visitas pela técnica em enfermagem da 
EMTN/BLH
50 avaliações para dose terapêutica de iodo
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Núcleo de Hemoterapia

O Núcleo de Hemoterapia do Hos-
pital de Caridade de Ijuí, é o setor respon-
sável pela coleta, tipagem, fracionamento, 
armazenamento de sangue e transfusão 
sanguínea. Atende demandas de todos os 
municípios da área de abrangência da 17ª 
coordenadoria de saúde e pacientes de 
outras regiões, que fazem tratamento no 
Cacon e no serviço de Hemodiálise. Forne-
ce hemocomponentes para Hospital Bom 
Pastor de Santo Augusto, São Francisco de 
Augusto Pestana, Bom Pastor de Ijuí e Hos-
pital da Unimed de Ijuí. 

 O Serviço de Hemoterapia do 
Hospital de Caridade de Ijuí, tem como:

 Missão
- Fornecer hemocomponentes e 

serviços hemoterápicos para a instituição 
e os hospitais conveniados;

- Prestar um serviço de qualidade  
ao doador e ao paciente:

- Realizar a busca ativa de doado-
res que compreendem a doação de san-
gue como uma atitude de solidariedade, 
cidadania e de responsabilidade social.

 
Visão
- Ser um banco de sangue reco-

nhecido por seus doadores como um local 
agradável e seguro para fazer doações. 
Também ser reconhecido pelos médicos e 
pacientes da instituição por sua excelência 
na realização de procedimentos hemote-
rápicos;

- Melhorar a qualidade dos hemo-

componentes;
- Aumentar a segurança transfu-

sional;
- Promover a disseminação do co-

nhecimento em hemoterapia e aumentar 
a satisfação dos nossos clientes.

Valores
Excelência no atendimento, va-

lorização e qualificação dos recursos hu-
manos, comprometimento, integridade, 
crescimento e aprimoramento contínuos, 
qualidade, transparência e respeito.

O Banco de Sangue precisa estar 
em constante busca ativa de doadores, 
para isso realiza ações juntamente com 
segmentos da sociedade, em 2015 foram 
realizadas as seguintes campanhas: 

- Campanha realizada durante os jo-
gos do Esporte Clube São Luiz no Estádio 
19 de Outubro, com o slogan: TORCE-
DOR! VIBRE COM A VIDA. DOE SANGUE!,

- Campanha De Doação de Medula 
Óssea,

- Campanha da Doação Farroupilha,
- Campanha Peace One Day (EU 

DOU SANGUE pelo FABR), Futebol Ame-
ricano do Brasil,

- Semana Nacional do Trânsito,
- Dia Nacional do Agente Comunitá-

rio de Saúde,
- Doação de Sangue do Corpo de 

Bombeiros, alusivo aos 60 anos de ativi-
dade no município de Ijuí,

- 4º Grenal Solidário,
- Alunos do Sest Senat,
- Alunos e Membros da Faculdade 

Batista Pioneira,
- Colaboradores da Proterfort Vigi-

lância.
Também foram realizadas palestras 

na Três Tentos Agroindustrial, Ceriluz, 
Secretaria Municipal de Pejuçara, Esco-
la Ruizão para os alunos do terceirão, e 
ainda Homenagem aos doadores assí-
duos e  as empresas parceiras do Banco 
de Sangue, no Dia Mundial do Doador 
de Sangue. 

Outro marco importante para o Ban-
co de Sangue neste ano foi ação desen-
volvida pela Associação de funcionários 
do SICREDI, em prol a reforma deste ser-
viço, totalizando  valor de R$ 69.235,00.

Em 2015 foram realizadas 7.095 doa-
ções e 7.725 transfusões. 
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O Banco de Leite Humano do HCI 
tem como missão incentivar, proteger e 
promover o aleitamento materno, contri-
buindo para a diminuição dos índices de 
morbi-mortalidade infantil, visando a me-
lhoria da qualidade de vida da população. 

Principais atividades desenvolvidas 
em 2015:

Realizados diariamente avaliações, 
orientações em apoio e incentivo ao Aleita-

mento Materno (AM) junto à unidade femi-
nina e UTI Neonatal.

Colaboração dos profissionais em 
treinamentos e programas de ambientação 
para novos colaboradores e estagiários em 
conjunto com o setor de Desenvolvimento 
Humano.

Participação no mês de agosto jun-
to a Unijuí na Semana Mundial de Incentivo 
ao Aleitamento Materno, com a palestra 

Banco de leite humano

intitulada: “Banco de Leite Humano” , sendo 
esta ministrada pela enfermeira Cledir Fran-
ça Garcia em conjunto com a técnica de en-
fermagem Juliana Froner;

Realizada capacitação para equipe 
do serviço de nutrição e dietética sobre o 
funcionamento do banco de leite humano;

Realizada participação, com pales-
tras e visitas, nos Grupos de Gestantes or-
ganizados pela instituição;

Realizada palestra na UFSM, cam-
pus Palmeira das Missões, pela coordena-
dora do BLH, nutricionista Tatiane Hüller 
sobre as atividades desenvolvidas, com en-
foque em tecnologia de alimentos;

Realizado reportagem para pro-
grama Vida e Saúde, da RBS TV sobre alei-
tamento materno e controle de qualidade 
no leite humano pasteurizado pelo BLH 
alusivo ao certificado de excelência, cate-
goria ouro.

O serviço teve reconhecimento 
nacional, com a certificação, categoria 
ouro, pelo 3º ano consecutivo, concedi-
do anualmente pelo programa Ibero-
-americano de BLH e desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde, em parceria com 
a Fundação Oswaldo Cruz, onde o BLH 
cumpre os critérios referentes as instala-
ções, equipe e principalmente produto 
final. Como resultado garante que o 
leite chegue principalmente aos bebês 
internados na UTI neonatal, sendo im-
portante na plena recuperação dos re-
cém-nascidos.

Em dezembro de 2015 foi sancio-
nada a lei que institui o dia nacional de do-
ação de leite humano, sendo comemorado 
no dia  19 de maio, na mesma semana na-
cional de doação de leite humano.
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Produção total de 2783 bolsas 
de Nutrição Parenteral no ano de 2015, 
sendo 2257 pediátricas e 526 adultas, 
com média diária de manipulação pela 
farmacêutica de 8 bolsas de Nutrição 
Parenteral;

A Farmácia Interna atendeu cer-
ca de 58.000 prescrições médicas; movi-
mentou 4.838.495 itens no ano de 2015, 
sendo dispensados/devolvidos/transfe-
ridos em média 13.250 itens/dia pelos 
auxiliares de farmácia;

Fracionamento de 25.000 doses 
de medicamentos líquidos orais pela 
Farmácia Interna;

Foram atendidas cerca de 24.000 
prescrições médicas no Pronto Socorro, 
sendo dispensados um total de 415.723 
itens no ano de 2015, em média, aproxi-
madamente 1.138 itens/dia pela farmá-
cia Satélite do PS; Houve reforma e  rea-
dequação da área física desta farmácia, 
tornando-a mais centralizada no setor 
do PS.

Foram atendidos cerca de 6.146 
documentos no Centro Cirúrgico, sendo 

dispensados um total de 605.194 itens 
no ano de 2015, em média, aproxima-
damente 1.658 itens/dia pela farmácia 
Satélite do CC;

Manipulação e dispensação 
de medicamentos antineoplásicos em 
2015, atendendo em média 46 pacien-
tes/dia com quimioterapia infusional, o 
que gerou o preparo de 17.157 bolsas 
de quimioterápicos na Central de Dilui-
ção, pela farmacêutica do CACON, em 
média 68 bolsas/dia; dispensação de 
48 medicamentos orais para pacientes 
ambulatoriais, sendo 471.000 compri-
midos e 13.383 ampolas de aplicação 
SC e IM.

Assistência farmacêutica ao pa-
ciente oncológico ambulatorial, sendo 
atendidos 280 pacientes oncológicos.

Fracionamento da medicação 
Metotrexato para aplicação em pacien-
tes ambulatoriais, a partir do mês de 
julho de 2015, sendo fracionados 139 
doses subcutâneas, com média de 7 pa-
cientes semanais.

Produção de 69 fórmulas de me-

dicamentos e 47 produtos de higiene, 
limpeza e diagnóstico, sendo produzi-
dos em 2015: 129.987 cápsulas, 85 Kg 
de cremes diversos e 2.274 frascos de 
géis. Produção e envase, fracionamento 
e distribuição de 85.805 lt de produtos 
para higienização; 69 frascos de produ-
tos auxiliares e de diagnóstico; 20.800 
frascos de preparações para pele; 8.110 
unidades de soluções orais.

Farmácia Hospitalar

Treinamentos e desenvolvi-
mento: 

- Treinamentos da Equipe 
de auxiliares de farmácia, onde 
participaram a Farmácia Interna 
e satélites, sobre Tópicos em far-
macologia, com Classes de medi-
camentos, Erros de medicação e 
Segurança do paciente, Higiene 
Hospitalar e Utilização e conceitos 
de antissépticos de uso hospitalar, 
quimioterápicos, perfazendo um 
total de 18 horas, com participa-
ção de 100% dos colaboradores do 
serviço de farmácia. 

- Reuniões setoriais totali-
zando 17 horas.

- Treinamento interno e 
inicial para farmacêuticas con-
tratadas, perfazendo 278 horas e 
treinamentos contínuos e reuniões 
mensais das farmacêuticas perfa-
zendo 12 horas.

- Aplicação de questio-
nário situacional, voluntário, aos 
colaboradores da farmácia inter-
na, com 40% de participação, que 
auxiliou a priorizar as ações, revi-
sar rotinas e dar foco e direção às 
ações do setor.

- Participação na gestão 
Administrativa financeira do HCI 
com foco em resultados, objetivan-
do a redução dos custos operacio-
nais do setor.
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Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

O Serviço de Atendimento ao 
Cliente do Hospital é importante canal 
de comunicação efetivo na instituição 
através do retorno preenchido dos for-
mulários de pesquisas de satisfação e 
do serviço de Ouvidoria, espaço onde 
ouve-se as demandas, local onde são 
recebidas as solicitações, reclamações, 
denúncias, elogios e sugestões. Possui 
uma função abrangente e leva em con-
sideração a fragilidade do momento em 
que se procura um serviço hospitalar. 
Tem como objetivo principal a satisfa-

ção dos usuários. Presta atendimento 
humanizado com foco no acolhimento 
dos clientes e em suas manifestações. 
Exerce uma função educativa e atua de 
maneira a contribuir para a busca contí-
nua da qualidade nas atividades desen-
volvidas na Instituição. 

O atendimento prestado pelo 
SAC absorve as manifestações feitas pe-
los pacientes, familiares e acompanhan-
tes, gerenciando-as e valorizando-as, 
sendo usadas como ferramenta estra-
tégica. Portanto, dentro da capacidade 

que nos é dada, atendemos as necessi-
dades do cliente e, consequentemente, 
os objetivos a que se propõe o SAC e os 
institucionais, buscando contribuir para 
a melhoria contínua de todo o comple-
xo hospitalar. 

Por intermédio das opiniões e 
demandas apresentadas ao SAC, suges-
tões propostas nos formulários de pes-
quisas de satisfação e as manifestações 
recebidas através da Ouvidoria, men-
cionamos algumas ações concretizadas 
no decorrer de 2015:

- Instalação de uma televisão na sala de observa-
ção infantil no Pronto Socorro / Emergência;

- Confeccionado um quadro e exposto no corredor de 
entrada, acesso às UTIs, local de bastante visibilidade, infor-
mando os horários de visitas:

UTI Adulto
 Manhã: 8h às 8h 15min
 Tarde: 13h 30min às 14h
 Noite: 19h 30min às 20h.

UTI Coronariana: 
Manhã: 11h às 11h 30min
 Noite: 20h às 20h 30min.

- Mural de elogios para os colaboradores: Como for-
ma de valorizar os elogios feitos nos formulários de pesquisa 
de satisfação, estendê-los ao público interno, (colaborado-
res), existe um mural, que expõe com bastante visibilidade 
os reais relatos de pacientes e acompanhantes elogiando 
e enaltecendo ao bom atendimento recebido. Essas consi-
derações positivas e elogios, são direcionadas ao hospital, 
setores e aos diversos atendentes: médicos, enfermeiras, 
técnicos de enfermagem, setores administrativos, assisten-
ciais e diretoria.
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Nos últimos anos, este importante 
setor recebeu significativa melhoria, agre-
gando qualidade de  imagens e propor-
cionando precisão no diagnóstico, assim 
como, maior rapidez na disponibilidade 
dos exames aos médicos assistentes. 

Confira as principais ações do setor 
de imagenologia em 2015: Instalação de 
aparelho de ultra-som, doado pelo Rotary 
Club de Ijuí, que trouxe maior agilidade, 
nos exames, beneficiando principalmente 
os pacientes do CACON. 

Outra preocupação do setor foi 
manter a rotina de treinamentos com au-
las teóricas de anatomia vascular/arterial e 
aulas práticas in loco para aperfeiçoamen-
to e capacitação dos técnicos em radiolo-
gia para aperfeiçoamento nos exames de 
Angiotomografias.  

Depois de um estudo, houve mo-
dificação nos tetos contratualizados e as-
sim foi possível disponibilizar mais exames 
aos pacientes da rede básica. Pensando na 
agilidade, teve mudança do Sistema Mi-
crodata da Web para Cockipt  ganhando 
rapidez na elaboração de laudos médicos 
e digitação de laudos. Em 2015, uma das 

metas propostas foi a adequação do flu-
xo dos pacientes internados que realizam 
exames de imagem, com a finalidade de 
maximizar o tempo  e reduzir  custos, agili-
zando a demanda externa do serviço. 

A otimização veio ao encontro 
das necessidades da imagenologia, com 
a adequação da equipe de enfermagem, 

Imagenologia-HCI Imagem

com foco nas ações e procedimentos per-
tinente à função e ainda a incorporação da 
enfermeira e de um técnico de enferma-
gem da Medicina Nuclear que passam a 
atuar, também no HCI Imagem.  São ações 
que visam a melhoria de processos,  que 
no final valoriza o atendimento à popula-
ção com eficiência e eficácia. 
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Serviço Social

O Serviço Social do Hospi-
tal de Caridade de Ijuí, no ano de 
2015 buscou aprimorar e fortalecer 
as diretrizes curriculares fortale-
cendo as ferramentas de trabalho 
dos assistentes sociais, através de 
formações ofertadas pela institui-
ção e capacitações externas com 
investimentos intelectuais destes 
profissionais, com o propósito de 
focar em um trabalho transdiscipli-
nar, ou seja, criar amplo dispositivo 
de trabalho, buscando sistematizar 
princípios básicos de diferentes 
áreas do saber humano. Esta prática 
possibilitou diferentes propostas de 
trabalho, onde os profissionais ad-
quiriram conhecimento da área de 
atuação dos demais profissionais da 
equipe, melhorando a comunicação 
e a troca de informações entre os 
mesmos, instrumentalidade esta de 
caráter primordial para efetivação 
das demandas.

Alicerçados em seu projeto 
ético-político, técnico operativo e 
teórico-metodológico, o Serviço So-
cial do Hospital de Caridade de Ijuí 
tem como:

Missão
Prestar atendimento hu-

manizado a todos os usuários da 
unidade hospitalar, em uma abor-
dagem que visa desenvolver ações 
para minimizar os reflexos da ques-
tão social que estão interferindo em 
seu tratamento de saúde, respeitan-
do sempre os princípios técnicos e 
éticos da profissão.

Visão
Ser referência do atendi-

mento em Serviço Social, buscando 
orientar os usuários de forma quali-
ficada, para que os mesmos tenham 
autonomia em buscar junto a rede 
de serviços seus direitos garantidos 
na Constituição Federal.

Valores
Princípios éticos, comprome-

timento, igualdade, liberdade, cida-
dania, direitos e justiça.

No ano de 2015 foram desenvolvidas as seguintes 
atividades:

• Ações educativas a comunidade;

• Projeto Missão Filhos da Luz em parceria com o muni-
cípio de Ijuí;

• III Encontro dos Assistentes Sociais de Ijuí e região 
com enfoque na inclusão social;

• Palestra no Núcleo dos Assistentes Sociais de Ijuí com 
o tema Espaços Sócio Ocupacionais do Serviço Social;

• Socialização de informações outubro rosa no ESF II 
-Tancredo Neves;

• Interação junto a rede de proteção da mulher na de-
fensoria pública;

• Participação efetiva nos conselhos municipais ;

• Visita na casa lar do idoso e pousadas do município;

• Supervisão de estágios curriculares na oncologia, ne-
frologia e hospital geral;

• Capacitações externas( elaboração de projetos so-
ciais, oficina de saúde mental, gestão e lideranças, processos 
de trabalho do assistente social);

• Participação em conferências (saúde, assistência so-
cial, estatuto da pessoa com deficiência.
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Atualmente o ambulatório é 
composto pelos seguintes serviços: 
Ambulatório de Especialidades Mé-
dicas, Oscopias, Instituto de Olhos, 
Ambulatório Cardiovascular e Servi-
ço especializado em Traumatologia . 

Neste ano efetuamos  
3.907 exames endoscópicos ,  en-
tre 3.332 consultas e exames no 
Instituto de Olhos e 695 procedi-
mentos   ambulatoriais . 

O Ambulatório de Especia-
lidades Médicas é um centro de 
atendimento de consultas especia-
lizadas, exames e procedimentos, 
criado para atender Consórcios In-
termunicipais. Realizamos exames e       
procedimentos para os principais 
convênios e particular.

São oferecidas consultas nas 
seguintes especialidades: gineco-
logia, infectologista, nefrologia, 

otorrinolaringologista, urologista, 
clinica médica , clinica cirúrgica, 
Buco-maxilo para pacientes do CA-
CON, avaliação Pré- Operatório com 
Enfermeira e Anestesista, aplica-
ção de  medicamento metotrexato.  
Além disso, contamos com o Ambu-
latório de Gestação de Alto Risco do 
HCI (AGAR I) , 

O Instituto de olhos realiza 
consultas e cirurgias oftlamológicas;

Exames de Mapeamento, To-
nometria, Refração, Retinografia 
Fluorescente, Angiografia , Yag La-
zer e panfotocoagulação a laser. 

Quanto ao Ambulatório de 
Oscopias, adquirimos um novo apa-
relho de broncoscopia e laringoso-
pia para melhorar o atendimento a 
população, com apoio fundamental 
do Rotary Club de Ijuí, que fez a do-
ação do equipamento, com contra-

Ambulatório de Especialidades Médicas

partida da instituição..  Neste setor  
realizamos atendimentos especia-
lizado de exames e procedimentos 
de endoscopia, laringoscopia, co-
lonoscopia, retossigmoidoscopia, 
cistoscopia e broncoscopia. Os exa-
mes são realizados diariamente de 
segunda à sexta-feira, agendados 
previamente para cada profissional 
conforme disponibilidade das salas.

Dispomos também do Ambu-
latório cardiovascular, o qual presta 
atendimento a paciente que ne-
cessitam de consultas e avaliações 
com profissionais médicos nas es-
pecialidades de cardiologia, cirurgia 
vascular e cardiologia pediátrica, 
dos exames de eletrocardiograma, 
teste ergométrico, mapa e holter, 
Ecodopplercardiografia transtoráci-
ca,  Ecodopplercardiografia fetal e 
pediátrica, e Ecografia com Doppler 
colorido de vasos periféricos veno-
sos e arteriais.
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As lesões de pele constituem um dos principais eventos 
adversos encontrados nas casas de saúde. Aos pacientes trazem 
dor e sofrimento, além de exposição ao risco de infecções hospita-
lares. Diante disso,  o Hospital de Caridade de Ijuí criou o grupo de 
prevenção e tratamento de lesões de pele (GPTLP), constituída de 
equipe multidisciplinar(enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuti-

Grupo de Prevenção e Tratamento 
de Lesões de Pele

cos e nutricionistas) que desenvolve suas atividades na instituição 
há 10 anos. Desde então, o grupo subsidia medidas de prevenção 
a lesão, realiza planejamento, gestão e avaliação de lesões e orien-
ta medidas adequadas para o tratamento efetivo. Tendo como 
foco a melhoria do estado de saúde do paciente, a reabilitação físi-
ca, a qualidade do serviço executado e a acreditação do paciente.

Principais objetivos são: 
Prestar cuidados padronizados aos clientes, relacionado 

á lesões cutâneas e tratamento de feridas;
Educação permanente em saúde através de capacita-

ções aos profissionais de enfermagem;
Redução de tempo de internação;
Ações sistemáticas que visam à redução de custos e be-

nefícios significativos;
Instruir familiares e cuidadores ao adequado manejo 

domiciliar com lesões de pele; 
Atividades executadas do transcorrer do ano:
Curso  de ATUALIZAÇÃO EM CURATIVOS promovido 

juntamente com o serviço de educação continuada da ins-
tituição onde houve há participação de mais de 200 cola-
boradores da área de enfermagem, abordou temas como 
anatomia da pele, classificação das lesões, principais co-

berturas utilizadas, técnica correta de antissepsia e limpeza 
das feridas; 

Avaliações mensais realizadas pela equipe multidisci-
plinar, com a participação de representantes de todas as 
unidades da instituição; 

Foram realizados aproximadamente 180 avaliações e 
acompanhamentos no decorrer do ano;

Realizado testes com novos produtos;
Adquirido relógios de mudança de decúbito;
Instituído a aplicação da escala de braden na avaliação 

de admissão do paciente na unidade;
Elaborado protocolo de prevenção de  úlceras por pres-

são;
Elaborado manual de prevenção de lesões, padronizan-

do rotinas, técnicas e orientações aos profissionais de saú-
de  de todas as unidades de internação do hospital.
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O Serviço de Fisioterapia do HCI 
tem como

  MISSÃO:
 Prestar uma assistência fisio-

terapêutica de excelência, voltada a 
qualificação profissional visando res-
taurar a capacidade físico funcional do 
indivíduo possibilitando a melhora na 
qualidade de vida.

   VISÃO:
 Tornar-se referência em fisio-

terapia hospitalar otimizando a missão 
preventiva e reabilitadora.

A Equipe de Fisioterapia da As-
sociação Hospital de Caridade de Ijuí 
é formada por 26 profissionais, destes 
três são especialistas em Terapia Inten-
siva, um especialista em Oncologia, um 
especialista em Fisioterapia Hospitalar, 
duas mestrandas, dez pós graduados e 
quatro pós graduandos.

As colegas Fernanda Dallazen e 
Pollyana Windmoller publicaram artigo 
na Revista Brasileira de Cirurgia Cardio-
vascular: Análise do protocolo adap-
tado de Steps na reabilitação cardíaca 
na fase hospitalar, junho de 2015. E na 
Revista Enfermería Global de julho de 
2015, Análise do trans e pós operatório 
de indivíduos com Diabetes Mellitus 
submetidos a cirurgia cardíaca, publi-
cação da colega Fernanda Dallazen jun-
tamente com Dr Dante Thomé da Cruz.

A participação em eventos 
internos contou com a palestra da fi-
sioterapeuta Juliana Basso Moraes na 
recepção dos novos componentes da 
Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes – CIPA. Sempre  envolvidos no 
cenário de ações da Instituição, per-
manecemos engajados nos projetos 
aqui desenvolvidos: participamos  do 
Case Top ser Humano 2015: “Ensino em 
serviço como estratégia para o desen-
volvimento de competências em uma 
organização hospitalar”, do projeto 
SOS Vida: Missão Filhos da Luz, Grupo 
de Pais, Grupo de Gestantes,  Comitê 
de Avaliação de Trabalhos Acadêmi-
cos e Estágios, Comissão de Avaliação 
de Produtos, Comissão de Suporte Nu-
tricional,  Comissão de Gestão da UTI 
Adulto, Núcleo de Segurança do Pa-

ciente,  Grupo Renascer, Grupo de Tra-
balho de Humanização- GTH, Grupo de 
Estudos em Oncologia.

O Serviço de Fisioterapia na bus-
ca em prestar assistência qualificada 
para nossos pacientes realiza encontros 
mensais, onde são discutidos assuntos 
de extrema relevância. Para manter a 
equipe de profissionais atualizados e 

integrados na excelência da assistência 
com máximo de segurança ao paciente, 
os treinamentos são organizados entre 
as equipes proporcionando trocas de 
experiências. Em 2015 realizamos 13 
treinamentos com participação efetiva 
da equipe. Além destes a equipe parti-
cipou dos treinamentos realizados em 
suas unidades de referência.

Fisioterapia

Atendimentos fisioterapêuticos realizados no decorrer de 2015

Atendimentos por convênios
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Centro Cirúrgico

É uma unidade de circulação restrita devido a suas carac-
terísticas específicas e do serviço de assistência prestado, possui 
elementos destinados às atividades cirúrgicas de alta e média 
complexidade, bem como os cuidados pós-operatórios imedia-
tos para a completa recuperação pós-anestésica. Constituída 
de uma equipe multiprofissional (médicos, técnicos, adminis-
trativos e apoio especializado), de equipamentos e tecnologia 
de última geração, que permite efetuar cirurgias nas melhores 
condições técnicas, de segurança e bem-estar ao paciente e de 
conforto para a equipe que o assiste.

 Atualmente podemos contar com seis salas cirúrgicas, 
com carros de anestesia e monitores multiparâmetros moder-
nos, toda uma infraestrutura de equipamentos para atender 
tanto adultos quanto crianças e recém-nascidos. A este parque 
tecnológico foi acrescido neste ano:

- Vitreófago.
- Endoscópio Rígido 30º 4 mm.
- Laringoscópio Semi-Rígido Truview.
Como ferramentas de controle, organização e tomada 

de decisão foram aprimorados links no painel de indicadores 
eletrônico em relação ao consumo individualizado por grupo 
de materiais, apropriado o custo do paciente internado versus 
receita recebida e a visualização gráfica das cirurgias sus vesus 
convênios, realizadas por dia e mês vigente.

À equipe profissional da unidade foram 
ofertados treinamentos técnicos:

- Negociação, gestão de processo com 
os fornecedores e atingimento dos valores e 
prazos solicitados;

- “in loco” o conhecimento da OPME, a 
importância das anotações para sua rastrea-
bilidade e o seu consumo em tempo real, pro-
piciando a agilidade da conta hospitalar;

- Higienização das Mãos, com vistas 
a aperfeiçoar o processo e reduzir a infecção 
cruzada em sítio cirúrgico.

- Auditoria, objetivando a melhoria de 
marcações em gastos de sala, fidelizando o 
procedimento realizado com a formalização 
do registro.

- Parada Cardiorespiratória, visando o 
aprimoramento da equipe no tratamento e na 
prevenção das intercorrências e/ou complica-
ções do período perioperatório; 

- Apresentação da pesquisa acadêmi-
ca: dor no pós-operatório imediato, contri-
buindo na identificação dos diferentes tipos 
de dor e na abordagem utilizada em tratar 
cada uma delas.

- Implantação da Pulseira de Identifica-
ção de Pacientes, buscando assistência segura 
e qualificada, evitando eventos adversos ao 
tratamento do paciente. Trata-se de uma das 
exigências do protocolo de cirurgia segura.
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Demonstrativos
Financeiros
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