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1. APRESENTAÇÃO  

O Instituto de Desenvolvimento Social e Ação Social (IDEIAS) é uma instituição 

privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social (OSS) no município do 

Rio de Janeiro, onde atua em parceria com a administração pública, visando contribuir para 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto em sua lei orgânica - 

Lei nº 8.080/90. 

Em 17 de outubro de 2022, foi celebrado o Termo de Colaboração nº 164/2022 

entre o IDEIAS e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tendo como objeto o 

Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Pneumologia e 

Infectologia, no Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, estando amparado no âmbito 

da administração pública pela Lei Federal nº 9.637/98 e pela legislação municipal. 

O Hospital Municipal Raphael de Paula Souza está localizado na Estrada de Curicica, 

n. 2000, no bairro Curicica, cidade do Rio de Janeiro. O HMRPS é unidade integrante da 

organização, planejamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede de Atenção 

à Saúde do município do Rio de Janeiro tendo como missão garantir a integralidade da 

atenção à saúde mediante regulação de consultas, procedimentos e internação hospitalar 

de pessoas com média complexidade em infectologia e pneumologia (tuberculose e HIV). 

Seu perfil assistencial, atualmente, tem também, como área de atuação, o 

atendimento ambulatorial, nas especialidades de: 

• Infectologia Adulto, Adolescente e Pediátrica 

• Gastroenterologia Adulto 

• Psicologia Adulto e Pediátrica 

• Tuberculose Complicada em Adulto, Adolescente e Pediátrica 

• Nutrição Adulto e Pediátrica 

• Fisioterapia Respiratória Adulto e Pediátrica 

• Pneumologia- ASMA GRAVE Adulto 

• Cardiologia Adulto 

• Otorrinolaringologia Adulto e Pediátrica 

• CEO (Centro em Especialidades Odontológicas) Adulto e Pediátrica 

• Casa de Terapias Alternativas (Massoterapia e Terapia Ocupacional) 

• Exames Complementares: USG Adulto e Pediátrica, Exames radiológicos digitais e 

analógicos (RX), escarro induzido, espirometria e exames laboratoriais. 

• Dispensação de medicamentos para pacientes externos 

• Consulta de enfermagem aos pacientes HIV 
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O termo de colaboração 164/2022 tem por objetivo fomentar o serviço de 

pneumologia e infectologia, através de parceria, na busca de viabilizar estes segmentos 

como referência da rede de atenção à saúde do município, destinados à população, em 

tempo integral, com garantia da assistência universal, equânime e humanizada, 

principalmente nos atendimentos a tuberculose na infância e adulto e a HIV na infância e 

adulto (internação e atendimento ambulatorial), além de atendimento ambulatorial em 

outras especialidades e exame diagnóstico e terapêutico no Hospital Municipal Raphael de 

Paula Souza. 

 

2. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS 

As atividades assistenciais referentes ao ambulatório serão executadas de segunda 

à sexta-feira de 08 às 19 horas e aos sábados das 08 às 12 horas. 

As atividades assistenciais na internação em infectologia e pneumologia no Hospital 

Municipal Raphael de Paula Souza deverão funcionar nas 24h do dia, todos os dias da 

semana, inclusive sábados, domingos e feriados, com quadro de profissionais de saúde e  

de apoio capaz de manter e contemplar durante o período de funcionamento toda a 

demanda assistencial e administrativa da unidade. 

 

2.1 CAPACIDADE FÍSICA RELACIONADA AO OBJETO 

O IDEIAS deverá garantir que a estrutura disponibilizada atenda às necessidades 

dos usuários, com a operacionalização assistencial de: 

a. 02 Ambulatórios de infectologia adulto, 

b. 01 Ambulatório de infectologia infantil, 

c. 02 Ambulatórios de pneumologia adulto, 

d. 01 Ambulatório de pneumologia infantil, 

e. 01 Ambulatório de psiquiatria; 

f. 01 Ambulatório de fisioterapia; 

g. 01 Ambulatório de fonoaudiologia; 

h. 01 Ambulatório de psicologia; 

i. 01 Ambulatório de terapia ocupacional; 

j. 01 Ambulatório de nutrição; 

k. 01 Ambulatório de enfermagem; 

l. 20 leitos de internação em infectologia adulto; 

m. 10 leitos de internação em infectologia infantil; 
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n. 26 leitos de internação em pneumologia adulto e 

o. 20 leitos de internação em pneumologia infantil. 

 

2.1.1 INTERNAÇÃO 

LEITOS OFERTADOS QUANTIDADE 

leitos infectologia adulto 20 

leitos infectologia infantil de 02 à 17 anos 10 

leitos pneumologia infantil de 02 à 17 anos 10 

leitos pneumologia adulto ( leitos de isolamento com filtro HEPA) 16 
leitos pneumologia adulto 10 
TOTAL DE LEITOS 66 

 

2.1.2 AMBULATÓRIO 

Ambulatório Número de Salas 

Infectologia Adulto 2 
Infectologia Infantil 1 
Pneumologia Adulto 2 
Pneumologia Infantil 1 

Psiquiatria 1 
Fisioterapia 1 

Fonoaudiologia 1 
Terapia Ocupacional 1 

Nutrição 1 
Enfermagem 1 

TOTAL 13 
 

2.1.3 APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

PROCEDIMENTOS  CAPACIDADE INSTALADA 
 

Ultrassonografia   01 sala 
 

 

Radiodiagnóstico   01 sala 

 

 

Patologia Clínica e 
Microbiologia 

1 oratório 
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Broncoscopia Adulto  01 sala   

Broncoscopia Infanto‐juvenil  01 sala   

Espirometria Adulto  01 sala 
 

 

Espirometria Infanto‐juvenil  01 sala 

 

  

Exame de Escarro Induzido  01 sala 

 

  

Eletrocardiografia  01 sala 
 

 

Ecocardiografia  01 sala 
 

 
 

2.2 METAS FÍSICAS 

 As metas físicas estão definidas no cronograma de desembolso a partir dos 

parâmetros com o quantitativo mínimo de profissionais que compõem as equipes de cada 

serviço da unidade. 

 

2.2.1 INTERNAÇÃO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PRODUÇÃO - INTERNAÇÃO 

Setor Número 
de leitos 

Taxa de 
ocupação 

Tempo médio de 
permanência 

Nº 
internação 

ano 
Infectologia Adulto 20 90% < ou = 30 250 
Pneumologia Adulto 26 90% < ou =30 367 
Infectologia Infantil 10 90% < ou = 30 119 

Pneumologia Infantil 10 90% < ou = 30 205 

 

2.2.2 AMBULATÓRIO 

AMBULATÓRIO 

ESPECIALIDADES QUANTIDADES DE PROCEDIMENTOS 

Consultório Pneumologia adulto 1056 consultas /mês 
Consultório Pneumologia Pediátrico 288 consultas /mês 
Consultório Infectologia 2112 consultas /mês 
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Consultório Infectologia Pediátrico 96 consultas /mês 
Consultório em Psiquiatria 352 consultas /mês 
Consultório em Fisioterapia 352consultas /mês 
Consultório em Terapia Ocupacional 352 consultas /mês 
Consultório em Assistência Social 352consultas /mês 
Consultório de Fonoaudiologia 352 consultas / mês 
Consultório em Nutrição 352 consultas /mês 
Consultório em Psicologia 352consultas /mês 
Consultório de Enfermagem 352 consultas /mês 

 

Pelo número de turnos ambulatoriais, está previsto um total de consultas: 

a. 1056 (mil e cinquenta e seis) consultas em pneumologia adulto, sendo 352 

(trezentos e cinquenta e dois) de primeiro atendimento e 704 (setecentos e quatro) de 

atendimento subsequente; 

b. 288 (duzentos e oitenta e oito) consultas em pneumologia infantil, sendo 96 de 

primeiro atendimento e 192 (cento e noventa e dois) de atendimento subsequente; 

c. 2112 (dois mil cento e doze) consultas em infectologia adulto, sendo 704 

(setecentos e quatro) de primeiro atendimento e 1408 (mil quatrocentos e oito) de 

atendimento subsequente; 

d. 96 (noventa e seis) consultas em infectologia infantil, sendo 32 (trinta e duas) de 

primeiro atendimento e 64 (sessenta e quatro) de atendimento subsequente; 

e. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em psiquiatria para atendimento aos 

pacientes acompanhados na unidade; 

 f. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em fisioterapia para atendimento aos 

pacientes acompanhados na unidade; 

g. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em terapia ocupacional para 

atendimento aos pacientes acompanhados na unidade; 

h. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em assistentência social para 

atendimento aos pacientes acompanhados na unidade; 

i. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em fonoaudiologia para atendimento 

aos pacientes acompanhados na unidade; 

j. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em nutrição para atendimento aos 

pacientes acompanhados na unidade; 

k. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em psicologia para atendimento aos 

pacientes acompanhados na unidade; 
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l. 352 (trezentos e cinquenta e duas) consultas em enfermagem para atendimento 

aos pacientes acompanhados na unidade; 

 A oferta de consultas com o incremento da parceria com organização da sociedade 

civil foi calculada pela soma das consultas de primeira vez ofertadas em outubro de 2021 

pelo Hospital Municipal Raphael de Paula Souza com as consultas de primeira vez previstas 

com a entidade parceira. 

 

2.2.3 APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

 Os procedimentos do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) serão 

realizados e deverão contemplar, no mínimo, o listado na tabela abaixo: 

 

 
ATIVIDADES 

 
METAS 

 
1. Laboratório de análises clínicas 

 
Ativo nas 24h 

 
2. Radiologia simples 

 
Ativo nas 24h 

 
3. Ultrassonografia 

 
Ativo por 12h/dia 

 
4. Broncoscopia 

 
Ativo nas 12h/dia 

 
5. Espirometria 

 
Ativo por 12h/dia 

 
6. Exame de Escarro Induzido 

 
Ativo por 12h/dia 

 
7. Ecocardiografia 

 
Ativo por 12h/dia 

 
8. Eletrocardiografia 

 
Ativo por 12h/dia 
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APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

PROCEDIMENTOS 
CAPACIDADE 
INSTALADA 

QUANTIDADE DE 
PROCEDIMENTOS

/ TURNO (*) 

QUANTIDADE 
DE 

TURNOS/DIA 

DIAS DE 
ATENDIMENTO
/ SEMANA 

QUANTIDADE DE 
PROCEDIMENTOS/ 

MÊS 
 

Ultrassonografia  01 sala  12  2  5  528 
 
 

Radiodiagnóstico  01 sala  24  2  5  1.056 
 
 

Patologia Clínica e 
Microbiologia 

1 oratório  227  2  5  100.000 
 

 
Broncoscopia 

Adulto 
01 sala  6  1  5  132   

Broncoscopia 
Infanto‐juvenil 

01 sala  6  1  1  24   

Espirometria 
Adulto 

01 sala  6  2  5  264 
 

 

Espirometria 
Infanto‐juvenil 

01 sala  6  1  1  24 

 

  

Exame de Escarro 
Induzido 

01 sala  6  2  5  264 
 

 

Eletrocardiografia  01 sala  24  1  3  288 
 

 

Ecocardiografia  01 sala  12  2  5  528 
 

 
 

 

3. INDICADORES DE VARIÁVEL 

 Este relatório destina-se a apresentação das principais ações na execução do 

referido termo de colaboração, contendo os resultados de cada indicador referente às 

metas pactuadas, compreendendo as realizações institucionais contratrualizadas para o 

periódo de outubro e novembro de 2022, e está distribuido em três partes, a saber: 

 Variável 01: incentivo institucional à gestão; 

 Variável 02: incentivo Institucional à unidade de saúde; 

 Variável 03: incentivo à equipe. 

 

Os indicadores das variáveis 01, 02 e 03 deste relatório não foram contabilizados, 

por se tratar do periodo de implantação do HMRPS. 
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3.1. DESEMPENHO DA GESTÃO 

A parte variável 01 tem como objetivo induzir boas práticas na gestão do IDEIAS e 

alinhá-las às prioridades definidas pela SMS. Este recurso somente pode ser utilizado no 

objeto do Termo de Colaboração. 

O Município solicitará ao IDEIAS a apresentação de relatórios contendo dados e 

informações relativas aos resultados assistenciais e qualidade dos serviços prestados, 

conforme Quadro I de Indicadores de Acompanhamento e Avaliação a seguir. 

Para o IDEIAS fazer jus aos recursos orçamentários da parte variável 01, com 

periodicidade trimestral, que corresponde a até 2,0% do valor total conforme cronograma 

de desembolso deverá apresentar um relatório contendo os indicadores pré-estabelecidos 

pela SMS/RJ. O valor está condicionado ao percentual cumprido do conjunto de metas 

estabelecidas para o respectivo trimestre, e para tal o IDEIAS deverá apresentar um PLANO 

DE APLICAÇÃO dos recursos, a ser submetido à Secretaria Municipal de Saúde para 

validação. Caberá a Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) aprovar o Plano de 

Aplicação da variável, garantindo assim a destinação orçamentária para o valor em 

questão. 

O percentual do repasse será calculado conforme assinalado no quadro de 

indicadores. 

A avaliação do cumprimento do conjunto de metas estabelecidas será realizada 

trimestralmente pela CMA, que é parte integrante da SMS/RJ. Esta se reunirá 

periodicamente e analisará os documentos entregues pelo IDEIAS, já mencionados 

anteriormente. 

 

Quadro I - Indicadores componentes da PARTE variável 01 

INDICADOR FÓRMULA Fonte META 

 
1 

Percentual de 
prontuário 
dentro do 
padrão de 
conformidades 

Total de prontuários dentro do padrão 
de conformidade x 100/Total de 
prontuários analisados 

PEP >90% 

 
2 

Índice de 
absenteísmo 

Horas líquidas faltantes x 100 
/ Horas líquidas disponíveis 

Ponto 
Biométrico 

<3% 

 
3 

Preenchimento 
adequado de 
fichas  SINAN 
em todos os 
casos previstos 

Número de fichas SINAN preenchidas 
X 100 / Total de situações com 
SINAN obrigatório 

PEP 100% 
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4 

Índice de 
aprovação de 
consultas – 
adequado 
preenchimento 
do BPAI 

Consultas apresentadas e aprovadas x 100 
/ Número de consultas realizadas TABNET ≥97% 

 
5 

Treinamento 
hora/homem 

Total de horas homem (equipe técnica) 
treinados no mês / 
Número funcionários ativos no 
período (equipe técnica) 

PEP 
≥ 1,5 

homens 
treinados / 

mês 

 
6 

Relatórios 
assistenciais e 
financeiros 
entregues no 
padrão e ANTES 
do prazo 
contratual 

Relatórios assistenciais e financeiros 
entregues no padrão definido pela SMS até 
o 5º dia útil do mês (ou seja, antes do 
prazo contratual do 10º dia útil) 

 
SCGOS 

Até o 5º dia 
útil 

 

Quadro II – Repasse referente aos indicadores da variável 01 

 INDICADOR % dos 
indicadores 

% do 
contrato 

1 Percentual de prontuários dentro do padrão de 
conformidades. 16,6% 0,33 

2 Índice de absenteísmo. 16,6% 0,33 

3 
Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos 
os casos previstos 

16,6% 
0,33 

4 
Índice de aprovação de consultas – adequado 
preenchimento do BPAI 

16,6% 
0,33 

5 Treinamento hora/homem 16,6% 0,33 
 

6 
Relatórios assistenciais e financeiros entregues no 
padrão e ANTES do prazo contratual 

16,6%  
0,33 

 TOTAL 100% 2,0% 
 

3.2. DESEMPENHO ASSISTENCIAL 

A avaliação do desempenho assistencial da unidade de saúde está representada por 

indicadores que constituem o grupo para a VARIÁVEL 02, conforme quadro abaixo. 

O Município solicitará ao IDEIAS a apresentação de relatórios contendo dados e 

informações relativas aos resultados assistenciais e qualidade dos serviços prestados. 

Para o IDEIAS fazer jus aos recursos orçamentários da parte variável 02, com 

periodicidade trimestral, que corresponde a até 1,0% do valor total conforme cronograma 

de desembolso deverá apresentar um relatório contendo os indicadores pré-estabelecidos 
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pela SMS/RJ. O valor está condicionado ao percentual cumprido do conjunto de metas 

estabelecidas para o respectivo trimestre, e para tal a unidade de saúde deverá apresentar 

um PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos, a ser submetido à Secretaria Municipal de Saúde 

para validação. Caberá a CMA aprovar o Plano de Aplicação da variável, garantindo assim 

a destinação orçamentária para o valor em questão. 

O percentual do repasse será calculado conforme o atingimento das metas e os 

recursos deverão ser aplicados em melhorias para a própria unidade. 

 

Quadro III – Indicadores para a Variável 02 

 INDICADOR FÓRMULA FONTE META 

 

1 

Taxa de 
ocupação 
hospitalar 

Nº de pacientes-dia no mês / Nº de 
leitos-dia no mesmo período X 100 

 
 

PEP 

 

> 90% 

 
 

2 

Tempo médio  de 
permanência em 
leitos de 
infectologia – 
adulto e infantil 

Nº de paciente-dia no mês /Nº de 
pacientes saídos no mesmo período (leito 

infectologia) 

 
 

PEP 

 
 

< 30 dias 

 
 

3 

Tempo médio  de 
permanência em 
leitos de 
pneumologia – 
adulto e infantil 

Nº de paciente-dia no mês /Nº de 
pacientes saídos no mesmo período (leito 

pneumologia) 

 
 

PEP 

 
 

< 30 dias 

 
 

4 

Taxa de 
reinternação em 
leitos de 
pneumologia- 
adulto e infantil 

Nº de reinternações no período / nº de 
total de saídas no período) X 100. 

 
 

PEP 

 
Até 30 dias 

pós alta 
hospitalar 

 
 

5 

Taxa de 
reinternação em 
leitos de 
infectologia – 
adulto e infantil 

Nº de reinternações no período / nº de 
total de saídas no período) X 100. 

 
 

PEP 

 
Até 30 dias 

pós alta 
hospitalar 

 

Quadro IV – Repasse referente aos indicadores da variável 02 

 
INDICADOR 

% dos 
indicadores 

% do 
contrato 

1 Taxa de ocupação hospitalar 20% 0,20% 
2 Tempo médio de permanência em leitos de 

infectologia – adulto e infantil 20% 0,20% 
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3 

Tempo médio de permanência em leitos de 
pneumologia – adulto e infantil 

20% 0,20% 

4 Taxa de reinternação em leitos de pneumologia- 
adulto e infantil 20% 0,20% 

5 
Taxa de reinternação em leitos de infectologia – 
adulto e infantil 20% 0,20% 

 TOTAL 100% 1,0% 
 

 

3.3. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

A avaliação do desempenho dos profissionais será realizada por indicadores que 

medem a satisfação do usuário, que compõem o grupo para a parte variável 03, conforme 

quadros abaixo. 

O recurso pago trimestralmente, auferido conforme os quadros seguintes, deverá 

ser distribuído pela equipe técnica dos serviços e da unidade conforme PLANO DE 

APLICAÇÃO dos recursos, a ser submetido à Secretaria Municipal de Saúde para validação. 

Caberá a CMA aprovar o Plano de Aplicação da Parte Variável, garantindo assim a 

destinação orçamentária para o valor em questão. 

O percentual do repasse correspondente a até 2,0% do valor total conforme 

cronograma, será calculado conforme o atingimento das metas e os recursos deverão ser 

aplicados em melhorias para a própria unidade, conforme quadros abaixo. 

 

Quadro V – Indicadores da Variável 03 

 INDICADOR FÓRMULA FONTE META 

 

1 

*Percentual de 
usuários 

Satisfeitos 
/ Muito 

Satisfeitos 

Nº de Conceitos satisfeito e muito 
satisfeito X 100/ 

Total de Respostas efetivas 

 

TOTEM 

 
>85% 

 

2 

Percentual de 
questionários 
preenchidos 

pelos pacientes 

Nº de questionários preenchidos X 100 / 
Total de paciente em observação 

 
 

PEP 

 
100% 

 
3 

Percentagem 
das altas 

referenciadas 
realizadas 

Total de pacientes com alta referenciada 
adequadamente preenchida x100 / Total 

de pacientes com alta hospitalar 

 
PEP 

 
100% 

* O questionário de satisfação será elaborado pela OSC e validado pela equipe técnica da 
S/SUBHUE, podendo sofrer alterações, caso essa equipe julgue necessário. 
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Quadro VI – Repasses referentes à Variável 03 

 INDICADOR % dos 
indicadores 

% do 
contrato 

1 Percentual de usuários Satisfeitos / Muito 
Satisfeitos. 25% 0,50 

2 Percentual de questionários preenchidos pelos 
pacientes. 25% 0,50 

3 Percentagem das altas referenciadas realizadas 50% 1,0 

 TOTAL 100% 2,0 
 

4. IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

164/2022 NO HMRPS 

Aos onze dias do mês de outubro de 2022 foi firmado o termo de colaboração 

164/2022 entre a Organização Social IDEIAS e a Prefeitura do Rio de Janeiro para o 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de Infectologia e 

Pneumologia no âmbito do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza. Sua vigência é de 

17 de outubro de 2022 a 16 de outubro de 2024.  

 A seguir detalhamento das atividades executadas pelo IDEIAS na periódo de 

implantação do serviço objeto do termo de colaboração 164/2022. 

 

REUNIÕES COM A EQUIPE DO HMRPS 

 No dia 14 de outubro de 2022 foi realizada a primeira reunião com a aquipe do 

Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, estando presentes a equipe assistencial e 

técnica do IDEIAS e do Hospital. A Diretora e os médicos responsáveis técnicos do HMRPS 

acompanharam a equipe do Ideias na visita por todo o espaço físico do hospital, em seus 

ambientes ativos e inativos. 

 A partir de 17 de outubro de 2022 as reuniões e visitas técnicas com a equipe 

médica e diretoria do HMRPS foram constantes, sempre alinhando os interesses e 

necessidades às orientações da Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e 

Emergência (SUBHUE). Desde então o IDEIAS esteve presente no Hospital, instalado 

temporariamente no Centro de Estudos, visto que a área reservada para esse fim necessita 

de reforma e adequação. 

 A seguir, registros das listas de presença de algumas das reuniões entre as equipes 

do IDEIAS e do HMRPS, realizadas na sala de reunião da diretoria do Hospital. 
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REUNIÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2022 – Prontuário Eletrônico 

 
  

REUNIÃO DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - Reunião com a SUBHUE 
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REUNIÃO DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 – Reunião com a GEA, RioUrbe e Irmãos 

Haddad 

 
 

REUNIÃO DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 – Reunião Ideias e HMRPS 
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REUNIÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 – Reunião com a empresa de alimentação 

e nutrição Vogue 

 
 

REUNIÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 – Reunião Ideias e HMRPS 
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REUNIÃO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 – Reunião da direção e RH do Ideias com 

a direção do HMRPS 

 
 

REUNIÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022 – Reunião com a SUBHUE 
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REUNIÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 – Reunião Ideias e HMRPS 

 
 

 

OBRAS E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

A Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEA), após solicitação do IDEIAS, 

disponibilizou algumas plantas baixas do HMRPS. Visto que não haviam todas as plantas 

necessárias para elaboração do projeto básico de restauração e adequação do espaço 

físico, a equipe de engenharia e arquitetura do IDEIAS fez visitas técnicas a fim de elaborar 

as referidas plantas. As visitas técnicas seguiram o escopo a seguir: 

31/10/2022 – Levantamento do espaço destinado à atividade administrativa do IDEIAS 

04/11/2022 - Levantamento do centro de imagens, laboratório e CME 

10/11/2022 - Levantamento das enfermarias 27, 28, 31 e 33 

16/11/2022 - Levantamento dos ambulatórios e sala da equipe de limpeza 

17/11/2022 – Levantamento do estar médico, reabilitação e farmácia 

18/11/2022 – Levantamento da lavanderia, sala da manutenção e almoxarifado 

22/11/2022 – Levantamento do necrotério, refeitório, cozinha 

 

 Além das plantas, foi solicitado à GEA o documento que define acabamentos e 

materiais para ambientes hospitalares, que foi enviado no dia 25 de novembro de 2022. 

Após essa data, a equipe de engenharia iniciou o processo de orçamento, com previsão de 
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finalização em 15 (quinze) dias. 

O IDEIAS optou por realizar o levantamento em todas as áreas do Hospital pois as 

atividades passam por todas as áreas e durante um longo período não foram 

disponibilizados recursos para esse fim. 

 A estratégia utilizada para realizar o orçamento foi por setor, pois os recursos 

disponíveis para adequações e investimentos são relativamente baixos, e o levantamento 

total permitirá obter um panomara do total de investimentos que a unidade necessita. 

A GEA também apresentou a necessidade de fazer dois investimentos adicionais no 

HMRPS: a implantação de uma Castelo d’água e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).  

  

COORDENAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO 

 As atividades desempanhadas foram: 

✓ Elaboração do cronograma de implatação dos serviços objetos do termo de colaboração 

164/2022 no HMRPS; 

✓ Articulação dos setores: almoxarifado, departamento pessoal e recrutamento, compras, 

contoladoria e financeiro para resolução das demandas de acordo com as necessidades da 

unidade; 

✓ Participação de reuniões com a equipe do HMRPS sobre os contratos de terceirizados, 

compras de equipamentos, mobiliários e insumos, uniformes, treinamentos e adaptação 

das novas instalações, ínicio e transição das atividades assistenciais; 

✓ Acompanhamento da implantação e execução dos serviços de apoio; 

✓ Acompanhamento da contratação dos forncedores; 

✓ Acompanhamento da seleção e recrutamentos dos novos colaboradores do HMRPS; 

✓ Atualização do cronograma de implantação visto a demora para ínicio das obras e 

adequações do espaço físico. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 As atividades desempanhadas foram: 

✓ Elaboração de Edital de Seleção; 

✓ Divulgação do Edital e vagas no site; 

✓ Divulgação das vagas médicas, técnicas e administrativas; 

✓ Inicio de recolhimento de documentação de médicos interessados; 

✓ Processo seletivo e contratação para vagas de gestão (Diretor Médico, Coordenador 
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Administrativo, Responsáveis Técnicos da área assistencial); 

✓ Inicio do processo seletivo para vagas médicas, técnicas e administrativas; 

✓ Processo seletivo e contratação de médico infectologista. 

 

CONTROLADORIA 

Em outubro iniciou-se o processo de contratação de fornecedores para a 

implantação do HMRPS, atendendo à proposta apresentada por este Instituto à Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.  

No período de outubro e novembro foi realizada a contratação de: 

 

SERVIÇO EMPRESA ESCOPO 

LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO DE  

PASSEIO 
JVA SERVIÇOS 

AUTOMÓVEL DO TIPO PASSEIO, COM 
MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, QUI-

LOMETRAGEM LIVRE 

LINK DEDICADO DE 
INTERNET 7LAN LINK DEDICADO DE INTERNET DE 

100mbps 

ASSESSORIA  
JURÍDICA 

AZEVEDO DOS REIS 
ADVOGADOS ASSESSORIA JURÍDICA 

AUDITORIA PHOCUS AUDITORIA SERVIÇO DE AUDITORIA 

CONTABILIDADE GMC CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL 

LIMPEZA CSM CONSTRUÇÕES 
LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO E DE-
SINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPER-

FÍCIES 

LOCAÇÃO DE  
EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA 
HTS SOLUÇÕES LOCAÇÃO DE 07 NOTEBOOKS 

LOCAÇÃO DE 
 IMPRESSORAS HTS SOLUÇÕES LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS 

POLICROMÁTICAS EPSON 5290 
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5. ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA 

SOUZA (HMRPS) 

 

5.1. ATIVIDADES TÉCNICAS E DE GESTÃO 

A seguir detalhamento das atividades realizadas pelos setores de Educação 

Permanente, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Farmácia, Enfermagem 

e Qualidade do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, iniciadas em 23 de novembro 

de 2022. Todas as atividades são desenvolvidas de forma multidisciplinar, com 

envolvimento de todos os setores citados. 

Foram realizadas visitas na unidade para entendimentos de fluxos e rotinas e visitas 

diagnósticas para avaliação de oportunidades de melhorias. As primeiras ações se deram 

através de treinamentos. 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

A organização dos treinamentos buscou atender à demanda pontual da equipe de 

higiene e limpeza, que iniciou suas atividades no HMRPS no dia 23 de novembro de 2022 

com a empresa CSM construções, necessitando de ajustes operacionais para adequação 

ao cenário interno. Os referidos setores responderam também às necessidades postas 

pelos setores do hospital em relação às demandas surgidas de treinamentos não previstos. 

Foram realizados treinamentos com vistas a prevenção de transmissão cruzada de 

MDR (microrganismos droga resistentes) e a paramentação das equipes. 

Os treinamentos ofertados tiveram por finalidade promover a incorporação do 

aprender e ensinar ao cotidiano de práticas dos profissionais da unidade, proporcionando 

elementos para que identifiquem necessidades de transformar as práticas de educação e 

constituindo estratégias que amenizem as necessidades dos colaboradores do setor. Os 

treinamentos são para aperfeiçoar o processo de trabalho, buscando preencher lacunas na 

formação dos profissionais a fim de prepará-los para as especificidades que o ambiente 

hospitalar exige. 
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Registro dos treinamentos com a equipe de limpeza 
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Síntese dos treinamentos do mês de novembro de 2022 

Total geral de treinamentos = 04 

Total geral de participações = 31 

Carga Horária = 01 hora e 40 minutos. 

Considerando o quantitativo total de 13 (treze) colaboradores ativos. Não tivemos 

afastamento e nem férias no período, a média de tempo de treinamento global foi de 01 

hora e 40 minutos, e gerou hora/homem de 04 minutos 04 segundos por colaborador. 

 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

Além dos entendimentos de fluxos, rotinas e visitas diagnósticas para avaliação de 

oportunidades de melhorias, a CCIH participou de todos os treinamentos realizados. 

Também foram revistos produtos saneantes para limpeza ambiental. 

Foram elaboradas ferramentas de trabalho para o setor, como ficha de 

acompanhamento de pacientes e planilha para monitoramento dos casos, além dos 

protocolos de higienização das mãos, medidas de precaução e isolamento, e tabela para 

utilização dos EPI’s. 

 

FARMÁCIA 

 Considerando a atividade assistencial de pneumologia e infectologia, a supervisão 

de farmácia propôs a grade de medicamentos e produtos para saúde e solicitou sua 

aquisição. Importante salientar que essa lista é para início imediato e que ajustes 

posteriores serão necessários, inclusive com a integração da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica. 

  Quanto a visita técnica feita na Farmácia, foi possível observar que a infraestrutura 

precisa de adequações. È importante definir o espaço físico que a Farmácia sob gestão do 

Hospital e sob gestão do IDEIAS ocupará para o armazenamento dos materiais e 

medicamentos. Algumas conversas vêm sendo realizadas com bons desfechos até o 

momento.  

 As Resoluções, Portarias e afins já foram separadas e estão sendo catalogadas, em 

ambiente virtual, a fim de facilitar a busca e esclarecimentos sobre o funcionamento 

adequado do ambiente hospitalar, bem como a Assistência Farmacêutica e a Segurança do 

Paciente.  

  Os POPs estão em em processo de elaboração e revisão, com apoio de pesquisa de 

materiais base, incluindo as normativas relacionadas ao tema.  
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ENFERMAGEM 

 O responsável técnico de enfermagem vêm participando ativamente dos processos 

seletivos junto ao RH, e recepcionando os novos colaboradores com apresentação dos 

setores, dos postos de trabalho e rotinas assistenciais. 

 Outras atividades realizadas foram os treinamentos no Núcleo Interno de 

Regulação, acompanhamento de passagem de plantão, adequação dos impressos da 

enfermagem, verificação de fluxos e integração das novas equipes. 

 

QUALIDADE 

 Buscando a excelência no desenvolvimento dos processos internos do Hospital, a 

Qualidade vem desenvolvendo e implantando a padronização de documentos através da 

norma zero estabelecida, o termo de colaboração começou a ser estudado em novembro, 

buscando identificar as obrigações contratuais sejam elas em produção ou desempenho 

para que sejam definidas ações pela direção para o alcance de forma satisfatória, 

garantindo estrutura e resultados adequados. 

 A Qualidade iniciou o mapeamento das comissões existentes através da direção e 

gerência do hospital, possibilitando assim a identificação de pendências e a contribuição 

nas oportunidades de melhorias. 

 Foram realizadas visitas nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio e os 

apontamentos vêm sendo compartilhados com as áreas envolvidas, principalmente a CCIH. 

 

5.2. ATIVIDADES DE APOIO 

Serviço emergencial Jardinagem e Limpeza 

 No dia 20/10/2022 a empresa CSM Construções inciou a execução do serviço 

pontual e emergencial de jardinagem e limpeza em todo espaço referente aos jardins, 

solarios, estacionamentos, lagos e seus entornos, valas, caneletas e manilhas do HMRPS. 

O serviço contou com operadores de roçadeira, auxiliares de jardinagem, e foi concluido 

em 17/11/2022. Os espaços abrangidos pelo serviço foram especificamente: 

✓ 1 lago de 235 m² 

✓ 1 lago de 549 m² 

✓ 1 manilha de 30 m de comprimento e 1,2 de diâmetro 

✓ 1 caneleta de concreto de 97 m 

✓ 1 vala de 174 m 

✓ 19.372 m² de área de jardins 
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 Foram retiradas 25 caçambas de 5m³ com lixo, entulhos e grama do Hospital 

Municipal Raphael de Paula Souza. A seguir fotos prévias à limpeza e outras registradas 

durante a execução do serviço contratado, nas quais já é possível visualizar a mudança 

estetica e funcional do espaço.  

 

Registro da execução do serviço de jardinagem e limpeza 
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