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Relatório Anual – 2007
Serviço de Cardiologia

Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde-Cardiovascular (UAIS-CV)
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)

 / Faculdade de Medicina (FM)
 / Instituto do Coração Edson Saad ( ICES)

/ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

I) INTRODUÇÃO

No ano de 2007, o Serviço de Cardiologia da UAIS_CV - do Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho,  Faculdade de Medicina e Instituto do Coração Edson Saad da UFRJ executou suas atividades de acordo 

com as seguintes diretrizes emanadas de seu Colegiado Diretor e com base no relatório anual de 2006:

1) Na área administrativa:

a) Consolidar e ampliar a estrutura administrativa e seu quadro de pessoal

b) Elaborar orçamento anual e quadro de funções gratificadas.

c) Estudar necessidades futuras de pessoal. Docente e técnico-administrativos.

d)  Desenvolver  procedimentos  administrativos  em  estreita  colaboração  com  o  Hospital  Universitário 

Clementino Fraga Filho contribuindo para a formação do Complexo Hospitalar da UFRJ.

e) Renovação de equipamentos e contratos de manutenção para os equipamentos existentes.

f) Estreitar o relacionamento com o SUS especialmente na área de atenção de saúde de alta complexidade 

cardiovascular, com base no Plano Estadual de alta complexidade da SES.

2) Na área de Pesquisa

a) Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa, com ênfase nas pesquisas voltadas para o Sistema 

Único de Saúde e para Avaliação Tecnológica em Saúde.

b)  Apresentar  os  projetos  ligados  às  linhas  de  pesquisa  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Medicina 

(Cardiologia) para concorrência aos editais de pesquisas das agências financiadoras.

c)  Implementar  relações  interinstitucionais,  especialmente  com a RNP/MCT e  com o LNCC nas  áreas  de 

Telemedicina e de reconstrução computacional do sistema cardiovascular.

d) Enfatizar o ensino da metodologia de pesquisa, da filosofia da ciência, da ética e outros valores humanísticos 

e  do  processo  de  decisão  clínica  com base  em teoria  de sistemas complexos  para todos os  alunos  de  pós-

graduação (stricto-sensu e residência médica).

3) Na área de Ensino:
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3.1 - Ensino de Graduação

a) Aperfeiçoar o ensino de cardiologia no PCI de Clínica Médica II através da utilização de novos métodos de 

ensino e difundir entre os docentes, os novos conhecimentos de neurociências relacionados à cognição.

b) Inserir o aluno de graduação durante seu treinamento nas enfermarias de cardiologia, na equipe assistencial 

do serviço, com permanente tutoria docente e visitas médicas regulares onde sejam discutidos não apenas os 

aspectos clínicos de cada caso mas os aspectos éticos, sócio-econômicos e culturais, o processo de decisão clínica 

e  influências  que  sofre,  a  avaliação  crítica  do  uso  de  tecnologias,  a  importância  da  hermenêutica  e  do 

conhecimento sobre sistemas complexos.

c) Estimular a participação dos alunos nos projetos de pesquisa em andamento, estabelecendo maior contato 

com os alunos de pós-graduação.

d) Estimular a maior participação dos alunos nas sessões regulares do serviço de cardiologia.

e) Apresentar ao Conselho Deliberativo do Departamento de Clínica Médica a necessidade de ampliar o tempo 

de permanência dos alunos M7 nas enfermarias para todo o turno da manhã.

3.2 - Ensino de Pós-graduação stricto sensu (mestrado acadêmico e doutorado).

a) Tornar obrigatórias na pós-graduação, as disciplinas de Medicina e Complexidade, Desenhos de Estudo, 

Medidas Clínicas e Decisão Clínica.

b) Ofertar a disciplina de Bioestatística Bayesiana voltada para a solução dos problemas cardiovasculares, sob 

a coordenação do Prof. Basilio Bragança Pereira e colaboração de docentes do Instituto de Matemática e da 

COPPE.

c)  Incentivar  a  apresentação  dos  projetos  de  pesquisa  em  andamento  para  concorrer  aos  editais  de 

financiamento de projetos das agências financiadoras.

d) Aumentar o relacionamento entre os estudantes de pós-graduação com os estudantes de graduação através 

da participação regular de todos os pós-graduandos no curso de graduação, na supervisão das enfermarias e 

ambulatórios e no PCI de Clínica Médica II.

e) Aumentar a participação dos estudantes de pós-graduação nas sessões clínicas do serviço de cardiologia e nas 

atividades didático-pedagógicas.

3.3 - Ensino de Pós-graduação Lato sensu – Residência Médica.

a) Aumentar o número de residentes do serviço para um total de 11 (4 R1 + 4 R2 + 3 R3)

b) Planejar o início do mestrado profissionalizante a ser realizado em concomitância com a residência médica.

c) Iniciar disciplinas especiais para os residentes: Medicina e Complexidade, Bioestatística, Avaliação Crítica 

da Literatura Médica.
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d) Estabelecer relacionamento entre as monografias obrigatórias para a titulação dos residentes, com as linhas 

de pesquisa da Pós-graduação Stricto Sensu.

e) Estabelecer maior contato entre os residentes e os alunos de graduação nos cuidados de saúde aos pacientes 

internados e nos ambulatórios.

f) Enfatizar os valores humanísticos no cuidado aos pacientes e o uso crítico das técnicas em medicina.

3.4 - Ensino de Pós-graduação Lato sensu – Atualização

a) Melhoria do material didático pedagógico para o módulo de Cardiologia do CAMI.

b) Modificar a forma de apresentação do conteúdo do módulo Cardiologia do CAMI de modo a privilegiar a 

discussão de casos clínicos.

c) Planejar para 2008 novos cursos de atualização em cardiologia.

d) Planejar a utilização da telemedicina em futuros cursos de atualização.

O relatório que se segue, apresenta as atividades e a produção da UAIS_CV - Serviço de Cardiologia, no 

ano de  2007,  nas  suas  quatro  áreas  de  atuação:  ensino,  pesquisa,  assistência/extensão  e  administração,  os 

recursos existentes para exercer as funções inerentes ao Serviço na estrutura do HUCFF, o desenvolvimento 

ocorrido e as perspectivas futuras.

II) ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA.

A Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde Cardiovascular (UAIS-CV)1

Ao assumirmos  a  chefia  de  serviço  em fevereiro  de  2006,  modificamos  sua  estrutura  organizacional 

vigente há 28 anos, para constituir a Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde da área “Cardiovascular” 

(UAIS-CV), conforme especificado no relatório anual de 2006. Essa modificação, foi mantida e aperfeiçoada em 

2007. Além do Colegiado Diretor, composto pelos Coordenadores de Áreas (Ensino de Graduação, Ensino de 

Pós-graduação, Pesquisa, Extensão/Assistência, Administração, Patrimônio, Finanças), formou-se o Colegiado 

de Chefias de Setor e de Laboratórios de pesquisa. O Colegiado Diretor reúne-se quinzenalmente e o Colegiado 

de Chefias de Setor e de Laboratórios a cada bi-mestre.

Criou-se a função de Assessoria Especial  da Chefia de Serviço.  A Profa.  Glaucia Maria de Moraes 

Oliveira foi designada para essa função.

Os Coordenadores de Área e sub-áreas anteriormente designados, foram mantidos em suas funções:
1 Academic Health Centers. Leading changes in the 21st century. 

Committee on the Roles of Academic Health Centers in the 21st Century. Linda T. Kohn, Editor. Institute of Medicine. 
National Academy of Sciences. The National Academies Press. Washington DC, 2004
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1) Coordenador de Ensino de Graduação – Prof. Associado Maurício Pantoja.

1.1 - Sub-coordenação de Ensino de Graduação - Pré-internato: Prof. Adjunto João Manoel Pedroso.

1.2 - Sub-coordenação de  Ensino de Graduação – Internato:  função exercida pelo Coordenador de 

Ensino de Graduação.

2) Coordenação de Ensino de Pós-graduação – Prof. Associado Aristarco Siqueira Filho.

2.1 - Sub-coordenação de Ensino de Pós-graduação Stricto Sensu: Dr. Sergio Sales Xavier.

2.2 - Sub-coordenação de Ensino de Pós-graduação Lato Sensu: Prof. Adjunto Ronaldo de Souza 

Leão.

2.3  -  Sub-coordenação  de  Ensino  de  Pós-graduação  Residência  Médica  –  Dra.  Regina  Helena 

Fonseca Alves. Em novembro de 2007 a Dra. Regina Helena, foi substituída pelo  Dr. Plínio Resende na 

função de coordenação da Residência Médica em Cardiologia.

3) Coordenação de Pesquisa – Prof. Associado Edson Rondinelli.

4) Coordenação de Extensão/Assistência – Dr. Luiz Feijó.

5) Coordenação de Administração – Funcionária (técnica em assuntos educacionais) Ana Maria Ribeiro.

6) Coordenação de Finanças: funcionário Técnico-Administrativo (economista) Sr. Amauri Pezzuto.

Nessa coordenação criou-se o Setor de Controle  da Produção chefiado pelo funcionário  Adeildo 

Gomes dos Santos, com a finalidade de manter estreita supervisão entre os dados de produção e os dados de 

faturamento pelos serviços assistenciais prestados ao SUS, desenvolvendo o sistema de faturamento.

7) Coordenação de Patrimônio: funcionária Técnico-Administrativa Sra. Aparecida Rosa de Souza.

Estruturou-se também a Secretaria Administrativa para dar suporte diferenciado às coordenações de 

Áreas. Assim, criou-se as seguintes secretarias:

− Secretaria Executiva Geral e para assuntos de Pós-graduação – chefiada pelo funcionário Paulo Renato 

Chagas.

− Secretaria  para  Assuntos  Administrativos  e  Recepção  –  chefiada  pela  funcionária  Beatriz  Duarte  das 

Chagas Freitas,  tendo como recepcionista e auxiliar  das atividades de graduação a funcionária  Heloise 

Ribeiro de Melo.

− Secretaria de Projetos de Pesquisa, Telemedicina e Informação em Saúde – chefiada pela funcionária Aline 

Souza de Abreu.
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Esta segmentação de funções mostrou-se necessária devido ao aumento das atividades administrativas de 

cada Área.

Nas chefias de Setor e Laboratórios foram mantidos:

1- Setor de Pacientes Internos - Dr. Luiz Feijó (Coordenador de Extensão/Assistência).

a) Setor de Enfermarias Gerais de Cardiologia.

b)  Setor  de  Pareceres  para pacientes  internados  em enfermarias  de  outras  especialidades  e  para o 

Serviço de Emergência.

c)  Setor  de  Enfermarias  Especializadas  –  A  prioridade  foi  definida  em  2006  para  a  criação  da 

enfermaria de Cardiopatias Congênitas de adolescentes e adultos a ser Chefiada pelo Prof. Rubens Araujo 

Filho, no entanto, o projeto elaborado e apresentado para financiamento ao FNS do MS, foi aprovado quanto 

aos aspectos técnicos pela SAS do MS mas, não teve execução financeira. O projeto foi reapresentado em 2007.

d) Unidade Cardio-intensiva – Dr. Edson Migowski.

2 - Setor de Pacientes Ambulatoriais – Dr. Claudio Celano

a) Ambulatório Geral

b) Ambulatórios Especializados e de Pesquisa

c) Assessoria para pareceres Cardiológicos para a Perícia Médica – Professor Henrique Besser.

3 - Setor de Métodos Especiais não Invasivos em Cardiologia.

a) Laboratório de Ecocardiografia – Dra. Martha Turano

b)  Laboratório  de  Ergometria  e  Eletrofisiologia  não  invasiva:  Teste  de  esforço,  Holter  e  Teste 

Ortostático (“TILT”) – Dr. Roberto Pedrosa.

4 - Laboratório de Hemodinâmica – Prof. Adjunto Claudio Benchimol.

5 - Laboratório de Eletrofisiologia Invasiva – Prof. Adjunto Jacó Atié.

A estrutura organizacional da UAIS-CV foi apresentada e discutida com a direção Geral do HUCFF, 

sendo  formada  comissão  para  apresentar  proposta  de  reestruturação  organizacional  dos  serviços  clínico-
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cirúrgicos do HUCFF com base nos princípios gerais de uma UAIS, apontados no relatório de 2006 da UAIS-

CV. Esta  comissão  apresentará  relatório  a  ser  discutido  com  todos  os  serviços  hospitalares  e  com  a 

Faculdade de Medicina. 

A área administrativa passou também a ter estreito controle sobre o material de consumo utilizado pela 

cardiologia facilitando o controle de estoque. O anexo 1 apresenta tabela com o material de consumo utilizado. 

O controle do material de consumo permitirá estudo comparativo entre os gastos de material e a produção do 

serviço, otimizando a utilização do material.

III)  QUADRO DE PESSOAL.

A tabela 1 – resume o quadro de pessoal da UAIS-CV (Serviço de Cardiologia).

Tabela 1 – Quadro de Pessoal da UAIS-CV (Serviço de Cardiologia)

Função por Regime de trabalho n n - Função

Professores Docentes em 40 h 06 01 Professor Titular
05 Professores Adjuntos ou Associados

Professor Docente em 40 h DE 01 01 Professor Adjunto
Prof.  Docente  40  h  +  20  h  func.  Técnico-

administrativo (médico) 01 01 Professor Adjunto
Professor Docente em 40 h DE licenciado
(tratamento de saúde) 01 01 Professor Adjunto
Professores docentes em 20 h 02 02 Professores Adjuntos
Professor Docente 20 h + Funcionário
Técnico-administrativo (médico) 20 h 01 01 Professor Adjunto

Total Professores 12 11 Professores Aduntos ou Associados (1 licenciado)
01 Professor Titular

Funcionários Técnico-Administrativos
(Médicos) em 40 h 14 14 RJU

Funcionários Técnico-Administrativos
(Médicos) em processo  de 20h para 40 h 02 02 RJU

Funcionários Técnico-Administrativos
(Médicos) em 20 h 15

11 RJU
03 Cooperativados
01 NES

Funcionários Técnico-Administrativos
(Médicos) em 40h 01 01 cooperativado

Total de Func. Técnico-adm. médicos 33 28 RJU (01 com licença não remunerada fora do país)
05 Cooperativados ou NES

Func. Técnico Administrativos 16

08 Técnicos de Eletrocardiografia (RJU – 40 h)
01 Técnico de Eletrocardiografia (Cooperativado-30h)
02 secretários RJU – 40 h (01 acumula a secretaria do
 programa de pós-graduação e 01 responsável
pelo Patrimônio).
01 Economista – RJU-40 h
01 técnico setor de faturamento- RJU-40 h
01 secretário Cooperas -30 h
01 recepcionista – Cooperas-40 h
01 secretária terceirizada – 40 h

Func. Técnico Administrativo- cedido 01 01 Técnico  de  Eletrocardiografia  cedido  Serv.  Soc.-
(40h RJU)
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Total de pessoal 61
12 Professores
32 funcionários técnico administrativos - médicos
17 funcionários ténico administrativos - não médicos

n = número de pessoas.
h = horas de trabalho - 40 h DE = regime de trabalho de 40 h com Dedicação Exclusiva.

Portanto,  a  UAIS-CV  (Serviço  de  Cardiologia)  tem  em  atividade  o  seguinte  corpo  de  profissionais 

médicos, de acordo com a “unidade de trabalho” = “médico equivalente-40h”:

a) 10,5 Professores Adjuntos ou Associados “médicos-equivalente-40h” e 01 Professor Titular (40 h);

b) 22 ½ funcionários técnico-administrativos, “médicos-equivalente-40h” sob RJU e 2,5 médicos-equivalente-

40h sob regime Cooperativado.

Ressalte-se que apenas para cobertura completa assistencial dos plantões noturnos e de final de semana 

da Unidade Coronariana necessita-se  de 3,2 médicos equivalente-40h se todos funcionarem as 40 h na área 

assistencial. Se suas atividades envolverem 50% de atividades de ensino e pesquisa, esse número dobra para 6,4 

médicos equivalente 40 h sem considerar os horários de rotina dos dias úteis.

c)  17  Funcionários  técnico-administrativos  não  médicos,  sendo  9  desses  para  realização  de  exames 

eletrocardiográficos em escalas de plantão (8 RJU 40h e 01 Cooperas-30h).

Desenvolvemos em 2007 a tabela de funções gratificadas para o Instituto do Coração, a qual foi levada à 

Reitoria para implementação (ANEXO 2).

O deficit de pessoal docente persiste, como será comentado abaixo. Isto afeta tanto o ensino como a área 

de pesquisa e assistencial impedindo que seja aumentada a produção. A abertura de concursos públicos para 

inclusão de novos docentes, emergencialmente para substituir os que estão de licença para tratamento de saúde 

e os aposentados, torna-se meta fundamental para o desenvolvimento do serviço de cardiologia responsável por 

parte significante da arrecadação de serviços pelo HUCFF e por produzir conhecimento sobre o grupo de 

doenças que causam mais mortes e invalidez por doença em nossa população.

IV)ESTRUTURA ASSISTENCIAL E ÁREA FÍSICA.

A estrutura Assistencial  do Serviço de Cardiologia foi  mantida e  o  Anexo 3  demonstra a área física 

ocupada  pelo  Serviço  de  Cardiologia  no  HUCFF  para  executar  suas  atividades  assistenciais  e  também 

administrativas  e  de  ensino  e  pesquisa.  O  serviço  de  cardiologia  ocupa  uma  área  total  de  1.415,09  m2, 

distribuída nos seguintes setores:

a) Área Administrativa Cardiologia (8o. Andar): 103,39 m2.

b) Área Administrativa (SME-3o. andar): 42,46 m2.
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c) Sala de Eletrocardiografia (9o. Andar): 22,50 m2

d) Unidade Coronária, CTI Cardiologia (8o. Andar): 419,76 m2

e) Enfermarias – área de pacientes internados: 485,65 m2

f) Salas de Ensino (anfiteatro-8o. andar): 26,65 m2

g) Laboratórios não invasivos cardiológicos (SME): 68,67 m2

h) Sala de Cintilografia Cardíaca (sub-solo): 28,44 m2

i) Hemodinâmica e Estudos eletrofisiológicos invasivos: 175,11 m2

Além  da  área  total  discriminada  no  Anexo  3  o  serviço  de  Cardiologia  ocupa  sessões  diárias  para 

atendimento  a  pacientes  ambulatoriais  em  salas  do  primeiro  e  segundo  andar  do  HUCFF  –  Serviço  de 

Ambulatório.

Abaixo discriminamos o funcionamento da estrutura Assistencial:

IV.1 – SETOR DE PACIENTES INTERNADOS

IV.1.1 - Enfermarias.

Duas enfermarias com 12 leitos (seis leitos para pacientes do sexo masculino e seis leitos para pacientes do 

sexo feminino). Os médicos do serviço de Cardiologia são escalados para supervisionar os cuidados assistenciais 

à esses 12 leitos, em rodízio de periodicidade variável. Cada Enfermaria tem um médico alocado para cada 6 

leitos e os alunos de graduação, incluindo o internato, recebem supervisão de Professores escalados para essa 

função em cada enfermaria. A periodicidade do rodízio é variável. Os residentes (R1 e R2) da Cardiologia 

(total de 7 em 2007), são também alocados em rodízio, de acordo com suas escalas de treinamento em serviço.

IV.1.2 - Unidade Cardio-intensiva.

Possui 6 leitos de tratamento intensivo.

A tabela 2 apresenta a escala dos médicos responsáveis pela rotina assistencial e dos plantonistas da UC.

Tabela 2 – Escala de Serviço da U N I D A D E  CARDIO-INTENSIVA  –  8 D

UAIS-CV (Serviço de Cardiologia)

DIAS DA SEMANA
TURNOS

08:00  ÀS  12:00h 12:00  ÀS  20:00h 20:00  ÀS  08:00h
2ª. FEIRA Edison/Andréa Ricardo/Andréa Francisco
3ª FEIRA Edison / Andréa / Glaucia Cristina / Daniela Ronaldo Leão
4ª. FEIRA Edison /Glaucia Ricardo/ José Hugo José Hugo

5ª FEIRA Andréa /Glaucia Roberto Pedrosa
Cláudio Celano
Plínio
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6ª FEIRA Edison/ Glaucia Orlando / Francisco Orlando

SÁBADO Wilson Wilson Wilson
DOMINGO Daniela Daniela Cristina

          IV.1.3 - Setor de Pareceres

Profissionais Médicos, são alocados, em rodízio, para cobrir os pareceres cardiológicos solicitados pelas 

demais  serviços  especializados  do  HUCFF  incluindo  o  Serviço  de  Emergência  e  o  Setor  de  Triagem 

Ambulatorial.

A tabela 3 discrimina a escala de pareceristas da UAIS-CV (Serviço de Cardiologia):

Tabela 3 - E S C A L A  D E  P A R E C E R I S T A S – UAIS-CV (Serviço de Cardiologia)

POSTOS de Internação de pacientes SEG. TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
CTI – 13º Oito profissionais médicos foram alocados em rodízio 

no ano de 2007 para dar pareceres  diariamente e 

acompanhar a evolução clínica dos pacientes com 

problemas cardiológicos nas enfermarias, unidades de 

terapia intensiva, emergência e triagem: Profs. João 

Manoel e  Henrique Besser, Drs. Luiz Feijó, Sérgio 

Sales, Ronaldo Franklin, Carlos Astral, Regina 

Helena Fonseca Alves, Marcelo Iorio, Plinio Resende.

SAC / 10º/ 11º
PNEUMO 11º
11A/11B/11C/11D
10A/10B/10C/10D
9D / 9C Clinica Médica
9A  (Enf.ª Bons.)
9B/9C
CTI – 8F
CTI - 7F
7A – Nefro
5º DIP / DERMATO
8C ENFª FEMININA
8C ENFª MASCULINA
Triagem
Emergência

Para cada profissional médico parecerista, é escalado um residente em treinamento no serviço de Cardiologia 

e quando escalado, um aluno de graduação do período de internato.

IV.2 – SETOR DE CONSULTAS AMBULATORIAIS

O  Setor  de  pacientes  ambulatoriais,  oferta  consultas  nos  ambulatórios  gerais  de  cardiologia,  nos 

ambulatórios especializados ou de pesquisas e para pareceres cardiológicos para a perícia médica.

As consultas  ou pareceres  cardiológicos  para as  Perícias  Médicas  solicitadas pela Justiça (através de 
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convênio com o HUCFF), são marcadas nas sessões ambulatoriais gerais de cardiologia e finalizadas sob a 

supervisão do Prof. Henrique Besser (Professor Adjunto do Departamento de Clínica Médica da FM),

Os serviços de consulta ambulatorial são prestados em salas localizadas no primeiro, segundo andares do 

Serviço de Ambulatório do HUCFF e no terceiro andar, setor de Métodos Especiais.

As tabelas 4 e 5  discriminam a escala de profissionais para consultas ambulatoriais.

Tabela 4 – Ambulatório Geral da UAIS-CV (Serviço de Cardiologia)

Escala de serviços - 2º. Andar.

SALAS Turno
M/T

Dias da Semana
2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

233 M Julio P.
Guiomar Carlos Astral

233 T Lucio Pereira*

235 M Júlio P.
Guiomar

Maurício 
Pantoja

235 T Lucio Pereira + R1*

237 M Ricardo 
Gusmão

Luis A. Nacife
(licença saúde)

237 T Lúcio 
Pereira + R1

239 M Roberto Pedrosa
239 T Claudio Celano Lúcio Pereira + R1*
240 M Luiz A. Feijó Ricardo Gusmão
240 T Isabela Franco
241 M e T S A L A  D E  E L E T R O C A R D I O G R A F I A

242 T Isabela Franco
+ R2

243 M Henrique 
Besser

243 T Martha
Turano +R2

Lúcio Pereira
+ R1

244 T João Manoel

245 T
Martha 
Turano
+R2

Lúcio Pereira

246 T João Manoel 
+ R1

247 M Claudio Celano
247 T Martha Marize Bittar Lúcio Pereira
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Turano+R1

248 T Roberto
Gamarski

Ronaldo 
Franklin+R1 Andréa Tavares

250 T Andrea Tavares
+ R1

M = turno da Manhã; T= turno da tarde.

Tabela 5 – Escala de Serviços - Ambulatórios Especializados – UAIS-CV (Serviço de 
Cardiologia)

Salas e
Turnos

Dias da Semana
2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

A M BULAT Ó R I O  P Ó S - P E D I A T R I A (C.M.)
Cardiopatias Congênitas em adolescentes e adultos -  2º ANDAR

242
Manhã

Prof. Rubens
de Araújo
Filho-card.cong.

AMBULATÓRIO -  ARRITMIAS
239 Manhã Prof. Jacó Atié
243 Manhã Prof. Jacó Atié
245 Manhã Prof. Jacó Atié
247 Manhã Prof. Jacó Atié
A M B U L A T Ó R I O S   –   S M E / 3º ANDAR – Avaliação de Marcapassos e Anticoagulação
Salas SME
Manhã

Anticoagulação
Drª. Isabela

Anticoagulação
Drª. Isabela

Anticoagulação
Drª Isabela

Marca Passo
Prof. Lúcio

Salas SME
Tarde

Anticoagulação
Drª Isabela

ICC e
Transplante
Dr. Feijó

Anticoagulação
Drª Isabela

AMBULATÓRIO DE PESQUISA (Coorte da Ilha do Governador)
Estudos de Genética e Fatores de Risco para Doença Aterotrombótica Cardiovascular - 1º. Andar

143, 145 e 147
Tarde

Prof. Nelson e
Drs. Lucia Helena 
Salis, Rosana
Cardoso  e  Wilson 
Braz

Portanto o Serviço de Cardiologia oferta:

− Ambulatório geral de cardiologia – 30 sessões semanais em 13 salas.

12 médicos e 3 professores atuam em sessões semanais fixas.  Residentes, alunos de pós-graduação e de 

12



graduação  são  supervisionados  pelos  profissionais  médicos  no  atendimento  aos  pacientes  nas  sessões 

ambulatoriais.

Se considerarmos a média potencial de consultas por sessão, de 1 consulta de 1ª. Vez ou parecer  (1h por 

consulta) e 6 reconsultas ou consultas pós-alta (30 minutos/consulta), poderíamos produzir 120 consultas de 1ª. 

Vez ou pareceres e 720 Reconsultas ou Consultas pós-alta por mês ou seja, um total de 840 consultas/mês. 

Considerando, no entanto que as férias desses profissionais ocasionam a não realização de 120 sessões/ano ou 

uma média de 10 sessões/mês, essa estimativa de consultas reduz-se para 110 consultas de primeira vez ou 

pareceres e 660 reconsultas ou consultas pós-alta, sem descontar os feriados. Temos portanto um total estimado 

de 770 consultas por mês.

Tivemos em 2007 uma média de 672 consultas/mês (ver  tabela de produção de serviços)  ou seja,  98 

consultas a menos das estimadas mas sem descontar as sessões não realizadas nos dias de feriados. Estamos 

portanto trabalhando na carga máxima de consultas.

Ambulatórios Especializados – 15 sessões semanais em 09 salas (3 no 1º.andar, 5 no 2º. Andar e 1 no 3º. Andar -

SME).

05 médicos e três professores  atuam em sessões semanais fixas conforme distribuição abaixo. Residentes, 

alunos de pós-graduação e de graduação são supervisionados pelos profissionais médicos no atendimento 

aos pacientes nas sessões ambulatoriais.

− Arritmias – 4 sessões/semana em 4 salas do ambulatório geral, segundo andar.

Produção potencial mensal = 16 consultas de 1ª. Vez e 96 reconsultas.

− Ambulatório de Cardiopatias Congênitas no adulto – 1 sala no 2º. Andar – 1 sessões  por semana.

Produção potencial mensal = 4 consultas de 1ª. Vez e 24 reconsultas.

− Insuf. Card. – 1 sessão/semana (sala do SME).

Produção potencial mensal de 12 consultas de 1ª. Vez e 72 reconsultas.

− Anticoagulação – 5 sessões/semana (Salas do SME).

Este ambulatório pode ofertar média potencial maior do que a calculada com o parâmetro utilizado para os 

demais ambulatórios.

− Avaliação de Marcapassos – 1 sessão / semana (sala do SME).

− Pesquisa em Genética e Fatores de risco para doença cardíaca isquêmica – 3 sessões Semanais (3 Salas 

no primeiro andar do ambulatório).

Média potencial de consultas mensais = 12 consultas de 1ª. Vez e 72 reconsultas.

IV.3 – Laboratórios de Métodos Especiais não invasivos em Cardiologia

IV.3.1 - Laboratórios de Imagens em Cardiologia
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a) - Laboratório de Ecocardiografia bidimensional e Doppler (SME – 3º. Andar)

As tabelas 6 e 7 mostram a escala de atividades assistenciais desse laboratório.

Tabela 6 – Escala de Serviços - Exames Ecocardiográficos - UAIS-CV (Serviço de Cardiologia)

E C O C A R D I O G R A M A  –  S M E / 3º ANDAR
Horário 08:00h as 12:00 h 13:00h as 17:00h
2ª feira Martha/Marize Plínio
3ª feira Martha / Denise Marize
4ª feira Regina / Martha Sérgio / Edison
5ª feira Denise / Marize Júlio / Marize
6ª feira Martha/Roberto Gamarski Marcelo Iorio/Roberto Gamarski

Oferta-se um total de 15 sessões semanais em ecocardiografia.

b) Laboratório de Cintilografia Miocárdica (Medicina Nuclear – Sub-solo).

A tabela 8 mostra a escala de serviços assistenciais desse laboratório.

Tabela 8 – Escala de Serviços assistenciais do Laboratório de Cintilografia miocárdica-UAIS-CV

Cintilografia Miocárdica – Medicina Nuclear (Sub-solo)
Turnos 2ª. feira 3ª. feira 4ª. feira 5ª. feira 6ª. feira
Manhã
8:00 às 12:00 h -------

Dr.Ronaldo 
Leão 

Dr.Ronaldo 
Leão

Dr. Ronaldo 
Leão

Dr. Ronaldo
Leão

Tarde
13:00 as 17:00 h --------

Dr. Ronaldo 
Leão

Dr. Ronaldo
Leão

Dr. Ronaldo
Leão

Dr. Ronaldo
Leão

São ofertadas 8 sessões semanais em dois turnos.

IV.3.2 - Laboratório de Ergometria, Eletrofisiologia não invasiva (Holter e Teste Ortostático).

A tabela 8 mostra a escala de atividades assistenciais deste laboratório

Tabela 8: Escala de Serviços Assistenciais Laboratório de Ergometria

Laboratório de Ergometria – SME (3º. Andar)
Turnos 2ª. feira 3ª. feira 4ª. feira 5ª. feira 6ª. feira
Manhã      
8:00 às 12:00 h -------- Julio 

Pereira ---------- ---------- -----------

Tarde 
13:00 às 17:00h --------- ---------- Roberto

Pedrosa ---------- -----------

São ofertadas 2 sessões semanais

III.3.3 - Laboratório de Eletrofisiologia não invasiva – Sistema Holter e Teste Ortostático.

A tabela 9 mostra a escala para serviços assistenciais desse laboratório.

Tabela 9 – Escala de Serviços assistenciais Laboratório de

14



Eletrofisiologia não invasiva (Teste de Holter e Teste Ortostático – “TILT”)
HOLTER E TEST  ORTOSTÁTICO (“TILT”) - SME / 3º andar
Dr. Roberto Coury Pedrosa
Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

08:00h às 12:00h Holter
Holter Holter

Teste Ortostártico
(“TILT”)

13:00h às 17:00h Teste Ortostático
(“TILT”)

São ofertadas 2 ½ sessões semanais para Teste de Holter e 1 ½ sessões para teste ortostático.

IV.4 – LABORATÓRIO DE ELETROFISIOLOGIA INVASIVA – Sub-solo

Os estudos eletrofisiológicos invasivos são ofertados na seguinte escala (Tabela 10)

Tabela 10 – Escala de Serviço Laboratório de Eletrofisiologia Invasiva –UAIS-CV

ESTUDOS  ELETROFISIOLÓGICOS  – Sub-solo
Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

08:00h às 12:00 h Equipe de
Eletrofisiol.

Equipe de
Eletrofisiol.

Equipe de
Eletrofisiol.

Equipe de
Eletrofisiol.

Equipe de
Eletrofisiol.

13:00h às 17:00 h ------------- Equipe de
Eletrofisiol.

Equipe de
Eletrofisiol.

Equipe de
Eletrofisiol. --------------

São ofertadas 8 sessões semanais para estudos eletrofisiológicos invasivos diagnósticos e terapêuticos os 

quais incluem: colocação de marcapassos (incluindo MP multisítio), instalação de desfibriladores internos e 

procedimentos de ablação.

IV.5 – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA – sub-solo

O laboratório de Hemodinâmica oferta serviços de acordo com a escala abaixo (tabela 11)

Tabela 11 – Escala de serviços do Laboratório de Hemodinâmica - UAISC – Sub-solo.

Turno 2ª. feira 3ª. feira 4ª. feira 5ª. feira 6ª. feira
Manhã
8:00 às 12:00 h

Prof. 
Cláudio 
Benchimol

Dr. Ângelo
Leone

Prof. 
Cláudio 
Benchimol

Dr. Nelson
Durval

Prof. Cláudio
Benchimol

Tarde
13:00 às 17:00 h

Dr. Luiz
Antonio

Dr. Ângelo
Leone

Dr. Luiz
Antonio

Dr. Nelson
Durval

Prof. Cláudio
Benchimol

São ofertadas 10 sessões semanais

V) PRODUÇÃO DE SERVIÇOS e Acordos interinstitucionais para serviços de alta complexidade.
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No ano de 2007 ocorreram algumas decisões internas e acordos externos importantes com a SMS-RJ no 
atendimento ambulatorial.

1) Definiu-se os tipos de consultas de marcação institucional e as de marcação sob a responsabilidade dos 

médicos assistentes. Esta definição foi objeto de ordem de serviço (anexo 4).

A definição dos tipos de consultas com cotas de vagas institucionais possibilitou uma oferta definida de 

consultas da cardiologia  para o SUS, na alta complexidade.  Assim as consultas de primeira vez,  os 

pareceres internos inter-especialidades e as consultas pós alta são cotas institucionais e as reconsultas e 

as consultas extras são de responsabilidade dos médicos pois só estes podem definir a necessidade de 

retorno do paciente ou se assumem pacientes extras além das cotas institucionais.

2) As  consultas  ambulatoriais  de  primeira  vez  foram  ofertadas  ao  SUS  através  do  SISREG,  após 

entendimentos com a SMS do Rio de Janeiro, com a participação da DSC do HUCFF. Definiu-se um 

fluxo  para  marcação  das  consultas  e  atendimento  aos  pacientes  sem  causar  qualquer  retardo  no 

atendimento. Com o fluxo definido o paciente é atendido com data marcada e tem seu exame marcado 

no mesmo dia da consulta caso a necessidade do procedimento seja confirmada. O Anexo 5 demonstra o 

fluxo  definido.  Os  pacientes  referidos  para  procedimentos  de  alta  complexidade  no  HUCFF, 

especialmente  para  estudos  hemodinâmicos  e  angioplastia  coronariana  ou  para  estudos 

eletrofisiológicos, puderam assim ser avaliados por nossos cardiologistas antes de serem submetidos a 

esses procedimentos invasivos. Essa decisão tornou-se necessária por termos constatado que um número 

significante  de  pacientes  referidos  não  tinha  indicação  para  os  referidos  procedimentos.  Estamos 

avaliando os resultados para poder apresentá-los com uma análise crítica do problema do uso abusivo 

de tecnologias na área de saúde. Com certeza já podemos afirmar que consegui-se reduzir o número de 

indicações desnecessárias desses procedimentos com grande economia para o sistema de saúde. O tema 

será assunto de monografia de um dos residentes da Cardiologia.

3) O ambulatório de cardiologia passou também a absorver os pacientes pós-alta da Cirurgia Cardíaca e 

os que estavam em acompanhamento ambulatorial nessa especialidade e que não necessitavam mais 

acompanhamento cirúrgico e sim clínico. Isto possibilitou abertura de consultas na cirurgia cardíaca.

4) Estabeleceu-se  também  acordo  com  a  SMS  para  desenvolvimento  de  Programa  de  Atendimento 

terciário de pacientes com Insuficiência Cardíaca Grave (anexo 6). Através desse acordo os casos mais 

graves serão encaminhados ao HUCFF e os pacientes do HUCFF passarão a receber gratuitamente os 

medicamentos necessários. O HUCFF tornou-se Polo de Referência, em Insuficiência Cardíaca, para a 

SMS.
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Estas decisões trarão como conseqüência o aumento de consultas no ambulatório de cardiologia o que 

certamente acarretará maior demanda para outras especialidades, visto que os pacientes cardiológicos, devido 

a sua faixa etária em geral acima de 50 anos de idade apresentarem frequentemente associação de outras 

condições clínicas, principalmente problemas pulmonares e prostáticos além de problemas oftalmológicos.

Estes fatos indicam a necessidade de estabelecer também estreito relacionamento com a SMS para que os 

pacientes que necessitam apenas de acompanhamento de atenção básica de saúde possam ser encaminhados à 

SMS para  que  a  UAIS-CV possa  absorver  mais  pacientes  de  alta  complexidade  com menos  pacientes  de 

atenção básica. Já mantivemos conversas com a SMS mas ainda não obtivemos acordo formal de referência e 

contra-referência.

A tabela  12 mostra a produção mensal  de serviços  nos  diversos  setores  /  laboratórios  do Serviço  de 

Cardiologia.

Tabela 12 – Produção mensal de serviços assistenciais por setor/laboratório – UAIS-CV – Cardiologia – 2007 e 
médias mensais de 2005 e 2006.

SETOR
PRODUÇÃO MENSAL - n

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Total 
anual 

(n)
Média Mensal 
por ano

2007 2006 2005
Enf Masc
6 leitos 09 12 15 09 14 14 17 21 17 14 19 14 175 14,6 12,5
Enf Fem
6 leitos 19 18 15 16 17 11 19 14 13 16 19 18 195 16,3 13,5
Total Enf
12 leitos 28 30 30 25 31 25 36 35 30 30 38 32 370 30,8 26,0 22,5
UC
6 leitos 31 35 30 38 38 41 29 35 31 33 35 35 411 34,3 33,5 25,5

Pareceres 22 46 79 43 30 38 23 14 39 334 37,1
Amb geral
30 ses./sem 562 621 670 724 787 529 544 792 722 651 623 841 8.066 672,2 647 644,5
Arrit.
4 ses/sem 131 118 141 215 148 155 190 193 185 240 201 196 2.113 176,1 139 81,3
Adol.
1 ses/sem 29 20 28 20 23 18 29 24 23 46 27 33 320 26,7 20,3 12,3
Antic.
5 ses/sem 211 110 206 191 181 184 164 221 237 159 154 226 2.244 187 208,5 112,3
Aval. MP
1 ses/sem 26 34 24 49 29 14 35 33 39 07 33 38 361 30,1 35,8 56,2
Cons.Card
SME 41 41 65 69 61 48 28 58 45 28 32 24 540 83,1
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IC
1 ses/sem 16 18 11 31 21 18 18 07 16 15 11 15 197 30,3 26,2 11,3
Pesq. Clin.
3 ses/sem 39 52 95 74 93 61 48 102 68 67 87 50 836 69,7

67,2
+3,2 -------

Total Amb. 1.055 1.014 1.240 1.373 1.343 1.027 1.056 1.430 1.335 1.213 1.168 1.423 14.677 1.223,1
ECO
15 ses/sem

ECO Tr.Tor.
Amb 228 248 300 294 281 258 287 308 265 291 228 269 3.257 271,4
ECO Tr.Tor.
Int 107 86 127 114 147 86 135 137 132 103 62 110 1.346 112,2
Total
ECO Tr.Tor. 335 334 427 408 428 344 422 445 397 394 290 379 4.603 383,6
ECO Pesq. 08 07 07 10 08 07 0 0 0 0 0 0 47
ECO Tr.esof.
Amb. 02 0 04 03 0 04 01 01 03 02 02 02 24 2
ECO Tr.esof.
Int. 01 03 07 04 05 0 08 03 10 0 03 04 48 7,4
Total
ECO Tr.esof. 03 03 11 07 05 04 09 04 13 02 05 06 72 6
Total ECO 338 337 438 415 433 348 431 449 410 396 295 385 4.675 389,6 325,2 266,3
Cintilograf
8 ses/sem
MIBG-123 0 0 0 02 03 03 05 03 0 0 01 0 17 1,4

Cint. Stress 31 01 17 30 29 46 36 33 0 32 37 44 336 28

Cint. Rep. 30 01 16 26 29 46 37 34 0 32 37 51 339 28,3

Ventriculogr. 0 0 0 0 02 02 02 0 0 05 03 02 16 1,3

Total Cintil. 61 02 33 58 63 97 80 70 0 69 78 97 708 59 56,3 --------
HOLTER
2,5 ses/sem
Holter Amb 54 26 34 42 36 17 32 49 53 08 27 24 402 33,5
Holter Int. 0 02 0 01 0 0 0 01 0 0 0 19 23 1,9
Total Holter 54 28 34 43 36 17 32 50 53 08 27 43 425 35,4 28 30,7

Teste Ort
1,5 ses/sem 20 14 16 18 16 14 18 16 16 02 18 16 184 15,3 24,1 10,0

Ergom
2 ses/sem 64 70 102 99 81 75 44 98 92 38 53 56 872 72,7 85,7 98,5
ECG
ECG Amb 415 373 508 669 622 648 680 645 692 752 572 541 7.117 593,1 529,7 620,8
ECG Enf 363 222 360 278 326 446 353 379 341 287 276 266 3.897 324,8 287,8 293,1
Total ECG 778 595 868 947 948 1094 1033 1024 1033 1039 848 807 11.014 917,8 817,5 913.9
Eletrofisiol.
8 ses/sem
Eletrof. Inv
+ablação 06 04 09 10 07 08 16 11 08 07 04 06 96 8,0
EEF 07 06 06 03 04 12 04 05 10 07 05 03 72 6,0
TOTAL EEF 13 10 15 13 11 20 20 16 18 14 9 9 168 14,0 14,9 3,1
MP 17 09 10 09 17 11 17 23 22 22 19 14 190 15,8 9,6 7,3
Desf 03 06 09 06 02 06 06 05 05 06 06 08 68 5,7 5,1 1,8
Total
Eletrof. 33 25 34 28 30 37 43 34 45 42 34 31 416 34,7 29,5 12,2
Hemo
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dinâmica
10 ses/sem
Coronariogr. 37 49 46 45 39 36 53 62 41 57 32 43 540 45,0 33,9 0
Angiopl 24 19 22 11 09 09 17 17 17 11 08 11 175 14,6 9,1 0
Angiopl+ cor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0
Valvulopl. 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0
Total
Hemodinam. 61 68 68 56 49 45 70 79 58 68 40 54 655 54,6 46,2 0

Vemos na tabela 12 que a produção assistencial da UAIS-CV– Cardiologia, vem aumentando progressivamente 
tomando como base o ano de 2005. Observa-se as seguintes variações percentuais na média mensal anual entre 
2005 e 2007:

1) Pacientes internados e Consultas Ambulatoriais:

Pacientes internados nas enfermarias: (+) 36,9%.
Foram internados em média 8 pacientes a mais por mês nos 12 leitos da Cardiologia.

Pacientes internados na UC: (+) 34,5%.
Foram internados em média 9 pacientes por mês a mais nos 6 leitos da UC. 

Ambulatório Geral: (+) 4,3%.
Ambulatório Arritmias: (+) 116,6%.
Ambulatório Adolescentes: (+) 117,1%.
Ambulatório Anticoagulação: (+) 66,5% mas com discreta redução em relação a 2006.
Ambulatorio Av. MP: (-) 46,4%. Este ambulatório está reduzindo o número de atendimentos por ter ocorrido 

redução de pessoal.
Ambulatório IC: (+) 168,1%

Em 2007 ultrapassou-se mais de 14.000 consultas por ano no conjunto de ambulatórios gerais e especializados.

2) Procedimentos Não Invasivos:

Ecocardiograma: (+) 46,3%
Holter: (+) 15,3%
Teste Ortostático: (+) 53,0% mas apresentou redução de 36,5 % em relação a 2006.
Teste Ergométrico: (-) 13% - redução devida a diminuição de pessoal.
ECG: estável
3) Procedimentos Invasivos:

Eletrofisiologia: Total de estudos Eletrofisiológicos: (+) 184,4%
Marcapasso: (+) 116,4%;
Desfibrilador: (+) 216,7%.
Total de Estudos e Procedimentos de Hemodinâmica: (+) 18,2%.

Avaliação qualitativa da produção apresentada.

Nota-se progressivo aumento de produção em relação aos anos de 2005 e 2006, em quase todos os setores 

com exceção do teste ergométrico e do ambulatório de avaliação de MP que sofreram perda de pessoal, com 

conseqüente redução da produção de serviços.
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Este aumento de produção reflete em maior arrecadação de recursos para o HUCFF como veremos em 

outro ítem desse relatório.

1) O  contrato  de  manutenção  para  o  aparelho  de  hemodinâmica  realizado  em  2006,  possibilitou  o 

funcionamento quase sem interrupção desse setor em 2007, evidenciando a importância de manter 

contratos de manutenção para os equipamentos de maior complexidade.  Organizou-se também as 

estatísticas de avaliação das necessidades de material de consumo o que possibilitou a manutenção de 

estoques adequados.

Ainda não alcançamos uma produção satisfatória de exames hemodinâmicos, em parte por termos 

todos os nossos hemodinamicistas em regime de trabalho de apenas 20h semanais o que inviabiliza a 

oferta de exames urgentes de rotina, por não podermos ofertar cobertura de 24 h por dia. A média 

mensal de 55 exames indica uma média de 2,5 exames por dia útil, o que está ainda abaixo do que 

podemos realizar com apenas uma sala de hemodinâmica ou seja, 6 exames por dia para 8 horas de 

funcionamento diário. Esta meta ainda não foi atingida em parte por termos reduzido as indicações 

errôneas dos exames que eram solicitados pelo SUS, sem aumento de casos referidos.

O setor continua necessitando da contratação de  pelo menos um hemodinamicista 

para aumentar sua produção. Há necessidade também da cobertura de anestesiologista diariamente 

para que certos procedimentos, especialmente os de estudos eletrofisiológicos, possam ser realizados 

mais frequentemente. Já comunicamos o fato à chefia do Serviço de Anestesia, mas ainda não tivemos 

solução  para  o  problema.  Estabelecemos  entendimentos  com o  IPPMG no  sentido  de  alocar  um 

hemodinamicista especializado em cardiopatias congênitas para ampliar esses tipos de estudos.

A avaliação prévia,  pelos médicos do ambulatório de cardiologia,  para os pacientes encaminhados 

para realização de exames invasivos pelo SUS possibilitou a redução de exames desnecessários. Como 

conseqüência dessa atuação não temos mais fila de espera para marcação de exames de hemodinâmica 

ou eletrofisiológicos. Por outro lado isso contribuiu para que não aumentássemos significativamente a 

produção de exames hemodinâmicos. A SMS aumentará o número de pacientes referenciados pelo 

SISREG para que possamos aumentar a produção de exames dentro de indicações criteriosas.

Em 2007 voltamos a realizar procedimentos de valvuloplastias e iniciamos também a 

realização de biópsias miocárdicas.  A compra do miótomo para biópsia foi conseguida através de 

verba de projeto de pesquisa.

2) A produção média de consultas ambulatoriais por sessão está dentro dos parâmetros estimados. As 

produções dos ambulatórios de Arritmias,  ICC e adolescentes aumentaram significativamente sua 
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produção.  O não agendamento e  o  não  registro  de  consultas  realizadas  foram reduzidos  com as 

medidas tomadas o que nos garantiu maior confiabilidade nos dados estatísticos e informações para o 

setor de finanças do HUCFF.

3) Os dados de produção de internações e de métodos especiais de diagnóstico foram obtidos diretamente 

dos registros locais. Com essas medidas, os dados que entram no sistema computadorizado do HUCFF 

agora apresentam confiabilidade maior e o setor financeiro passou a dispor de dados que viabilizam a 

cobrança de toda a produção assistencial da Cardiologia.

4) O aumento do número de internações por leito, por mês, indica um tempo de permanência médio dos 

pacientes em decrescendo com mais pacientes internados, melhorando as condições para ensino e para 

pesquisa.  O  pequeno  número  de  cirurgias  cardíacas  realizadas  certamente  é  o  grande  fator  que 

impede uma maior redução do tempo de permanência dos pacientes. È fundamental que para 2008 

pelo menos duas cirurgias cardíacas por dia sejam realizadas. Julgamos que essa meta mínima precisa 

ser prioridade máxima para o HUCFF, pois é inconcebível que não possamos oferecer um número de 

cirurgias cardíacas capaz de viabilizar o ensino e a pesquisa nessa área em nossa Universidade.

5) O número de sessões para realização de exames complementares não invasivos, principalmente TE, 

Teste  ortostático  (TILT)  e  Holter  estão  abaixo  do  possível  com  relação  a  utilização  plena  dos 

equipamentos em dois turnos diários ou 10 sessões semanais por equipamento. Isto deve-se a falta de 

pessoal para realizar esses exames especializados. A produção do laboratório de ergometria reduziu 

em relação a 2005 e 2006. A falta de recursos humanos para preencher todos os horários possíveis é a 

principal razão para essa baixa produtividade. Outra razão prende-se à necessidade de treinamento 

de pessoal ou atrair cardiologistas para a área de exercício físico, fundamental para a cardiologia.

6) A  produção  de  exames  ecocardiográficos  aumentou  em  46,3%  e  estamos  no  limite  máximo  de 

utilização do equipamento. Continuamos com graves problemas de falta de equipamento pois nossos 

aparelhos têm tempo elevado de uso e tem apresentado problemas de manutenção freqüentes, embora 

tenha-se  conseguido  melhora  substancial  nesse  aspecto  com  o  contrato  de  manutenção  que  foi 

concretizado para o único ecocardiógrafo que dispomos em condições de uso adequado. A necessidade 

urgente de compra de pelo menos três aparelhos adicionais, um deles para a unidade cardio-intensiva 

já foi  reconhecida pela direção geral e já foi  aberto processo de compra para 01 aparelho o que 

contribuirá para a redução da fila de espera para realização de exames ecocardiográficos. Nesse caso 

temos pessoal especializado para fazer esses equipamentos adicionais funcionarem todos os dias.

Adquirimos para o laboratório de Ecocardiografia e para o laboratório de 
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Eletrofisiologia,  um  computador  para  cada.  Com  isso  possibilitamos  o  registro  dos  laudos  em 

computador facilitando a formação de bancos de dados a serem utilizados para pesquisas.

Definimos também a priorização de vagas nas agendas dos exames invasivos 

e não invasivos para os projetos de pesquisa em andamento, sejam os projetos coordenados pelos 

profissionais da cardiologia sejam os projetos coordenados por profissionais de outras especialidades.

Não conseguimos, junto à FNS/MS a liberação de verbas para o aparelho de Eco e de mais 4 projetos 

do Serviço de Cardiologia apresentados ao FNS no valor total aproximado de 3 milhões de reais. 

Todos os projetos foram aprovados pelo parecer técnico da SAS/MS mas a execução financeira não 

viabilizou-se. Os projetos foram reapresentados para julgamento no final do ano de 2007. O apoio da 

Direção geral do HUCFF e da Reitoria para esses projetos é de fundamental importância para a 

aprovação e liberação das verbas.

VI)Atividades de Ensino.

VI.1 – O Curso de Graduação

VI.1.1 – PCI-Medicina Clínica II do Departamento de Clínica Médica.

A Disciplina de Cardiologia,  do PCI-II de Clínica Médica (6º. Período),  passou nos últimos anos por 

reformulações que têm produzido resultados bastante satisfatórios. Na avaliação detalhada, feita pelos alunos, 

e  conduzida  pelo  Departamento  de  Clínica  Médica,  mais  de  90% dos  alunos  consideraram  o  módulo  de 

Cardiologia como muito bom ou excelente. 

Esta disciplina continua sendo ofertada semestralmente para um total de 96 alunos por 5 semanas em 

cada semestre (Total de 50 h /semestre). Todos os docentes do serviço de Cardiologia cumprem a carga de 50 h/ 

semestre pois os alunos são alocados em grupos de 09 a 10 para cada docente. Um aluno da pós graduação 

“stricto sensu” também é alocado para cada docente, em escala semestral de modo que todos os alunos de pós-

graduação participem do curso, sob supervisão docente. Os médicos do Serviço de Cardiologia que podem ser 

retirados das atividades assistenciais,  sem prejuízo para os pacientes,  também participam da disciplina de 

cardiologia. Em geral 3 a 4 médicos por semestre e que possuem título de doutorado ou mestrado, recebem 

grupos de alunos de graduação.

Em  2007,  precedendo  o  período  de  realização  do  curso,  estabelecemos  relacionamento  com  o 

NUTES/UFRJ, no sentido de aperfeiçoar nossos docentes com ferramentas computacionais para utilização no 

curso.  A Profa.  Virginia  Brandt realizou  5  sessões  de  ensino para os  docentes  da cardiologia,  com 2h de 

duração  cada,  no  período de  4  de  maio  a  22  de  Junho  de  2007,  para discutir  o  ensino  da cardiologia  e 

familiarizar os docentes com o uso da ferramenta computacional “Constructore”, desenvolvida pelo NUTES. 
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Infelizmente  pouco  podemos  acrescentar  ao  curso  pois  os  docentes  da  cardiologia  já  adotavam  técnicas 

pedagógicas de discussão de casos ou ensino orientado por problemas, e a ferramenta computacional não foi 

considerada de utilidade pelos docentes.

Para avançarmos no ensino da cardiologia necessitaremos um programa contínuo de desenvolvimento 

docente avançando no conhecimento dos processos cognitivos advindos de outras áreas de conhecimento como 

a  psicologia,  a  neurociências,  a  filosofia  da  ciência  entre  outras.  Instrumentos  como  a  modelagem  e 

reconstrução tridimensional  do  sistema cardiovascular,  projeto  de  pesquisa em colaboração com o LNCC 

poderão ser de grande auxílio  para o ensino.  Processos  interdisciplinares  serão estimulados.  Os alunos de 

graduação  necessitam  permanecer  maior  tempo  no  acompanhamento  dos  pacientes  internados  e  maior 

duração e continuidade do atendimento ambulatorial.  Julgo que devemos mudar o modelo atual no qual o 

conhecimento a ser transmitido é pré-definido no currículo a ser seguido pelo aluno. O conhecimento precisa 

ser construído com o aluno exposto à realidade do cuidado médico em múltiplos ambientes da prática clínica.

VI.1.2 – Estágio em Enfermaria – M7 e Internato

Os alunos de graduação (do sétimo período), alocados nas enfermarias de cardiologia (cerca de 12 por 

período  de  6  semanas),  contam  com  supervisão  docente  permanente  pelos  Professores  Mauricio  Pantoja, 

Henrique  Besser,  João  Manoel  Pedroso  e  Glaucia  Moraes  de  Oliveira  e  pelos  médicos  escalados  para  as 

atividades assistenciais nas enfermarias. Os Internos são alocados em escala variável. Duas vezes por semana o 

Professor Titular, Nelson Souza e Silva, realiza visitas clínicas nas enfermarias com todo os profissionais e 

alunos.

O  período  no  qual  os  alunos  permanecem nas  atividades  assistenciais,  é  muito  curto  (2  h/d)  o  que 

certamente  dificulta  o  acompanhamento  da  evolução  do  paciente  e  o  desenvolvimento  de  habilidades 

necessárias à prática clínica (pouco tempo para aprendizado de anamnese e exame físico e procedimentos como 

punções pleurais ou abdominais, punções venosas ou arteriais etc.).

Isto também dificulta o engajamento dos alunos nas equipes médicas, o estabelecimento de relação aluno-

paciente e atribuição de tarefas assistenciais que seriam desejáveis para o ensino. A participação dos alunos de 

graduação em sessões clínicas do serviço fica também dificultada.

O contato entre residentes e internos também não é o desejável.

Em 2007 discutiu-se esse problema no Conselho Deliberativo do Departamento de Clínica Medica para 

modificar o modo de inserção dos alunos de graduação nas atividades assistenciais aos pacientes internados. 

Consegui-se aprovar no final do ano, que para 2008 a permanência dos alunos nas enfermarias será de 8 as 11h 

da manhã. Ainda julgo que a permanência deveria ser no período total da manhã. Somente com a inserção dos 

alunos durante pelo menos um turno inteiro diário (manhã ou tarde), poderão os alunos integra-se às equipes 
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assistenciais  que  poderiam incluir  também as  equipes  de  pareceres  em outras  enfermarias,  ampliando  as 

possibilidades de treinamento e a adoção de métodos cognitivos com base no construtivismo. Há necessidade 

também do aumento do número de leitos para reduzir a relação aluno/paciente. Isto pode ser conseguido com a 

alocação dos alunos para treinamento nas enfermarias de cirurgia cardíaca e cirurgia vascular o que pretende-

se obter após conversas com a chefia do Dept. de Clínica Médica e com os Professores Titulares responsáveis 

pela Cirurgia Cardíaca e Cirurgia Vascular.

No atendimento ambulatorial,  disponibilizamos para o Departamento de  Clínica  Médica,  vagas para 

alunos de graduação em todas as sessões dos ambulatórios de cardiologia.

No entanto, para o ensino adequado há necessidade do aumento do número de salas para que o aluno 

possa  assumir  responsabilidades  diretas  com  os  pacientes,  estabelecendo  relação  médico-paciente  sob  a 

supervisão dos docentes/médicos. O período de treinamento ambulatorial deveria também ser expandido para 

todos os anos de treinamento clínico. Alocar o aluno para períodos de 4 a 6 semanas apenas, não permite o 

acompanhamento evolutivo do paciente que é a base do treinamento em ambulatório.

O ambulatório de pesquisa coordenado pelo Professor Nelson Souza e Silva desenvolve experiência com o 

treinamento contínuo de alunos de graduação “voluntários”. Esse ambulatório atende seqüencialmente, desde 

1990,  famílias  de  pacientes  provindas  de  uma  amostra  randômica  domiciliar  de  moradores  da  Ilha  do 

Governador. São aceitos alunos à partir do sexto período com o compromisso de permanecerem até a sua 

colação de grau. Esta exigência é feita para que cada estudante possa acompanhar seus pacientes e familiares (a 

amostra  foi  domiciliar)  durante  pelo  menos  três  anos.  Cerca  de  15  alunos  estão  em treinamento  a  cada 

momento.

A cada estudante são alocados as pessoas que serão por ele acompanhadas durante todo seu período de 

prática  ambulatorial,  para  que  possam  estabelecer  estreita  relação  médico-paciente,  com  consultas  sem 

restrição  de  tempo.  A supervisão é  feita  pelo  Professor  Titular  e  3  médicos  (ex-alunos  ou alunos  de  pós-

graduação e um residente de cardiologia). Aos pacientes é dado total acesso aos médicos e estudantes, mesmo 

fora dos horários de consulta, através de contacto telefônico ou no próprio hospital. Ao final de cada sessão 

ambulatorial processa-se um período de discussão tutorial  no qual são apresentados pelos alunos,  os casos 

vistos no dia e discutidos temas clínicos, éticos,  filosóficos, políticos, sociais, quase sempre conectados aos casos 

apresentados ou aos assuntos correntes na mídia ou de experiências individuais. Procede-se também a análise 

crítica  da literatura médica ou não médica.  Enfatiza-se nas  discussões  a compreensão e  interpretação dos 

problemas apresentados e dos artigos médicos, o julgamento clínico, o método clínico, o processo de decisão 

clínica, o raciocínio probabilístico, o uso racional de testes diagnósticos e intervenções terapêuticas, a análise e 

interpretação dos resultados dos estudos que utilizam diversas metodologias e o conhecimento desses métodos, 

a  influência  da  organização  do  sistema de  saúde  e  do  complexo  farmacêutico-indústria  de  equipamentos 

24



médicos na prática clínica e nas pesquisas. Leituras de livros e artigos médicos e não médicos são incentivados. 

Encontros do grupo em ambientes sociais são promovidos e até a visita a museus de arte, lugares históricos e 

consertos musicais. Promove-se o contato com professores de outras áreas de conhecimento e o engajamento 

dos  alunos em projetos de pesquisa juntamente com alunos de pós-graduação. Troca-se informações entre 

todos pela internet em “site” próprio.  Esses alunos têm demonstrado excelente aproveitamento nos exames 

para residência médica não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos. Nesse ano de 2007 temos 4 alunos que 

foram aprovados nos concursos para residência médica nos Estados Unidos (3 na Mayo Graduate School of 

Medicine e um na Boston University), todos com notas superior a 95 nos testes de seleção para a residência 

médica nos Estados Unidos. Não mencionamos os que foram aprovados nos concursos para residência na UFRJ 

ou em outras instituições. Nos exames de seleção a que concorreram e na prática clínica, são reconhecidos como 

capazes de estabelecer excelente relação com seus pacientes, estabelecer estratégias diagnósticas e terapêuticas 

que melhor expressem o conhecimento existente, são questionadores do uso abusivo de tecnologias entre outras 

qualidades e valores que desenvolveram. Dou esse exemplo para evidenciar que existem caminhos que podem 

levar  à  mudança  de  nosso  ensino.  Temos  que  mudar  e  inovar  face  a  evolução  do  conhecimento,  do 

conhecimento do conhecimento e da prática clínica.

No ano de 2007 recebemos também para estágio nas enfermarias de cardiologia um médico provindo de 

Angola. O estágio foi oferecido dentro da normas estabelecidas pela CAE/HUCFF. Julgamos que deveríamos 

oferecer  estágios  prioritários  para  profissionais  de  língua  portuguesa  de  outros  países.  Levaremos  essa 

proposta para a Faculdade de Medicina, para o HUCFF e para a Reitoria da UFRJ.

Em dezembro de 2007 fomos procurados por grupo de alunos para criar uma “Liga de Cardiologia” 

para expandir a possibilidade do ensino da cardiologia para os alunos interessados. Julgamos que aumentar o 

ensino  disciplinar  não  deva  ser  o  caminho  a  ser  percorrido  e  discutindo  com  os  alunos  no  sentido  de 

transformar  essa  iniciativa  em um modelo  de  desenvolvimento  do  raciocínio  clínico  e  do  método  clínico, 

utilizando o modelo das doenças cardiovasculares. Organizamos uma programação semanal de capacitação sob 

a  coordenação  da  Prof.  Glaucia  Maria  de  Oliveira,  incluindo  a  participação  de  todos  os  alunos  de  pós-

graduação. Apresentaremos posteriormente os resultados dessa iniciativa.

VI.2 - Pós-graduação “stricto sensu”.

O corpo clínico do Serviço de Cardiologia,  participa dos Programas de Pós-graduação em Medicina 

(Cardiologia)  e  do  Setor  Pesquisa  Clínica  do  Programa  de  Pós-graduação  da  Clínica  Médica  (esse  setor 

Coordenado pelo Professor Nelson A. de Souza e Silva).

Os Professores e profissionais médicos coordenam disciplinas do programa de Pós-graduação, mantêm 

permanente orientação dos alunos de pós-graduação stricto-sensu, produção científica com publicações  em 

25



revistas  especializadas  e  participam de Congressos  médicos,  além de atuarem na assistência  aos  pacientes 

atendidos no HUCFF e nos laboratórios de pesquisa.

O Programa de Pós graduação em Medicina (Cardiologia), sofreu graves repercussões ao longo dos anos, 

desde a sua criação em 1972, com a redução drástica de seu corpo docente de cerca de 22 professores quando 

da inauguração do HUCFF em 1978 para 5 professores da Faculdade de Medicina em regime de 40 h em 2005. 

Conseguiu-se incorporar em seu corpo docente, mais dois professores adjuntos recém concursados e 2 médicos 

(técnico-administrativos) graduados pelo programa. Recentemente passou a contar com mais 3 professores do 

Instituto  de  Biofísica  e  com  o  Professor  Titular  da  Cirurgia  Cardíaca  e  com  um  Professor  Titular  de 

Bioestatística, contando atualmente com um total de 13 professores permanentes.

O curso sempre foi, desde o seu início em 1972, nível A na CAPES. Com a redução de seu corpo docente 

caiu para nível 3. Profundas transformações foram realizadas com a participação de professores da área básica 

(Instituto de Biofísica) e já na última avaliação da CAPES em 2007 estas modificações surtiram efeito com a 

elevação do curso para nível 4. A elaboração de proposta de criação da Coordenação do Programa de Pós-

graduação Interinstitucional em Saúde Cardiovascular (COPPISCardio) está em evolução. A COPPISCardio 

representa uma associação ampla entre as diversas instituições de ensino e serviço do Rio de Janeiro para 

propor soluções  e  desenvolver  pesquisas  na área  cardiovascular.  Participam deste  projeto  professores  das 

seguintes instituições:

- UFRJ – Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca do HUCFF e Instituto do Coração Edson Saad, 

Instituto  de  Ciências  Biomédicas  (ICB/CCS),  Instituto  de  Biofísica  Carlos  Chagas  Filho,  Faculdade  de 

Medicina (Departamentos de Clínica Médica / Cardiologia e de Cirurgia Geral / Cirurgia Cardíaca), Museu 

Nacional / Antropologia, Engenharia Biomédica / COPPE, Instituto de Matemática / Bioestatística.

- UFF – Programa de Pós-graduação em Cardiologia da Faculdade de Medicina.

- ENSP/FIOCRUZ – Departamento de Epidemiologia.

- Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras / MS

- Laboratório Nacional de Ciência e Computação / CNPq / MCTI.

Este projeto envolve a instalação de sua infra-esterutura administrativa em área de 200 m2 do 7º. Andar 

do HUCFF cedida ao ICES pela administração anterior do HUCFF.

VI.2.1 – Corpo Docente do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia).

São docentes permanentes atuais:
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− 7 docentes do Departamento de Clínica Médica (Cardiologia) - 1 Professor Titular (Nelson Albuquerque de 

Souza e Silva), 3 Professores Associados (Aristarco Gonçalves Siqueira Filho; Mauricio Pantoja e Edson 

Rondinelli) e 3 Professores Adjuntos (Jacó Atié; Glaucia Maria de Moraes Oliveira e Ronaldo de Souza 

Leão).

− 2 médicos (funcionários técnico-administrativos) do Serviço de Cardiologia: Sergio Sales Xavier e Roberto 

Pedrosa.

− 1 docente do Departamento de Cirurgia Geral (Cirurgia Cardíaca) – Professor Titular (Henrique Murad).

− 2 Professores do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - Professores Adjuntos (Turán Ürmenyi, Rosane 

Silva).

− 1 docente do Departamento de Medicina Preventiva – Professor Titular de Bioestatística (Basilio Bragança 

Pereira).

Todos os docentes do programa possuem doutorado.

São Professores Colaboradores do Programa:

- Antônio Carlos Campos de Carvalho (Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho)

VI.2.2 – Corpo Discente.

A cada ano, em geral, são selecionados 6 novos alunos de mestrado e seis de doutorado. 

No final de 2004 o Programa tinha matriculados, um total de 19 alunos de mestrado e 19 de doutorado.

Face às reformulações que foram feitas, em 2005 optamos por não admitir novos alunos para que um 

esforço concentrado fosse realizado para concluir as teses dos alunos matriculados.

Iniciamos o ano de 2006 com 18 alunos de mestrado e 14 de doutorado. 

Em 2005 e 2006 concluíram o curso: 13 alunos de mestrado e 13 de doutorado. Optou-se então por 

retomar a admissão de novos alunos para o segundo semestre de 2006. Após prova de seleção, foram admitidos 

e matriculados no Programa em agosto de 2006, seis novos alunos de mestrado e quatro de doutorado e em 

dezembro de 2006 foi matriculado após nova seleção,  mais um aluno adicional para o mestrado e que foi 

matriculado no primeiro semestre de 2007. Dois alunos do curso de doutorado foram desligados do Programa. 

Ao final de 2006 os alunos em atividade eram: Dezoito alunos de mestrado  (dois com matricula trancada 

realizando teses fora do R.J.) e dez alunos de doutorado.

Ao final de 2007 temos matriculados na pós-graduação: 18 alunos de mestrado e 13 alunos de doutorado.

Realizamos no final de 2007 nova prova de seleção sendo admitidos 7 novos alunos de mestrado e 4 de 

doutorado a serem matriculados em janeiro 2008.

As Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa atuais do Programa são:
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I – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PESQUISA CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA EM CARDIOLOGIA;
LINHAS DE PESQUISA
1 - Cardiopatia isquemica aterosclerótica - genética e fatores de risco cardiovascular.
2 – Estudos epidemiológicos e de Avaliação Tecnológica em doenças cardiovasculares.
3 – Cardiopatia chagasica - aspectos clínicos e laboratoriais
4 - Arritmias e eletrofisiologia cardíaca

II – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  MÉTODOS DE IMAGEM NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES;
LINHAS DE PESQUISA:
1 - Métodos não-invasivos em cardiologia
2 - Cardiologia nuclear

III – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PESQUISA BÁSICA EM CARDIOLOGIA;
LINHAS DE PESQUISA:
1 –  Cardiopatia chagásica
2 - Genética e doenças cardiovasculares
3 – Eletrofisiologia Cardíaca

IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  CIRURGIA CARDIOVASCULAR.
LINHAS DE PESQUISA:
1 - Cirurgia cardiovascular experimental
2 - Doenças da aorta

O programa tem atualmente 38 projetos ativos relacionados às linhas de pesquisa, todos com alunos de 

mestrado e/ou de doutorado com teses em preparo/andamento. Em vários dos projetos existem ainda alunos de 

iniciação científica que participam das pesquisas e apresentam os resultados de suas pesquisas em jornadas de 

iniciação científica da UFRJ.

VI. 2.3 – Produção de Dissertações e Teses e Produção Científica;

Em 2004 foram defendidas 3 teses de doutorado.

Em 2005 - 08 (sete) dissertações de mestrado e  07 (oito) teses de doutorado.

Em 2006 - 06 (seis) dissertações de mestrado e 5 (cinco) teses de doutorado.

Em 2007 – 04 (oito) dissertações de mestrado e 03 (seis) teses de doutorado.

Portanto, nos últimos três anos, foram graduados pelo Programa 33 alunos: 18 mestres e 15 doutores.

O tempo médio de titulação dos alunos vem reduzindo gradativamente, conforme desejável: 

Mestrado:

2005 – 32 meses

2006 – 29 meses

2007 – 19 meses

Portanto, a redução relativa do tempo médio para defesa de dissertação de mestrado entre 2005 e 2007 foi 

de 41% e já atingiu-se tempo médio inferior a 2 anos.
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Doutorado

2005 – 40 meses

2006 – 36 meses

2007 – 27 meses

No doutorado a redução relativa do tempo para defesa de tese entre 2005 e 2007 foi de 33% e já atingiu-se 

tempo médio inferior a 3 anos.

Além das defesas de dissertações e teses mencionadas acima, a produção científica medida apenas pelos 

artigos  completos  publicados  em  revistas  Médicas  pelos  docentes,  profissionais  médicos  em  atividade  no 

Serviço de Cardiologia e corpo discente foi a seguinte:

2004 – 39 artigos
2005 – 61 artigos
2006 – 84 artigos
2007 – 54 artigos e 6 livros. 

VI.3 – A Residência Médica

O programa de residência médica do HUCFF sempre foi a primeira escolha entre os residentes aprovados 

em concurso. No ano de 2005, tal fato não ocorreu. O programa não tinha a participação dos docentes da 

Faculdade  de  Medicina,  por  diversos  motivos.  Sua  coordenação  também não contava  com a participação 

docente. Não se buscava a formação de pessoas e sim apenas a capacitação técnica. O treinamento tinha por 

base os estágios em enfermarias, ambulatórios, métodos especiais e sessões clínicas. Devido à falta de exames 

hemodinâmicos  no  ultimo ano,  e  o  pequeno  número  de  cirurgias  cardíacas,  conseguiu-se  estágio  para  os 

residentes no INCL para treinamento nessas áreas.

O serviço possuía 4 vagas de R1, 4 de R2 e 3 de R3 (para as áreas de Hemodinâmica, Ecocardiografia e 

Eletrofisiologia). No entanto não haviam sido concedidas bolsas para uma das vagas de R1 e R2 e para duas de 

R3 em 2006

As mudanças que promovemos no Serviço  de Cardiologia  a  partir  de fevereiro  de  2006 alcançaram 

também  a  Residência  Médica. Instituímos  uma  nova  disciplina  com  base  no  pensamento  Complexo  e 

Metodologia  Científica  e  a  denominamos  Medicina  e  Complexidade. Essa  disciplina  foi  ministrada  pelo 

Professor Titular da Cardiologia com a colaboração da Dra. Lucia Helena Salis (médica com doutorado em 

Clínica  Médica-Setor  de  Pesquisa  Clínica/FM/UFRJ),  do  Dr.  Bernardo  Tura  (médico  do  INCL  e  com 

doutorado em Clínica  Médica  –  Setor  Pesquisa  Clínica/FM/UFRJ)   e  do  Dr.  Wilson Braz  (aluno de  Pós-

graduação  (doutorado),  do  setor  de  Pesquisa  Clínica/FM/UFRJ  e  médico  plantonista  da  Unidade  Cardio-

intensiva. A disciplina teve a carga horária de 2 horas semanais durante todo o ano, perfazendo carga horária 
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total de 72 horas.

Após essa disciplina-base os residentes da cardiologia terão que cursar as disciplinas de Bioestatística e de 

Bioética  e  de  Avaliação  Crítica  da  Literatura  Médica.  Todos  estarão  engajados  na  produção  de  uma 

monografia, obrigatória para a obtenção do título de residente. 

Em 2007 manteve-se essas disciplinas para os novos residentes R1 com a mesma carga horária.

As sessões clínicas gerais do serviço de Cardiologia reinstituídas em 2006 e coordenadas pelo Professor 

Mauricio  Pantoja  (Coordenador  de  Graduação)  e  pelo  Dr.  Feijó  (Coordenador  de  Assistência/Extensão), 

prosseguiram  regularmente  (semanalmente)  no  ano  de  2007.  Os  residentes  apresentam  as  sessões  após 

selecionarem os casos clínicos,  sob supervisão docente.  A apresentação dos casos clínicos e sua discussão é 

sempre seguida de revisão da literatura sobre o tema. Convidados externos são chamados, por vezes,  para 

apresentar e discutir temas especiais.

Além  da  sessão  geral  do  Serviço  de  Cardiologia,  são  realizadas  sessões  especializadas  semanais  de: 

Eletrofisiologia; Eletrocardiografia; Hemodinâmica; Ecocardiografia.

Todo o programa de treinamento dos residentes está inserido na Base SIGA, conforme resolução do 

CEPG.

Após entendimentos com o Secretário de Ensino Superior do MEC (Prof. Nelson Maculan) conseguiu-se a 

alocação das bolsas para as vagas de residentes existentes. Portanto para 2007 tivemos  as seguintes vagas: 4 

R1, 4 R2 e 3 R3 o que consideramos bastante satisfatório para o momento. O concurso de seleção foi realizado 

em dezembro de 2007 selecionando-se 4 residentes R1 e 3 residentes R3.

Nosso curso voltou a ser primeira escolha para a maioria dos aprovados e desenvolveu-se nos novos 

alunos, interesse crescente para realizar pesquisas clínicas.

Ao final de 2007 a Dra. Regina Helena Alves da Fonseca que já coordenava a Residência de Cardiologia 

há mais de 10 anos, foi substituída em suas funções pelo Dr. Plinio Resende para que possamos estabelecer 

rodízio de profissionais nas coordenações de ensino.

VI.4 – Pós-graduação Lato-sensu - O CAMI

O corpo clínico do serviço de Cardiologia participa anualmente do módulo de Cardiologia do Curso de 

Atualização em Clínica Médica, do Departamento de Clínica Médica. Total de 5 semanas, 8 h / semana – 40 h /

ano.

O curso é de atualização voltada para médicos.

O  conteúdo  do  módulo  de  cardiologia  foi  rediscutido  em  2006  e  em  2007  fizemos  modificações 

pedagógicas  no  sentido  de  priorizar  as  discussões  de  casos  clínicos  como  motivo  de  discussão  dos  temas 
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selecionados. Novo material didático foi fornecido em CD para os alunos.

Designamos como Coordenador dos Cursos de Atualização o Professor Ronaldo de Souza Leão que após 

concurso realizado em 2007, assumiu suas funções docentes como novo Professor Adjunto da Cardiologia.

Participaram  do  módulo  de  Cardiologia  do  CAMI  tanto  os  profissionais  médicos  do  serviço  de 

cardiologia, como alunos de pós-graduação e profissionais convidados da UFRJ, de outras especialidades bem 

como de outras instituições.

VII) Atividades de Pesquisa.

Tendo por base o conceito de Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde, que passou a direcionar a 

reestruturação do Serviço de Cardiologia,  a área de pesquisa passou a ter papel de destaque nas ações da 

UAIS-CV.

A Coordenação Geral  de Pesquisa em Ciências Cardiológicas  instituída na organização da UAIS-CV 

passou  a  desenvolver  suas  atribuições  em  perfeita  sintonia  com  a  Coordenação  dos  Programas  de  Pós-

Graduação (Medicina–Cardiologia e Clinica Médica-Setor Pesquisa Clínica).  O organograma proposto para a 

Coordenação de Pesquisa, apresentado no relatório anual de 2006  pode ser visto na Fig 1.

Fig. 1 – Coordenação Geral de Pesquisa da UAIS-CV – Instituto do Coração Edson Saad/FM/HUCFF (Serviço 
de Cardiologia)
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A Coordenação Geral de Pesquisa tem quatro Programas de Pesquisa, definidos com base nas atividades 

de pesquisa existentes:
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 Programa de Ciências Básicas Cardiológicas;

 Programa de Ciências Médico-Cirúrgicas Cardiológicas;

 Programa  de  Ciências  Cardiológicas  de  Populações,  Epidemiologia  e  Avaliação  Tecnológica  em 

Saúde.

 Programa de Pesquisas Induzidas (demanda prática).

Em apoio ao desenvolvimento dos Programas julgou-se necessário a instituição de alguns instrumentos. 

- Comitê Assessor Externo

O Comitê Assessor Externo deverá ter a função de avaliar o desempenho, a qualidade das linhas de 

pesquisa através de parâmetros definidos pela UAIS-CV. O Comitê deverá ser instituído a cada 5 (cinco) anos, 

para instalar o processo de avaliação, e ser composto de pelo mínimo 3 (três) convidados conforme dispuser o 

regulamento previamente aprovado pelo Conselho  Deliberativo da UAIS-CV.

 Esse comitê ainda não foi ativado.

- Programa de Colaboração Internacional

Este  setor  deverá  ficar  vinculado  à  Direção  da  UAIS-CV  e  contribuir  nas  relações  institucionais 

internacionais contribuindo com o intercambio e com a divulgação de nossas atividades de pesquisa.

- Secretaria Acadêmica

Um setor capaz de receber as informações, socializar as mesmas com o corpo docente e técnico, atualizar 

dados para o sistema SIGMA/LATTES e atendimento aos alunos;

Essa  Secretaria  foi  criada  tendo  como  Secretário  o  Sr.  Paulo  Renato  Chagas,  funcionário  Técnico-

administrativo dessa universidade. Designou-se uma secretária para a Coordenação de Pesquisa: Sra. 

Aline Souza de Abreu.

 Os currículos dos docentes passaram a ser digitados na base LATTES e serão atualizados regularmente.

- Assessoria em Patentes e Marcas

Para estimular a existência de Pesquisa Induzida, que seja fruto das demandas práticas que existem na 

Cardiologia é muito importante a existência de uma Assessoria em Patentes e Marcas. A UFRJ possui um setor 

que capacitou um funcionário técnico-administrativo para prestar apoio nesta questão. A UAIS-CV disporá de 

um funcionário da área de saúde que possa se capacitar nesta questão podendo assim contribuir ao nosso 

desenvolvimento científico e produtivo.

- Ambiente de Suporte
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A constituição de um setor que cuide da informação em saúde torna-se prioritário para  que possamos ter 

banco de dados confiável para fornecer informações uteis não apenas para a pesquisa científica mas para ações 

gerenciais  e para o setor financeiro.  O banco de dados deve abranger essencialmente: prontuários, exames 

complementares, consultas ambulatoriais, enfermarias, Unidade Cardio-intensiva.

O sistema de informações  está em desenvolvimento e  já  permitiu que este  relatório  anual  já  apresentasse 

melhor base de dados.

- Pós-graduação

Há necessidade, ou pertinência, da existência de uma disciplina na Residência Médica na qual nossos 

residentes possam aprender redação em língua inglesa. Não estabelecemos ainda convênio com a Faculdade de 

Letras para essa finalidade, mas nosso pessoal técnico já iniciou a capacitação em inglês.

A Normatização dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos pela coordenação de assistência é também 

importante para o desenvolvimento da pesquisa.

Iniciamos em 2007 reuniões regulares para definirmos rotinas de atendimento aos pacientes para que 

possamos avaliar os resultados obtidos com as condutas tomadas. A primeira rotina em discussão é para o 

Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST sob a coordenação do Residente Roberto Muniz 

Ferreira sob a supervisão da Profa. Glaucia Maria Moraes de Oliveira.

A  utilização  dos  equipamentos  da  área  cardiológica  na  realização  de  exames  complementares,  foi 

disciplinada no sentido de dar apoio aos exames necessários  às pesquisas em integração com as atividades 

assistenciais.  Já  realizamos  em  2007  exames  especialmente  para  projetos  de  pesquisa,  principalmente  em 

ecocardiografia, eletrocardiografia e hemodinâmicos, incluindo biópsia miocárdica, dando suporte não apenas 

para  projetos  da  Cardiologia  mas  para  projetos  em outras  áreas  como a  neurologia,  a  endocrinologia  a 

microbiologia.

- Dimensionamento de pessoal.
Necessidades de pessoal para a área de pesquisa da UAIS-CV

Secretario(a) Acadêmico(a) – 1 secretário obtido em 2007
Técnico em área da Saúde (patentes) – 1 ainda sem estar preenchido
Profissional área da Estatística/Saúde – 1 – o Professor Basilio Bragança Pereira, Professor Titular 

do Departamento de Medicina Proventiva é o responsável pela área de Bioestatística para os projetos da 
Cardiologia

Epidemiologista – 1 – O Professor Henrique Kein, Professor Titular  da Escola Nacional de Saúde 
Pública é o Epidemiologista colaborador e que dá apoio aos projetos da cardiologia nessa área. 

No Ano de 2007 os pesquisadores do Programa de Pós-graduação em cardiologia, buscaram recursos nas 
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agencias financiadoras de pesquisa e ao final do ano tivemos além dos projetos aprovados em 2006 no PPSUS 

do MS/FAPERJ/SES nas áreas de Avaliação Tecnológica, Avaliação de Serviços, Rede de Biologia Molecular, 

Rede de Telemedicina e Rede de Bioimagem, novos projetos aprovados nos editais do DECIT/MS, DECIT/MS/

ANS, FAPERJ-Telemedicina, RNP-Telemedicina e FINEP.

O Anexo 7 mostra a relação dos projetos que obtiveram financiamento através dos editais das agências 

financiadoras.

Obteve-se  um total  de R$ 1.482.718,00 em recursos  para os  projetos  aprovados.  Some-se  a esses,  os 

recursos obtidos através de projetos elaborados para prover infraestrutura para Telemedicina no HUCFF no 

total de R$ 515.000,00 da Rede CONMEP e da rede RUTE do MCT, perfazendo um total geral de recursos 

obtidos com projetos de pesquisa no valor de R$ 1.997.718,00 (um milhão novecentos e noventa e sete mil, 

setecentos e dezoito reais.

Não contamos nesse total os recursos que foram obtidos em associação com o LNCC para o Projeto de 

Modelagem computacional do Sistema Cardiovascular e o total alocado para a Rede de Biologia Molecular 

(recursos que definimos como prioritários no edital PPSUS) e o total alocado para a rede RUTE nas outra 

unidades hospitalares da UFRJ (Projeto que coordenamos).

Outros projetos estão em execução ou em início de organização como o projeto de células tronco em 

doença isquêmica e em miocardiopatia chagásica. 

 
Produção Científica:

A  produção  científica  dos  profissionais  da  UAIS  CV  (Serviço  de  Cardiologia)  tem  aumentado 
progressivamente conforme pode ser avaliado pelo número de artigos publicados em periódicos:

2004 – 39 artigos
2005 – 61 artigos
2006 – 84 artigos
2007 – 54 artigos; 6 livros. 

VIII) Avaliação Tecnológica em Saúde

O Serviço  de Cardiologia  tem responsabilidade de avaliar  a tecnologia  que tem sido incorporada ao 

sistema de saúde. Por esse motivo participou da criação, em outubro de 2006, do Núcleo Interinstitucional de 

Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS)  através de Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a UFRJ 

e a FIOCRUZ. A Coordenação do NIATS está sob a responsabilidade dos Professores: Letícia Krause e Silva 

como  representante  da  FIOCRZ  e  Nelson  A.  de  Souza  e  Silva  (Chefe  do  Serviço  de  Cardiologia)  como 

representante da UFRJ.
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Em 2006 o NIATS produziu relatório para o Ministério da Saúde não recomendando a incorporação dos 

Stents  Farmacológicos  no  SUS.  Esta  recomendação,  com  base  científica,  protege  a  população  contra  a 

incorporação de uma técnica que ainda deve permanecer  experimental e pode economizar para o SUS gastos 

potenciais superiores a 1 bilhão de reais.

Em 2007 prossegui-se a avaliação do uso dos procedimentos de revascularização miocárdica por cirurgia 

e por angioplastia, no Estado do Rio de Janeiro,  estendendo-se os resultados até 1 ano pós-alta hospitalar, 

através de relacionamento com o banco de dados dos Certificados de óbitos. Concomitantemente realizou-se 

levantamento  dos  prontuários  dos  pacientes  submetidos  a  esses  procedimentos  nos  hospitais  públicos  do 

Município do Rio de Janeiro. Esse projeto gerou 2 teses de doutorado defendidas em 2007 (Drs Paulo Godoy e 

Ana Mallet) sendo que os resultados dos mesmos foram levados a conhecimento do Ministro da Saúde.

Uma terceira tese de doutorado foi defendida em 2007 (Dra. Amalia Faria) avaliando os cuidados de 

saúde aos pacientes com Insuficiência coronariana aguda no Município de Niterói e desenvolvendo modelo 

preditivo de mortalidade intra-hospitalar com base em redes neurais.

Os resultados dessas teses que avaliam a performance dos serviços de saúde nos cuidados aos pacientes 

com doença cardíaca isquêmica indicam a clara necessidade de prosseguir nessa linha pois a performance 

observada indica a necessidade urgente de ações gerenciais dos gestores do sistema de saúde no sentido de 

rever a utilização de diversas técnicas que se tornaram prática clínica corrente e não parecem trazer benefícios 

aos pacientes. Esses resultados também foram apresentados ao Comitê de Ética da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro do qual o Prof. Nelson Souza e Silva é membro.

Novos projetos estão em desenvolvimento sobre a letalidade em procedimentos de alta tecnologia em 

Cardiologia.

IX) Integração ensino-pesquisa-assistência.

A integração ensino-pesquisa-assistência está sendo alcançada por diversas medidas implementadas em 

2007. Ainda não conseguimos reiniciar sessões anátomo-clínicas regulares mas já realizamos poucas sessões 

desse  tipo.  Os  residentes  continuam a desenvolver  base  de  dados  para acompanhar os  dados  clínicos  dos 

pacientes internados nas enfermarias do serviço. Rotinas de atendimento também estão em desenvolvimento 

tendo  sido  completada  a  rotina  na  Síndrome  Coronariana  Aguda,  na  qual  foram  envolvidos  todos  os 

profissionais médicos da Unidade.

X) Patrimonio
A UAIS-CV (Serviço de Cardiologia) atua com base em quantidade significante de equipamentos de alta 
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tecnologia.  Criou-se  em  2006  o Setor  de  Patrimônio  para  manter  constante  vigilância  sobre  o  uso  dos 

equipamentos, manutenção dos mesmos, planejamento das necessidades de material de consumo e aquisição de 

novos  equipamentos,  incluindo  a  verificação  dos  contratos  de  manutenção.  Este  setor  auxilia  os  setores 

correspondentes da estrutura geral do HUCFF.

A funcionária Técnico-administrativa, Aparecida Rosa de Souza continuou como coordenadora do Setor 

de Patrimônio.

Dispomos atualmente de levantamento permanente de todos os equipamentos em uso e em manutenção, 

sua localização, número do patrimônio e existência de contrato de manutenção. A planilha anexa 8 discrimina 

todo o patrimônio da UAIS-CV – Serviço de Cardiologia. 

Em 2007 providenciou-se o conserto de alguns equipamentos que estavam com defeitos técnicos.

Manteve-se o contrato de manutenção para o Angiógrafo da Hemodinâmica pela Toshiba e firmou-se 

contrato de manutenção com a Siemens para o Ecocardiógrafo G60.

O Serviço  de  Cardiologia  adquiriu  ou  incorporou  ao  seu  patrimônio  em  2007,  os  seguintes  novos 

equipamentos:

1) 02 Aparelhos de Ar condicionado (doação da Reitoria);

2) 07 Computadores de mesa (06 adquiridos com verba do CAMI e 01 doado pelo Prof. Nelson A. de Souza 

e Silva);

3) 02 Lap Top (01 adquirido com verba do CAMI e 01 com verba da FAPERJ);

4) 01 Projetor Multimída da marca Benq (adquirido com verba do CAMI);

5) 03 Impressoras (02 adquiridas com verba do CAMI e 01 doada pelo Prof. Nelson A. Souza e Silva);

6) 02 Eletrocardiógrafos (adquiridos com verba do CAMI);

7) 01 Calculadora de mesa ELGIN (adquirida com verba do CAMI);

8) 01 No Break (adquirido com verba do CAMI).

O Serviço de Cardiologia adquiriu do SERMAT (Serviço de Material/HU), através de  CI – 02 Carros 

móveis para transporte de Eletrocardiógrafo.

Encontram-se na CPL – Coordenação Permanente de Licitação/HUCFF:

a) Processo nº 929/07 – Aquisição de Monitor Paramétrico – posição: agendado pregão para 12/12/07.

b) Processo nº 2576/07 -  Aquisição de Equipamento de Ultra-som (CV70) – posição: autorizada a compra pelo 

Diretor Geral. Aguarda os trâmites legais na CPL para efetivar a compra.

c) Processo nº 927/07  - Aquisição de Material p/CTI Cardíaco – recebido parte.
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d) Processo nº 900/07 – Aquisição de Cabo p/eletrocardiógrafo Nihon Koden 9320 – aguardando estimativa de 

preço.

Contratos e Propostas em andamento

Acordo  Tecnológico  com  a  Siemens  para  possível  fornecimento  de  ecocardiógrafo  a  ser  utilizado 

preferencialmente para projetos de pesquisa.

O problema mais imediato de equipamentos continua a ser a falta de mais ecocardiógrafos para suprir a 

demanda desse exame. Continuamos com apenas 01 (um) aparelho em funcionamento, embora a ordem de 

compra e abertura de licitação para a compra de um novo equipamento de ecocardiografia já tenha sido 

iniciada no final de 2007 como apontado acima.

Necessitamos também de gama-câmara para realização de cintilografia cardíaca, exame de alta demanda e 

cuja  oferta  está  reprimida por  dispormos de  apenas  um aparelho  utilizado  juntamente  com o Serviço  de 

Medicina Nuclear.

XI) Finanças
A  Coordenação  da  Área  de  Finanças  permaneceu  sob  a  responsabilidade  do  funcionário  técnico-

administrativo Amauri Pezzuto auxiliado pelo funcionário técnico-administrativo Adeildo Gomes dos Santos.

Com o auxilio da Secretaria Municipal de Saúde e com a colaboração do Diretor da Divisão de Finanças 

do  HUCFF,  prossegui-se  com o  levantamento  de  todo o  faturamento do  Hospital  Universitário,  nos  itens 

relativos à produção da UAIS_CV.

As  inconsistências  nos  dados  levantados  em  2006  foram  aos  poucos  sendo  corrigidas  em  2007  e 

atualmente podemos afirmar que a qualidade das informações é satisfatória. 

Os dados relatados abaixo permitem mostrar o desempenho das atividades da UAIS-CV / ICES e do 

Serviço de  Cardiologia no ano de 2007.

A vinda do servidor Adeildo Gomes dos Santos para auxiliar a Coordenação de Finanças possibilitou 

maior agilidade na captação de informações junto a DFN HU, no que tange ao faturamento produzido pela 

UAIS-CV permitindo visão imediata da nossa produção mensal.

Visando ampla transparência  dos dados relativos  à produção mensal  dos Serviços  de Cardiologia  e 

Cirurgia Cardíaca, as planilhas atualizadas são encaminhadas à Direção bem como às Chefias nos primeiros 

cinco dias do mês subseqüente ao fechamento do faturamento encaminhado ao SUS pelo HUCFF.

Esse procedimento possibilita às Chefias da UAIS-CV/HUCFF/ICES o conhecimento quantitativo e os 

valores correspondentes à produção de cada Serviço e a melhora do gerenciamento.
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Hoje podemos afirmar que com a ação conjunta de todas as chefias do ICES os dados de produção 

apresentam  poucas  distorções.  No  entanto  ainda  encontramos  distorções  entre  o  que  é  produzido  e  o  é 

efetivamente apresentado ao SUS para cobrança, especialmente no que se refere aos procedimentos de alta 

complexidade.

A meta é a cobrança efetiva de tudo que for produzido pela UAIS-CV.

Para que essa meta seja alcançada necessitaremos da autorização da DG do HUCFF para a liberação do 

Sistema SIA-SUS para a chefia da UAIS-CV (Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca) para emissão de 

AIH preliminar (rascunho). A análise dos prontuários será feita diariamente para posterior encaminhamento à 

Divisão  Financeira  do  HU para  codificação,  digitação  e  devida  cobrança  ao  SUS.  Julgamos  que  todos  os 

serviços do HUCFF deveriam ter essa responsabilidade pois isto facilitaria as ações da Divisão de Finanças do 

HUCFF e possibilitaria melhor controle da produção de cada serviço e do faturamento dos serviços prestados 

ao SUS.

Julgamos ainda fundamental a implantação com a maior urgência de um Sistema de Custos tanto no 

ICES como no HUCFF que nos possibilite maior controle sobre os projetos e investimentos futuros.

Os Anexos 9a e 9b  demonstram os valores apresentados ao SUS pelos Serviços prestados.

Como vemos  as  AIHs  dos  diagnósticos  dos  pacientes  internados  representaram  um  valor  total  anual  de 

R$225.950,26.

Os  diagnósticos  mais  freqüentes  e  com maior  valor  total  foram: ICC,  Insuficiência  Coronariana  e 

Infarto agudo do miocárdio que representaram 72% do valor total das AIHs cardiovasculares.

O valor total anual dos procedimentos cardiovasculares atingiu R$ 2.277.702,80.

Os procedimentos que representaram os maiores valores foram:  48010421 (implante de desfibrilador 

multisítio),  48030074  (Angioplastia  com  prótese)  e  80010073  (Revascularização  Miocárdica  com 

Extracorpórea) que representaram 45% do total.

Comparando-se as tabelas 12 desse relatório (Estatísticas de Produção de Serviços) com as tabelas dos 

Anexos 9a e 9b (Faturamento apresentado ao SUS) vemos por exemplo, que foram feitas pelo HUCFF um total 

de 175 angioplastias mas só contam como faturadas 117. O mesmo pode ser dito do implante de desfibriladores 

onde  foram  implantados  68  e  constam  com  faturados  apenas  14.  Parte  dessas  discrepâncias  podem  ser 

explicadas pelo fato de procedimentos realizados em pacientes internados só poderem ser faturados nas AIH. 

No entanto julgamos que isso não justifica totalmente as diferenças encontradas. Para que possamos analisar 

criticamente essas distorções e corrigí-las, torna-se necessário o que mencionamos acima ou seja, autorização 

da DG do HUCFF para que tenhamos acesso ao sistema SIA-SUS e análise dos prontuários de cada caso e que 

o  sistema  de  informações  possa  distinguir  em  cada  procedimento,  os  que  foram  realizados  em  pacientes 

internados ou não. Já iniciamos a correção dessas informações. Assim, por exemplo, as estatísticas de produção 
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dos ecocardiogramas já nos informam se foram em pacientes internados ou não.

Note-se que os valores de OPM no caso dos desfibriladores multisitio representam 98 % do valor total 

pago por esse  procedimento. O percentual representado pelos valores das OPM de todos os procedimentos 

cardiovasculares,  em relação  ao  valor  total  de  cada  procedimento  nos  parece  extremamente  exagerado  e 

necessita ser discutido com o MS.

Devemos ressaltar ainda que o fato de termos adotado controle rígido das indicações dos procedimentos 

de alta complexidade referidos por outras unidades de saúde através dos SISREG, implicou em aumento de 

consultas ambulatoriais e redução dos procedimentos de alta complexidade. Esta medida, fundamental para a 

melhoria da qualidade da atenção de saúde prestada pelo HUCFF, resulta em grande economia para o SUS, 

mas por outro lado resulta em menor arrecadação pelo HUCFF. O valor economizado para o SUS poderia ser 

revertido em maiores investimentos pelo SUS no HUCFF pois o objetivo fundamental é a melhora da qualidade 

com maior economia para o sistema. Isso implica em rever as formas de remuneração das unidades de saúde, 

como os hospitais de ensino, pois o sistema atual incentiva o maior uso dos procedimentos de alta complexidade 

e não valoriza a importância da consulta médica e da qualidade do atendimento como fundamentais para a 

indicação adequada dos procedimentos diagnósticos ou para tratamento, principalmente nos procedimentos de 

alta complexidade.

XII) Conclusões e perspectivas futuras

1) Organização Administrativa

As mudanças estruturais realizadas no Serviço de Cardiologia representam um novo conceito para a 

organização dos hospitais de ensino. Prosseguiremos com a experiência de desenvolver a Unidade Acadêmica 

Intra-hospitalar de Saúde Cardiovascular. A experiência obtida no ano de 2006 e consolidada em 2007 mostra 

que conseguiu-se uma maior  integração entre  as  diversas  áreas  de  atuação o  que resulta  em aumento do 

compromisso do corpo de pessoal com a instituição resultando em aumento de produtividade apesar de termos 

sofrido redução de pessoal médico.

Consideramos que cada unidade deve assumir a responsabilidade de manter os  dados de produção 

estreitamente ligados com a qualidade da atenção de saúde e com o processo de faturamento pelos serviços 

prestados pois a centralização ainda existente dificulta a identificação do que foi produzido em cada unidade 

com perdas financeiras para o HUCFF e que resultarão em redução dos investimentos para a melhoria do 

atendimento.

O  controle  de  material  de  consumo  agora  está  sendo  realizado  rotineiramente  permitindo  o 
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conhecimento de tudo o que é consumido e consequentemente facilita o planejamento para manutenção de 

estoques adequados.

A administração passou a ter permanente vínculo com os setores de ensino e pesquisa permitindo o 

conhecimento da produção nessas áreas e o apoio às respectivas atividades.

Consideramos que dois investimentos devem ser prioritários na área administrativa: o desenvolvimento 

de um sistema de informações de todas as atividades desenvolvidas nas áreas de assistência, ensino e pesquisa e 

de um sistema de custos hospitalares que permita saber o custo de cada paciente de acordo com o diagnóstico 

clínico, além dos custos setoriais.

2) Corpo Docente

Continuamos  com  necessidade  premente  de  aumentar  o  corpo  docente  –  assistencial  da  UAIS-CV 

(Serviço de Cardiologia).

Temos um total de apenas 11 docentes em atividade e 01 em licença para tratamento de saúde e que deve 

ser  aposentado  por  incapacitação  pela  doença.  Os  docentes  em  atividade  representam  11,5  médicos- 

equivalente-40 h.  Somam-se a estes, mais 32 técnico-administrativos médicos correspondentes a 25 médicos- 

equivalente-40 h sendo 2,5 desses cooperativados.  Destes 11 docentes, 01 é professor titular, 10 são professores 

adjuntos ou associados, 09 com doutorado(um desses 10 é pesquisador da área básica: biologia molecular)  e 

01 com mestrado. Todos os docentes têm mais de 20 anos de serviço público e quatro já com tempo para 

aposentadoria.  Dois docentes  faleceram há menos de dois anos (um deles  professor titular e um professor 

adjunto) e três docentes foram aposentados nos últimos anos (três professores adjuntos). Todos tinham regime 

de 40 horas de trabalho. Em 2006 tivemos a incorporação de um professor adjunto através de concurso público 

e em 2007 um dos funcionários Técnico-administrativo-médico foi aprovado em concurso para Prof. Adjunto. 

Nesse último caso não tivemos aumento de pessoal pois ganhamos um docente mas perdemos um médico. Em 

2007 não ocorreu qualquer alocação de vagas para a cardiologia, para repor as vagas dos professores que 

faleceram ou se aposentaram.

Dos  médicos  27  médicos  técnico-administrativos  em  RJU:   tem  doutorado,  12  com  mestrado,  4 

doutorandos. 14 dos médicos exercem sua função como plantonistas da Unidade Coronariana.

Devido a melhoria das condições de trabalho e maiores perspectivas de desenvolvimento das atividades de 

ensino  e  de  pesquisa,  conseguiu-se,  em  2007,  que  dos  25  médicos-equivalente  40  h,  quatro  solicitassem 

passagem de  regime de  20  h  para  regime de  40  h  e  já  obtiveram essa  concessão.  Essa  é  uma forma de 

aumentarmos o número de médicos-docentes-equivalente 40h e portanto a cobertura das atividades de ensino-
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pesquisa-assistência.

 Estes  números  expressam  a  completa  distorção  existente  no  quadro  de  médicos  cardiologistas. 

Deveríamos ter todo o pessoal médico no corpo docente. No entanto atualmente temos 11 docentes e 32 médicos 

(sendo 4 cooperativados e 1 NES) ou seja, apenas 25% dos médicos são docentes. Essa distorção foi ocasionada 

por  diversos  fatores,  mas  primordialmente  pela  falta  de  concursos  públicos  para  pessoal  docente  e  pela 

necessidade de cobrir atividades assistenciais, que sempre foram exercidas pelo pessoal docente no passado, 

com pessoal médico não docente, pois essas atividades não podem deixar de existir no hospital.

A tabela 13 abaixo indica o número de médicos-equivalente 40 h necessários para cobrir integralmente as 

atividades assistenciais e de ensino do Serviço de Cardiologia de acordo com as horas de trabalho necessárias 

para cada setor de atividade atualmente existentes.

Tabela 13 - necessidade de pessoal médico-equivalente 40h para cobrir cada
setor de atividade, de acordo com as horas de trabalho/semana requeridas para o setor.

Setor Assistencial Unidade de 
calculo

Total de Horas de 
trabalho/semana 
para cobrir o setor

No. de médicos-equivalente 
40 h/semana necessários

Enfermarias 12 leitos 160 4,0
Unidade 
Coronária

06 leitos 336 8,4

Pareceres 3 equipes 120 3,0
Ambulatórios 
gerais

30 sessões/sem 120 3,0

Ambulatorios 
especializados

15 sessões/sem 60 1,5

Laboratório de 
Ecocardiografia

20 sessões/sem 80 2,0

Laboratório de 
Cintilografia card.

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
Ergometria

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
Holter

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
teste ortostático 
(TILT)

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
Eletrofisiologia 
invasiva

10 sessões/sem
3 médicos por 
sessão

120 3,0

Laboratório de 10 sessões/sem 120 3,0
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Hemodinâmica 3 médicos/sessão
Total 1276 31,9

Portanto, para cobrir as atividades assistenciais e de ensino supervisionado da disciplina de cardiologia, 
nos  setores  assistenciais  do  Serviço  de  cardiologia  do  HUCFF  necessitaríamos  de  31,9  docentes/médicos-
equivalente 40h.

Considerando  que  devemos  alocar  metade  da  carga  horária  semanal  do  docente  às  atividades  de 
pesquisa, ensino fora das atividades assistenciais e atividades administrativas, necessitaríamos de 63,8 docentes/
médicos-equivalente 40h para cobertura adequada das atividades atualmente realizadas pela Cardiologia.

O Serviço de Cardiologia possui atualmente: 36,5 docentes/médicos-equivalente 40 h (11,5 docentes e 25 
médicos).

Estamos portanto com um deficit de 63,8 – 36,5 = 27,3 docentes/médicos-equivalente 40h.

Necessitamos em caráter de Urgência e para preenchimento apenas parcial das necessidades docente-
assistenciais:

10 cardiologistas para plantão na unidade coronariana.
3 cardiologistas clínicos (de preferência professores assistentes)
2 cardiologistas hemodinamicistas
2 cardiologistas eletrofisiologistas
2 cardiologistas especialistas em exercício físico e reabilitação cardiovascular.

Total de 19 docentes em regime de 40 h semanais (com ou sem DE)

Emergencialmente necessitamos pelo menos da reposição das cinco (05) vagas  docentes que ocorreram 

nos últimos cinco anos e que não foram repostas (3 docentes aposentados, 02 docentes falecidos e 01 docente 

que está de licença médica há mais de um ano e que será aposentado por doença).

Além desses docentes, temos necessidade urgente do pessoal médico para a Unidade Cardio-intensiva.

O Colegiado Diretor da UAIS-CV (Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca) decidiu pela necessidade 

de  unificar  a  Unidade  coronariana  e  a  Unidade Pós-cirúrgica,  formando a  Unidade  Cardio-intensiva.  Há 

necessidade de contratação de 10 médicos para possibilitar escala com 3 médicos por plantão, o que permitiria 

regularizar a escala de férias e dar cobertura das emergências cardiológicas aos pacientes internados em outras 

unidades clínicas ou cirúrgicas do HUCFF. Esses médicos poderiam ser recrutados de outras unidades fora da 

UFRJ, dentre os novos aprovados em concursos públicos federais e pelo aumento de carga horária de 20 para 

40 h de alguns de nossos próprios médicos em atividades nessas outras unidades, caso o aumento da carga 

horária  fosse  alocado  para  a  UFRJ.  Elaboramos  lista  dos  médicos  que  podem  ser  recrutados  e  já  a 
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apresentamos ao NERJ / MS no Rio de Janeiro. O Anexo 10 apresenta o estudo sobre a necessidade de pessoal 

docente-médico resumida acima.

3 – Capacitação De Pessoal

Iniciamos em 2007 um Programa de Desenvolvimento Docente-Técnico Administrativo.

A  criação  deste  programa  permanente,  visa  manter  o  corpo  clínico  e  administrativo  em  constante 

atualização de conhecimentos e de uso e desenvolvimento de novas tecnologias  incluindo as tecnologias  de 

ensino. Em 2007 promovemos curso em Medicina e Complexidade e encontros com o Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde para utilização da ferramenta “Constructore”.

4 – Sistema de Informações

O desenvolvimento de um sistema de informações que englobe não apenas as atividades assistenciais mas 

as atividades de ensino e pesquisa, é prioridade máxima para dar apoio não apenas às necessidades gerenciais e 

aprimorar a qualidade do faturamento dos serviços prestados mas para criar um sistema de informações em 

saúde voltado para a saúde cardiovascular e para a pesquisa. Serão criados indicadores de produção e de 

qualidade do atendimento para os principais problemas cardiovasculares responsáveis pelos atendimentos e 

internações.

Este sistema terá que ser desenvolvido em estreita cooperação com os sistemas de informações do HUCFF 

e da UFRJ  já existentes, sem criar paralelismos e sim complementariedade. Estamos buscando apoio do NCE e 

formas de financiamento do mesmo.

5 - Telemedicina.

A Telemedicina é um avanço tecnológico que necessita urgente desenvolvimento em nossos hospitais de 

ensino.

Para viabilizar este desenvolvimento a curto prazo elaborou-se em 2006 projeto para a Rede Nacional de 

Pesquisas (CONMEP) para instalar rede de alta velocidade no HUCFF que complementará a rede da UFRJ em 

desenvolvimento pelo Pro-infra.

Desenvolvemos o projeto com a CIR do HUCFF e com o laboratório de sistemas da COPPE, para instalar 

a rede de alta velocidade nos anfiteatros do 8º. Andar e 12o. Andar (anfiteatros Alice Rosa e Halley Pacheco), 

nas salas de ensino do 8º. Andar, na futura área de pós-graduação do 7º. Andar, no setor de Radiologia (sub-

solo) além de outros locais definidos com a CIR. O projeto visa instalar sistema multimídia com tecnologia de 

ponta para utilização em telemedicina em cooperação com o Programa de sistemas da COPPE/UFRJ. Isto 
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possibilitará a comunicação à distância e via internet com diversas finalidades, incluindo a realização de cursos 

a distância, teleconferências, comunicação entre pesquisadores, defesas de tese com examinadores à distância 

etc.  Obtivemos  em 2007,  recursos  no  valor  total  de  R$  350.000,00  (Trezentos  e  cinquenta  mil  reais).  Os 

equipamentos já foram adquiridos e estão em fase final de instalação.

Desenvolvemos em 2007, Projeto para incluir o HUCFF e os demais Institutos especializados da UFRJ na 

Rede RUTE do MCT. Constituiu-se grupo de trabalho coordenado pelo Prof. Nelson Souza e Silva tendo como 

coordenador técnico o Dr. Marcos Martins (CIR). O grupo de trabalho foi composto por um representante da 

área de saúde e um representante técnico de informática de cada uma das unidades hospitalares da UFRJ para 

formar o Núcleo Interinstitucional de Telemedicina da UFRJ (NUTEL/UFRJ). Em reuniões do grupo definiu-

se as diretrizes para o NUTEL, as aplicações prioritárias a serem desenvolvidas em cada unidade e elaborou-se 

os projetos em cada uma dessas unidades hospitalares. Os projetos foram enviados para julgamento técnico 

pelo MCT e foram aprovados. Para o HUCFF foram destinados recursos no valor de R $ 165.000,00 (cento e 

sessenta e cinco mil reais). O convênio entre a UFRJ e o MCT foi assinado e os equipamentos estarão sendo 

adquiridos e instalados em 2008. Dois projetos iniciais serão desenvolvidos no HUCFF: Trombólise no infarto 

do miocárdio com tele-consultoria (em cooperação com o LNCC) e educação à distância para profissionais de 

atenção básica de saúde (em cooperação com a Faculdade de Medicina).  O Núcleo de Telemedicina ficará 

localizado no HUCFF (área do 7o. andar) com sub-sedes em cada uma das unidades hospitalares da UFRJ. 

Teleconferências poderão ser realizadas e transmitidas para todas as unidades em rede ou para locais fora da 

UFRJ.

Além dos recursos da RNP, foram alocados no PPSUS/FAPERJ-SCTI/SES/MS recursos totalizando R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para um projeto de  desenvolvimento de rede de telemedicina, projeto esse que 

foi selecionado no julgamento do comitê gestor do PPSUS e do qual o Serviço de Cardiologia participa em 

associação com o LNCC. Esse projeto desenvolve tecnologia de transmissão à distância de dados para ser 

utilizado no projeto de implementação do uso de trombolítico para tratamento do infarto agudo do miocárdio 

em ambientes móveis (ambulâncias do SAMU) em cooperação com a SES.

6 – Área assistencial

6.1– Financiamento para projetos  de desenvolvimento da estrutura assistencial da UAIS-CV (Serviço de 
Cardiologia), visando apoio às atividades de ensino e de pesquisa. 

6.1.1 – Projetos apresentados ao FNS.

Em 2007 o Serviço de Cardiologia apresentou pelo HUCFF os seguintes projetos para financiamento 

pelo FNS:
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a) Projeto 33.663.683.0001/07-13 – este projeto visa re-equipar os setores do SME Cardiologia (teste de 

esforço e ecocardiografia) – valor R$ 1.024.800,00

b) Projeto 33.663.683.0001/07-14 – projeto para aumento de tres leitos da Unidade Coronariana – valor 

total: R$ 1.058.000,00

c)  Projeto  33.663.683.0001/07-16  –  projeto  para  aumento  do  número  de  leitos  de  enfermarias  da 

Cardiologia e cirurgia cardíaca e criação da enfermaria de Cardiopatia Congênita de adultos. Valor total R$ 

990.945,00

d) Projeto 33.663.683.0001/07-19 – projeto de criação de laboratório de pesquisa biomolecular e para dar 

apoio aos exames de biologia molecular necessários aos cuidados dos pacientes internados. Valor total: R$ 

461.027,00

6.1.2 – Projetos apresentados à RNP/MCT para financiamento da infraestrutura para telemedicina e já 

aprovados:

a)  PROJETO  REDE  PARALELA  DE  ALTO  DESEMPENHO  -  Infraestrutura  de  Redes  de 

Comunicação para Telemedicina –  Hospital Universitário Clementino Fraga Filho Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. – Total R$ 300.000,00 (CONMEP/RNP)

Este projeto visou a implantação de uma rede de alta velocidade paralela à rede do HUCFF / UFRJ 

visando prover acesso de alta qualidade a imagens estáticas e dinâmicas (videos) no HUCFF / UFRJ e, mesmo 

para a Internet na dependência da banda a ser disponibilizada para o acesso externo.

Definimos aqui os locais que seriam atendidos, citando os equipamentos necessários e uma estimativa dos 

preços.

O projeto se basea na atual conexão de 100Mbps que HUCFF/UFRJ possui, prevendo uma mudança para 

1Gbps, ou uma conexão de alta velocidade (1Gbps ou 10Gbps) dedicada à esta rede paralela.

O projeto pressupõe como fontes de dados (imagens e vídeos) os tomógrafos, o angiógrafo e o futuro 

aparelho de ressonância magnética. Estas imagens e vídeos seriam armazenados em um servidor com grande 

capacidade de armazenamento. As imagens estáticas poderão ser acessadas de qualquer máquina ligada à rede 

pré-existente ou à nova. Alguns clientes, porém, poderão usufruir da transmissão de vídeo pelos links gigabit 

em fibra óptica dedicados. No escopo deste projeto estamos elencando os seguintes clientes:

− No  8º  andar:  CTI  da  Unidade  Coronariana,  CTI  da  Unidade  de  Cirurgia  Cardíaca,  Serviço  de 

Cardiologia, Serviço de Cirurgia Cardíaca e Auditório Harley Pacheco.

− No 10º andar: Serviço de Neurologia e Serviço de Neurocirurgia.

− No 12º andar: Centro Cirúrgico (Sala da Cirurgia Cardíaca e Sala da Neurocirurgia) e Auditório Alice 

Rosa.
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− No 13º andar: CTI Geral.

b) Criação do Nucleo de Telemedicina da UFRJ (NUTEL) –  Instalação da infraestrutura para 

teleconferências e teleconsultoria no HUCFF e coordenação de projetos similares nas demais unidades 

hospitalares da UFRJ (Anexo 11) com utilização da rede paralela de alto desempenho – Total R$ 165.000,00 - 

Projeto RUTE/RNP.

6.1.3 – Projetos apresentados à FAPERJ.

a) PROJETO MACC-Rio – Rede de Pesquisa em Medicina Assistida por Computação Científica do Rio 

de Janeiro (MACC-Rio) constituída por 14 instituições do Estado do Rio de Janeiro:

- ACSC – Associação Congregação Santa Catarina.
- COPPE – Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia/UFRJ.
- FMP – Faculdade de Medicina de Petrópolis
- HPC – Hospital Pró-Cardíaco do Rio de Janeiro
- FM-UFRJ – Faculdade de Medicina / Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- HUCFF – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho /UFRJ
- IME – Instituto Militar de Engenharia
- INCA – Instituto Nacional do Câncer 
- LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica
- PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- FCM-UERJ – Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Estadual do Rio de Janeiro
- UFF – Universidade Federal Fluminense
- FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz
- Rede D´Or – Laboratórios da Rede D´Or

Orçamento total de R$ 310.000,00 – FAPERJ.

b)  SUPORTE  REMOTO  AO  ATENDIMENTO  MÉDICO  EMERGENCIAL  COM  USO  DE 

ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS.

Este  projeto  desenvolve  a  infraestrutura  de  Hardware  e  software  para  implementação  do  uso  de 

trombolíticos em ambientes móveis (ambulâncias do SAMU) para tratamento do Infarto agudo do miocárdio 

com teleconsultoria (Projeto TIET) – R$ 91.884,30 – FAPERJ.

Os projetos que já obtiveram financiamento (6.1.2 e 6.1.3) terão continuidade em 2008. Os projetos 

ainda sem financiamento (6.1.1) serão apresentados a outros órgãos financiadores.
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6.2 – Redistribuir a carga horária de pessoal de modo a otimizar os serviços ambulatoriais e de métodos 

complementares de diagnóstico e terapêutica.

6.3 – Elaborar escalas de supervisão docente nas enfermarias, para os alunos de graduação, incluindo o 

internato e para a residência médica, visando também reduzir o tempo médio de internação hospitalar. Essas 

escalas de supervisão docente serão estendidas para as enfermarias do Serviço de Cirurgia Cardíaca de modo a 

reduzir a relação alunos/pacientes facilitando a supervisão docente.

6.4  –  Elaboração  de  rotinas  de  serviço  para  diagnóstico  e  tratamento  de  modo  a  obter-se  certa 

padronização de condutas com base em evidências científicas para que os resultados das condutas clínicas 

possam ser avaliados evolutivamente.

Serão implementadas rotinas para Insuficiência cardíaca, doença isquêmica coronariana crônica, para 

angioplastia coronária, marcapassos cardíacos e desfibriladores

6.5 – Formação de equipes multiprofissionais para assistência aos pacientes internados e ambulatoriais e 

que sejam a base da produção científica e do ensino em serviço nos seus diversos níveis (graduação e pós-

graduação). As equipes assistenciais serão constituidas por um docente/médico, 1 residente, 1 ou 2 internos e 6 

alunos de graduação. A esses serão adicionados os demais profissionais de saúde.

7 – Centro de custos.

Será criado em 2008, pela Coordenação de Finanças, um centro de custos para que possamos tomar 

medidas para optimizar custo-efetividade das ações de saúde em bases científicas.

8 – Na área de ensino

8.1 – Ensino de graduação

-  Atuar  junto  ao  departamento  de  Clínica  Médica,  formas  de  estender  mais  ainda  o  tempo  de 

permanência dos alunos nas enfermarias para 4h por dia no mínimo e estender o tempo de permanência 

nos ambulatórios para pelo menos 6 meses em cada ambulatório  e possibilitar a participação dos alunos 

de graduação nas sessões clínicas da UAIS-CV.

-  Introduzir  rotineiramente  nas  discussões  dos  casos  clínicos  nas  enfermarias,  os  fundamentos  da 

medicina com base na complexidade e os aspectos de ética e bioética.
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8.2 – Ensino de Pós-graduação

- Dar ênfase na formação de pessoas capazes de exercer a cidadania e com sólida base de metodologia de 

pesquisa e não apenas os aspectos de treinamento em serviço ou de adestramento em novas tecnologias mas sim 

no uso criterioso destas técnicas.

− Reformar a  grade de  disciplinas  ofertadas  nos  cursos  de  mestrado acadêmico e  doutorado,  para 

enfatizando disciplinas que reforcem o conhecimento de metodologia científica, de bioestatística e de 

julgamento clínico ou de racionalidades médicas.

−

9 – Necessidades imediatas:

9.1– Compra de mais 2 equipamentos de ecocardiografia com contrato de manutenção.

9.2- Compra de equipamento para cintilografia cardíaca.

9.3  –  Novos  Plantonistas  para  a  Unidade  Cardio-intensiva  e  pessoal  médico  ou  docente  para  a 

eletrofisiologia.

9.4 – Aumentar os recursos de pessoal e de equipamentos para a reabilitação cardiovascular.

9.5 – Elaboração do Acordo entre o ICES e o HUCFF e participar da criação do Complexo Hospitalar da 

UFRJ.

9.6 - Unificação entre a Unidade Coronariana e a Unidade intensiva pós-cirurgia cardíaca.

9.6 – Utilização da Enfermaria 8 -C da Cirurgia Vascular como parte da UAIS-CV.

9.7 – Obtenção de financiamento para os projetos já apresentados ao FNS.

10 - Metas alcançadas de acordo com as diretrizes definidas

1) Na área administrativa:

a) Consolidar e ampliar a estrutura administrativa e seu quadro de pessoal

O quadro de pessoal de funcionários técnico administrativos foi ampliado mas o quadro docente e de 

profissionais  médicos  continua sem possibilidades  de  ampliação.  Conseguiu-se  incorporar  um docente  por 

concurso  mas  com  perda  de  um  médico.  Todas  as  necessidades  de  pessoal  foram  apresentadas  tanto  à 

Faculdade  de  Medicina  como  à  Reitoria,  em  relatório,  mas  sem  resposta  às  necessidades  apontadas.  A 

deficiência de pessoal afetará todas as atividades da UAIS-CV.

b) Elaborar orçamento anual e quadro de funções gratificadas.

O  orçamento  do  ICES  foi  elaborado  e  encaminhado  à  Reitoria,  bem  como  o  quadro  de  funções 

48



gratificadas.  No  entanto  nenhum recurso  orçamentário  foi  alocado  ao  ICES para ser  utilizado  na UAIS-

CV/HUCFF e as funções gratificadas ainda não foram oficializadas.

c) Estudar necessidades futuras de pessoal. Docente e técnico-administrativos.

O estudo foi feito e apresentado à Reitoria. Elaborou-se estudo mais detalhado e que está apresentado no anexo 

10 deste relatório.

d)  Desenvolver  procedimentos  administrativos  em  estreita  colaboração  com  o  Hospital  Universitário 

Clementino Fraga Filho contribuindo para a formação do Complexo Hospitalar da UFRJ.

Todas as estatísticas de produção assistencial e fluxos de informação foram revistos e aperfeiçoados e ao 

final do ano apresentamos proposta à direção geral do HUCFF no sentido de apresentar à Divisão de finanças 

o pré-faturamento de todos os serviços assistenciais realizados e pronto para ser revisado e encaminhado ao 

gestor do SUS. Isto facilitará o trabalho da Divisão de Finanças.

e) Renovação de equipamentos e contratos de manutenção para os equipamentos existentes.

Os  grandes  equipamentos  da  UAIS  (hemodinâmica  e  ecocardiografia)  estão  com  contratos  de 

manutenção firmados.

f) Estreitar o relacionamento com o SUS especialmente na área de atenção de saúde de alta complexidade 

cardiovascular, com base no Plano Estadual de alta complexidade da SES.

Estabelecido sistema de referência de pacientes para procedimentos de alta complexidade através do 

SISREG da SMS/RJ.

2) Na área de Pesquisa

a) Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa, com ênfase nas pesquisas voltadas para o Sistema 

Único de Saúde e para Avaliação Tecnológica em Saúde.

Foram desenvolvidos novos projetos e obtidos financiamentos no valor total de R$ 1.562.571,05 (Anexo 07).

Nesse  valor  não  estão  contados  os  recursos  obtidos  em  projeto  conjunto  com  o  LNCC  em  modelagem 

computacional do Sistema cardiovascular e nem os projetos que trouxeram recursos para a infraestrutura de 

telemedicina mencionados anteriormente nesse relatório. Se adicionados, os recursos obtidos com os projetos 

de pesquisa somam mais de 2 milhões de reais e que estão sendo utilizados em beneficio dos pacientes e para o 

HUCFF. 
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b)  Apresentar  os  projetos  ligados  às  linhas  de  pesquisa  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Medicina 

(Cardiologia) para concorrência aos editais de pesquisas das agências financiadoras.

Conseguiu-se obter financiamentos para os novos projetos de pesquisa listados no anexo 12 através de 

concorrência em editais das agências financiadoras.

c)  Implementar  relações  interinstitucionais,  especialmente  com a RNP/MCT e  com o LNCC nas  áreas  de 

telemedicina e de reconstrução computacional do sistema cardiovascular.

Obteve-se  apoio  da  RNP/MCT para  financiamento de  rede  de  telemedicina  englobando  todas  as  8 

unidades hospitalares da UFRJ.

Com o LNCC participamos em projetos conjuntos para o desenvolvimento da rede MACC e do projeto 

de modelagem computacional do sistema cardiovascular. Organizamos também em conjunto, simpósio sobre 

esse tema, a ser realizado em 2008.

Mantivemos  a  parceria  constante  com  a  ENSP  em  projetos  de  avaliação  dos  procedimentos 

cardiovasculares de alta complexidade.

Estabelecemos  maior  relacionamento  com  o  SUS  nos  procedimentos  cardiovasculares  de  alta 

complexidade através de fluxo de pacientes utilizando o sistema SISREG e no atendimento aos pacientes com 

Insuficiência cardíaca.

Mantivemos e ampliamos o relacionamento com o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e com o 

Instituto de Microbiologia no desenvolvimento de projetos conjuntos.

Ampliamos o relacionamento com a área de Bioestatística.

d) Enfatizar o ensino da metodologia de pesquisa, da filosofia da ciência, da ética e outros valores humanísticos 

e  do  processo  de  decisão  clínica  com base  em teoria  de sistemas complexos  para todos os  alunos  de  pós-

graduação (stricto-sensu e residência médica).

Foram  organizadas  duas  novas  disciplinas:  Medicina,  Complexidade  e  Julgamento  Clínico  e 

Bioestatística  Bayesiana alem das  disciplinas  de  Seminários  de  pesquisa  clínica  (para avaliação crítica  da 

literatura médica) e Medidas Clínicas e Desenhos de Estudo. Essas disciplinas estão sendo administradas para 

residentes, mestrandos e doutorandos. Para 2008 será feito uma re-estruturação da grade curricular da pós-

graduação.

3) Na área de Ensino:

3.1 - Ensino de Graduação

a) Aperfeiçoar o ensino de cardiologia no PCI de Clínica Médica II através da utilização de novos métodos de 
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ensino e difundir entre os docentes, os novos conhecimentos de neurociências relacionados à cognição.

Iniciou-se processo de desenvolvimento de pessoal docente com discussões sobre o ensino médico.  A 

tentativa inicial com o NUTES não trouxe os frutos esperados. Prosseguiremos com ampliação da disciplina de 

Decisão clínica.

b) Inserir o aluno de graduação durante seu treinamento nas enfermarias de cardiologia, na equipe assistencial 

do serviço, com permanente tutoria docente e visitas médicas regulares onde sejam discutidos não apenas os 

aspectos clínicos de cada caso mas os aspectos éticos, sócio-econômicos e culturais, o processo de decisão clínica 

e  influências  que  sofre,  a  avaliação  crítica  do  uso  de  tecnologias,  a  importância  da  hermenêutica  e  do 

conhecimento sobre sistemas complexos.

Manteve-se  permanente  supervisão  das  atividades  dos  alunos  de  graduação  nas  enfermarias  com  visitas 

médicas diárias com toda a equipe médica.

c) Estimular a participação dos alunos nos projetos de pesquisa em andamento, estabelecendo maior contato 

com os alunos de pós-graduação.

Vários alunos de graduação foram incorporados a projetos de pesquisa.

d) Estimular a maior participação dos alunos nas sessões regulares do serviço de cardiologia.

Mudou-se os horários das sessões clínicas do serviço para permitir maior participação dos alunos o que foi 

alcançado.

e) Apresentar ao Conselho Deliberativo do Departamento de Clínica Médica a necessidade de ampliar o tempo 

de permanência dos alunos M7 nas enfermarias para todo o turno da manhã.

No final do ano os alunos passaram a permanecer 3h nas enfermarias o que julgamos ainda insuficiente.

3.2 - Ensino de Pós-graduação stricto sensu (mestrado acadêmico e doutorado).

a) Tornar obrigatórias na pós-graduação, as disciplinas de Medicina e Complexidade, Desenhos de Estudo, 

Medidas Clínicas e Decisão Clínica.

A matricula dos alunos está sendo gradual.

b) Ofertar a disciplina de bioestatística Bayesiana voltada para a solução dos problemas cardiovasculares, sob 

a coordenação do Prof. Basilio Bragança Pereira e colaboração de docentes do Instituto de Matemática e da 

COPPE.
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Foi registrada a disciplina.

c)  Incentivar  a  apresentação  dos  projetos  de  pesquisa  em  andamento  para  concorrer  aos  editais  de 

financiamento de projetos das agências financiadoras.

Foi realizado

d) Aumentar o relacionamento entre os estudantes de pós-graduação com os estudantes de graduação através 

da participação regular de todos os pós-graduandos no curso de graduação, na supervisão das enfermarias e 

ambulatórios e no PCI de Clínica Médica II.

Foi realizado

e) Aumentar a participação dos estudantes de pós-graduação nas sessões clínicas do serviço de cardiologia e nas 

atividades didático-pedagógicas.

Foi realizado

3.3 - Ensino de Pós-graduação Lato sensu – Residência Médica.

a) Aumentar o número de residentes do serviço para um total de 11 (4 R1 + 4 R2 + 3 R3).

Foi realizado

b) Planejar o início do mestrado profissionalizante a ser realizado em concomitância com a residência médica.

Está em planejamento.

c) Iniciar disciplinas especiais para os residentes: Medicina e Complexidade, Bioestatística, Avaliação Crítica 

da Literatura Médica.

Foi realizado.

d) Estabelecer relacionamento entre as monografias obrigatórias para a titulação dos residentes, com as linhas 

de pesquisa da Pós-graduação Stricto Sensu.

Foi realizado.

e) Estabelecer maior contato entre os residentes e os alunos de graduação nos cuidados de saúde aos pacientes 

internados e nos ambulatórios.

Foi realizado através das visitas diárias conjuntas.

f) Enfatizar os valores humanísticos no cuidado aos pacientes e o uso crítico das técnicas em medicina.
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Permanentemente enfatizado nas discussões dos casos clínicos.

3.4 - Ensino de Pós-graduação Lato sensu – Atualização

a) Melhoria do material didático pedagógico para o módulo de Cardiologia do CAMI.

Ainda não satisfatório.

b) Modificar a forma de apresentação do conteúdo do módulo Cardiologia do CAMI de modo a privilegiar a 

discussão de casos clínicos.

Foi iniciado.

c) Planejar para 2008 novos cursos de atualização em cardiologia.

Em andamento.

d) Planejar a utilização da telemedicina em futuros cursos de atualização.

Infraestrutura está em fase de instalação.
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FIM

ANEXO 1

Material de Consumo _ Almoxarifado – Relatório 2007
UAIS-CV (Serviço de Cardiologia / HUCFF)

Material Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Papel A4 (resma) 2 2 2 8 3 3 3 2 3 4 2 2 24
Papel Fax 216x30mt 
(bobina)

2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5

Copo (água) (cento) 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 4 2 31
Copo (café) (cento) 1 2 3 4 3 3 3 2 0 2 2 2 29
Elástico n-18 (cx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s/ mat. 0
Clips nº0 (cx) 0 s/mat 0 1 3 0 0 1 1 6 0 0 7
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Grampo (26x6) (cx) 0 2500 0 s/mat s/mat 2.500 2.500 2.500 0 5.000 0 0 7.500
Calculadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Lápis Borracha (pç) 0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0 0 0
Livro de ata c/ pauta - 
100 folhas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s/ mat. 0

Envelope pd. 23x32,5 
(pç)

5 0 20 55 60 40 60 10 0 120 20 0 435

Envelope br. 11,5x16,5 
(pç)

0 0 s/mat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Envelope branco 1/3 
oficio 11,5 x 22,5 (pç)

0 s/mat 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

Envelope 26,5x36 (pç) 0 0 0 s/mat s/mat 0 0 0 0 0 0 0
Fita Crepe 19x50 (pç) 0 0 0 0 s/mat s/mat s/mat s/mat. 0 0 0 0
Fita adesiva transpar. 
19x50 (pç)

0 0 0 s/mat 0 0 1 0 0 2 0 0 3

Fita Durex 12x33 (pç) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Refil Sabão Líquido 
(pç)

2 0 s/mat 3 1 0 0 1 1 2 0 0 8

Caneta- Quadro 
Branco

s/mat s/mat s/mat s/mat s/mat 0 0 0 0 0 0 2 2

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Caneta Esferog. (A) 
(pç)0

0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0 0 3 3

Caneta Esferog. (V) 
(pç)

0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0 0 1 1

Caneta Esferog. (P) 
(pç)

0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0 0 4 4

CDR Gravável (80min) 
(pç)

0 0 0 s/mat 5 3 2 1 0 1 1 6 19

Cola Branca  (pç) 0 0 0 0 s/mat s/mat s/mat 0 0 0 s/ mat. 1 1
Tubo de polietileno 
(pç)

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bobina p/ calculadora 0 0 0 0 0 0 0 s/mat. 0 1 1 1 5
Etiqueta 2,5L/6C 0 0 0 0 0 0 s/mat 0 0 0 3 2 5
Etiqueta 2,5L/8C 0 0 0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0
Etiqueta 3L/6,5C 0 0 0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0
Gel para ECG (pote) 0 0 0 0 0 s/mat. 0 10 15 3 3
Álcool (ECG) (pç) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 s/ mat. 3 3
Papel Form Z. A4 
(ECG) 100 (pç)

100 0 0 300 300 500 1.100 400 0 1.600 400 0 4.900

Caneta Bic Metal Point 
(ECG) (pç)

s/mat s/mat s/mat 3 s/mat s/mat 0 0 2 0 0 0 2

Papel T. Fac Símile 
Bobina 210mx50m 

0 0 0 36 5 0 72 24 0 31 s/ mat. 0 176

Envelope 20x28 0 0 0 0 20 40 60 10 0 80 20 0 250
Cartuchos 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 5
Pêra (ECG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5
Bobina (ECG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
Braçadeira (ECG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Corretor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Régua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lápis 0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0 0 4 4
Borracha 0 0 0 0 s/mat 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO 2
Instituto do Coração Edson Saad

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

Cargo Função Quantidades identificação
Diretor de Unidade CD-3 1
Vice-Diretor CD-4 1
Chefe de Gabinete FG-1 1
Coordenador e Diretor 
de Divisão 

FG-1 7

Coordenadora da 
Biblioteca, Chefes de 
Serviço, Unidade e 
Laboratórios

FG-2 17

Chefe de Seção, FG-3 17
Secretaria Acadêmica FG-4
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ANEXO 3

SETORES ATIVIDADE NÚMERO DA SALA

3E48 11,66

3E44 13,18

3E42 8,81
Arquivo Eco/VCG 3E41 8,81

Total Adm. Cardio SME 42,46

Ultrasonografia cardíaca 3E37 e 3E46 22,69
Ergometria 3E35 12,13
Ergometria preparo 3E36 8,77
Test ortostático (TILT) 3E47 11,84
Eletrofisiologia 3E43 13,24

Total Lab. Não invas. 68,67
Total Área SME 111,13
Sala Chefia Cardio 19,07
Recepção 9,68

28,91
Sanitário 1,92

43,81
Total Adm. Cardio 103,39

26,65

Sala 9A14 22,50

Técnica 16,65
Sala de laudos 3,35

2,35

34,25
Repouso pacientes 13,31

8,25
Sala de comando 9,71
Sala de Utilidades 6,66

67,16
Posto de enfermagem 10,22
Sanitário 3,20

175,11

28,44

Área para 12 leitos 212,82

11,88
Posto de enfermagem (2) 12,92
Expurgo (2) 10,84

10,65
Depósitos (3) 19,30
Sala de Reuniões 9,52
Chefia médica 8,90
Chefia de enfermagem 9,14
Sala de Estar 19,25
Vestiário Feminino 9,52
Vestiário Masculino 9,80
Copa 4,22
Repouso dos Médicos 18,40

18,40
Banheiros (3) 10,04
Quartos (2) 24,16
Total CTI-UC 419,76

Enfermarias Posto 8 C 485,65

1.415,09

ÁREA FÍSICA OCUPADA NO HUCFF PELO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA / UNIDADE 
ACADÊMICA INTRAHOSPITALAR DE SAÚDE CARDIOVASCULAR (UAIS-CV) / ICES / 

HUCFF / FM, PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, ASSISTÊNCIA E 
ADMINISTRAÇÃO.

ÁREA FÍSICA 
(m2)

SETOR DE MÉTODOS 
ESPECIAIS DE DIAGNÓSTICO 
(3o. ANDAR) – ADMINISTRAÇÃO

Recepção pacientes 
(marcação ex.)
Biblioteca Setorial 
Cardio
Sala Prof. Waldemar 
Deccache

SETOR DE MÉTODOS 
ESPECIAIS DE DIAGNÓSTICO 
(3o. ANDAR) – Laboratórios de 
métodos não invasivos 
Cardiovasculares

ADMINISTRAÇÃO Cardiologia 
8o. Andar – Bloco E

Sala de Reuniões + 
Secretaria

Salas de Estudo de 
Alunos Pós-grad. +      
Coord Grad. +    Coord. 
Pós-grad. + 
Coord.Finanças + Coord. 
Patrimônio

Anfiteatro José Ananias – 8o. 
Andar Bloco C

Anfiteatro de aulas e 
sessões clínicas

Sala de Eletrocardiografia – 
pacientes internados -  9o. 
Andar Bloco A

Sala para os 
funcionários técnicos de 
eletrocardiografia e 
realização de exames 
de ECG

Hemodinâmica e Eletrofisiologia 
Invasiva – Sub-solo Setor 
Radiologia

Sala de apoio-
observação radiologia
Angiografia Digital – 
radiologia

Comando Laudo – 
radiologia

Angiografia (2 salas de 
exames – angiografia e 
eletrofisiologia)

Total Exames 
Hemodinâmicos e 
Eletrofisiológicos

Medicina Nuclear – Sub-solo – 
Cintilografia Cardíaca

Sala de Exames de 
Cintilografia Cardíaca

CTI – Cardiologia – Unidade 
Coronariana – 8o andar – Bloco 

D

Leitos para pacientes 
internados – UC e CTI 
pós-cirurgia cardíaca
Sala de Prescrição 
médica

Lavagem e preparo de 
material

Repouso dos 
Enfermeiros

Total Àrea Física Serviço Cardiologia (m2)

Observação: O Serviço de Cardiologia desenvolve ainda atividades de atendimento 
a pacientes ambulatoriais em salas no primeiro e segundo andar do Serviço de 
Ambulatório do HUCFF



ANEXO 4

UAIS-CV (Serviço de Cardiologia / HUCFF)
Ambulatório de Cardiologia

(Definição de Cotas por tipo de Consultas)

Análise do Problema

Os ambulatórios do HUCFF, particularmente os ambulatórios dos Serviços de Cardiologia e 
Cirurgia Cardíaca, devido a demanda excessiva, tiveram ao longo dos últimos anos, canceladas as 
vagas institucionais para pacientes de primeira vez,  inviabilizando o acesso a novos clientes e 
criando-se um fluxo paralelo,    informal  e  limitado  de entrada de novos  casos.  Essa situação 
necessita de solução, pois prejudica a integração com o sistema de saúde e também o ensino e a 
pesquisa por impossibilitar a incorporação de número maior de novos casos. 

Após esforço conjunto do corpo clínico da cardiologia, reduziu-se significativamente a fila 
dos pareceres internos que aproximava-se de 600 doentes.

Por outro lado, o ambulatório da Cirurgia Cardíaca não consegue a transferência interna dos 
pacientes  já  operados,  em que  o  ciclo  de  acompanhamento do pós-operatório  ambulatorial  já 
encerrou e o paciente necessita de acompanhamento clínico. O acompanhamento clínico desses 
pacientes  pós-cirúrgicos  no  ambulatório  de cirurgia  cardíaca,  gera  impedimento  ao acesso de 
novos doentes que necessitam ser operados, função precípua desse ambulatório. 

Várias explicações se apresentam para tais fatos, e particularmente uma chama atenção: o 
baixíssimo volume de altas dos pacientes ambulatoriais, em parte devido a natureza crônica das 
patologias cardiovasculares e conseqüente absorção limitada de casos novos.  As  justificativas 
para tais fatos, e bastante pertinentes são:  Para onde encaminhar?; o paciente não deseja perder o 
vinculo com o hospital; a Clínica Médica não os absorve; não há atendimento médico disponível 
próximo a residência; ou alegações dos próprios pacientes de que “aqui sou bem atendido e sou 
acompanhado  em  outros  ambulatórios,  portanto  prefiro  meu  tratamento  em  um  único  lugar”; 
vínculo afetivo médico-paciente.

O fluxo no direcionamento dos pacientes com indicação cirúrgica também está longe do 
ideal: Esta clientela vista pelos ambulatórios, geral e especializados, do Serviço de Cardiologia é 
encaminhada via  parecer interno a dois cardiologistas clínicos (que fazem parte do Serviço de 
Cirurgia Cardíaca) para que possam junto ao cirurgião, avaliar a intervenção. Com o fluxograma 

58



atual, a seguinte situação se apresenta:  Um paciente que venha encaminhado do Município para 
coronariografia devido a angina, após abertura de prontuário na Cardiologia, e do CAT realizado, 
conclui-se que o doente tem indicação precisa de cirurgia. Retorna o paciente em nova consulta 
com seu cardiologista clínico,  que o encaminha para o cardiologista da cirurgia cardíaca. Este 
último analisa o caso junto ao cirurgião que decide operar.  Após  a cirurgia o doente volta  ao 
cardiologista da Cirurgia Cardíaca, que via parecer interno o re-encaminha ao Cardiologista que o 
viu  primeiro.  Este  modelo  além  de  oneroso  para  o  cliente,  também  obstaculiza  de  maneira 
significativa o fluxo ambulatorial.
Obviamente a solução do problema não é simples e muito menos individual, mas inter-institucional 
e de gerenciamento interno.

Propostas e Ações

Prevê-se que em curto espaço de tempo,  o modelo de referência  e contra-referência  em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, modelo este já existente, esteja implementado e 
operante.  Ou  seja,  o  doente  hipertenso  e/ou  diabético  não  complicado,  o  doente  coronariano 
tratado e clinicamente estável, o valvulopata assintomático com dimensões cavitárias e função de 
bomba normais, dentre outros, possam ser acompanhados em áreas programáticas especificas em 
unidades de atenção básica de saúde, gerando consequentemente novas vagas para pacientes de 
1ª vez  no HUCFF. O paciente “transferido” para cuidados de saúde na atenção básica, poderá 
retornar  ao hospital  terciário,  para  o mesmo médico que o assistia  anteriormente,  caso exista 
indicação para esse retorno.

Faz-se  necessário  também,  absorver  os  pacientes  clínicos  do  ambulatório  de  Cirurgia 
Cardíaca. Esses casos serão encaminhados à Cardiologia, inicialmente como pacientes de 1ª vez.

Como dito acima, o ambulatório de Cirurgia Cardíaca do Hospital Universitário, conduzido 
por dois Cardiologistas clínicos, não pode absorver toda a clientela do hospital e mais os casos 
referidos pelos Municípios e que necessitam de tratamento cirúrgico cardiovascular.

Inicialmente, os pacientes acompanhados nestes dois ambulatórios da cirurgia cardíaca, que 
não possam ter alta para a atenção básica e necessitam de acompanhamento clínico cardiológico 
terciário, serão referidos ao ambulatório de Cardiologia como pacientes de 1ª vez. Em paralelo, 
ambulatórios de Cirurgia Cardíaca, supervisionados por cirurgiões, atenderão especificamente os 
pacientes com orientação cirúrgica.  Ou seja,  se um determinado doente visto pela Cardiologia 
preencher critérios de intervenção, este será encaminhado, via parecer interno, ao ambulatório da 
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Cirurgia Cardíaca.  O cirurgião analisará o caso,  marcará a cirurgia e após o procedimento,  no 
momento da alta hospitalar, o paciente terá sua “consulta pós-alta” agendada para o cardiologista 
clínico que o assistiu antes da cirurgia.

O ato de o cirurgião examinar seu doente em nível  ambulatorial,  após a consulta clinico-
cardiológica, ter todos os exames à mão para agendar sua cirurgia, provê maior flexibilidade, reduz 
o custo hospitalar, permitindo que somente os doentes mais graves, necessitem avaliação clínica 
internados.

Segue abaixo os tipos de consulta que serão agendados no ambulatório de Cardiologia e 
respectivas cotas de pacientes por tipo de consulta de acordo com as diretrizes existentes no 
Serviço de Cardiologia, Ambulatório:

a) Parecer interno  02 vagas

São vagas institucionais – agendadas pelo Serviço de Ambulatório.

São consultas geradas pelas diversas especialidades que compõem o corpo assistencial do 
hospital. Incluem os pacientes de alta hospitalar que não estavam sob acompanhamento da 
Cardiologia e que desenvolveram durante internação evento cardiovascular que necessita de 
acompanhamento clínico especializado.

b) Primeira vez  02 vagas

São vagas institucionais – agendadas pelo Serviço de Ambulatório.

b.1 - Pacientes orientados via SISREG com solicitação de procedimentos diagnósticos ou 
terapêuticos invasivos – Cateterismo, Angioplastia, EEF, Marcapassos.

b.2  -  Pacientes  orientados  via  SISREG  para  tratamento  clínico  especializado  em  nível 
terciário.  Serão  agendados  somente  após  o  acordo  de  referencia  e  contra-referência 
implementado com a Secretaria Municipal  de Saúde e as unidades de atenção básica de 
saúde.

b.3 - Pacientes orientados via “Triagem” do hospital e que não tenham tido consulta anterior 
na cardiologia.
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Numa  fase  inicial  os  pacientes  transferidos  do  ambulatório  da  Cirurgia  Cardíaca  serão 
agendados como consultas de primeira vez.

c) Pós-alta  01 vaga

São vagas solicitadas apenas pelo corpo clínico da Cardiologia para pacientes internados 
que receberam alta hospitalar do Serviço de Cardiologia, do Serviço de Cirurgia Cardíaca ou 
de outros serviços hospitalares, mas que tenham sido examinados pelas equipes de parecer 
da cardiologia.
- O paciente que foi examinado antes da internação, nos ambulatórios de cardiologia, após a 
alta hospitalar dessa internação, será encaminhado ao seu próprio médico assistente que o 
examinou no ambulatório.
- Se o paciente foi visto pela Cardiologia apenas na internação, o encaminhamento será para 
o médico que o assistiu na enfermaria.

d) Re-consulta
Agendamento sem cotas e controlado pelo próprio médico.

Só o médico assistente  pode definir  a  necessidade de reconsulta  e a sua freqüência.  O 
número de pacientes de reconsulta é estabelecido pelo próprio clínico assistente.
No caso do médico assistente que em um mesmo turno possua várias agendas, as cotas de 
pareceres e consultas de primeira vez só se aplica a uma agenda. Em se tratando de duas 
sessões em dias diferentes, o modelo se aplica para as duas sessões.

e) Consulta Extra
São consultas de primeira vez solicitada pelo próprio médico que realizará a consulta. Essas 
consultas extras não ocupam vagas de outros tipos de consultas.

Portanto as cotas de consulta são:
1ª vez – duas vagas.
Parecer – duas vagas.
Pós-alta – 1 vaga.
Reconsulta – sem cotas.
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Extra – sem cotas.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2007

Nelson A. de Souza e Silva
Professor Titular
Chefe do Serviço de Cardiologia
Vice-Diretor do Instituto do Coração Edson Saad
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ANEXO 5

ORDEM DE SERVIÇO

Rotina de atendimento aos pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde ao ambulatório 
de Cardiologia do HUCFF.

Conforme acordado com a DMD, DSC, SAA e Serviço Social, e cumprindo determinação do 
convênio estabelecido entre o SUS e o HUCFF, em regras gerais, os pacientes encaminhados para 
procedimentos  cardiológicos  –  cateterismo,  angioplastia,  estudo  eletrofisiológico,  implante  de 
marcapasso, ressincronizadores e desfibriladores – obedecerão ao seguinte roteiro:

A central de regulação do município solicita a chefia do ambulatório do HU, através do SISREG, 
marcação do procedimento cardiológico. A chefia do ambulatório marca a data da consulta 
e encaminha o paciente a triagem onde é feita abertura do boletim de atendimento médico. 
De posse do boletim o paciente segue imediatamente para consulta ambulatorial, nas vagas 
já pré-estabelecidas para tal.

Chegando ao ambulatório procede-se a colheita de história, exame físico que são registrados 
tanto na folha DMD 550 quanto no boletim de atendimento, neste último então é solicitado 
abertura de prontuário. Em anexo, a guia de internação preenchida.

Após  a  consulta  médica  e  abertura  de  prontuário,  o  doente  é  orientado  a  se  dirigir  à 
Hemodinâmica, no subsolo, para agendamento do exame com o secretário do Setor.

Com o exame marcado, antes de sair do hospital, o paciente passa no setor de Admissão e 
Alta, com a guia de internação, para marcar sua internação no dia anterior ao exame, ou no 
próprio dia (a critério da Hemodinâmica).

Os pacientes para  EEF,  MP, ressincronização,  implante  de desfibrilador  são avaliados  pelo 
ambulatório de arritmia, obedecendo ao mesmo roteiro de abertura de prontuário e colheita 
de história.

Tanto  o  paciente  em  que  o  procedimento  for  autorizado,  quanto  naquele  em  que  não  foi 
indicado, o boletim de atendimento médico, a folha DMD 550 e o pedido de abertura de 
prontuário serão feitos normalmente.

No caso do exame não estar  indicado,  a justificativa  constará em ambas as folhas,  bem 
como uma solicitação em folha de parecer junto ao Serviço Social (o doente é encaminhado 
para sala 132) para que se faça a contra-referência do paciente a Unidade de origem.

O  doente  internado  terá  a  supervisão  da  equipe  do  parecer  da  Cardiologia,  que  se 
responsabilizará pelo acompanhamento intra-hospitalar e da alta.

Em  caso  da  necessidade  de  acompanhamento  posterior  na  cardiologia,  pós-alta,  estes 
doentes serão referidos ao médico que o viu inicialmente no ambulatório.

Os casos de solicitação de procedimento que não sejam orientados pelo SISREG, podem ser 
solicitados através do ambulatório de cardiologia, seguindo a mesma rotina de abertura de 
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prontuário, história e exame físico.

Os doentes internados em outra instituição orientados para exames no HUCFF,  seguirão o 
mesmo sistema de agendamento pelo SISREG via SAA.
O Serviço de Admissão e Alta agenda junto a U.C. reserva de leito em consonância com a 
Hemodinâmica para realização do procedimento. Em caso de complicação a vaga encontra-
se disponível para o cliente, caso contrário o leito é liberado e o paciente retorna na própria 
ambulância para o hospital de origem.

Em caso de dúvida procurar a Srª Gilma da Chefia do Ambulatório.

Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
Chefe do Serviço de Cardiologia
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ANEXO 6

Sinopse do Projeto de parceria entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e o Serviço de Cardiologia do HUCFF – UFRJ na 

abordagem da Síndrome de Insuficiência Cardíaca em nível 
ambulatorial e hospitalar, visando definir incidência da doença no 

município, normativas de tratamento e redução de custos de 
internação.

Objetivos

O Serviço de Cardiologia  do HUCFF –  UFRJ em parceria  com a Secretaria  Municipal  de 
Saúde  propõem  o  desenvolvimento  de  projeto  que  visa  estudar  o  perfil  epidemiológico  da 
insuficiência  cardíaca  sistólica  e  diastólica  de  qualquer  etiologia,  com  ênfase  nos  cuidados 
médicos em nível de pólo municipal de saúde. A organização de um espaço interinstitucional – 
Clínica  de  Insuficiência  Cardíaca  –  de  avaliação,  tratamento  e  monitoramento  da  doença  nos 
fornecerá os elementos necessários para obtenção de banco de dados sobre o perfil populacional 
e  as  estratégias  de  tratamento  e  internação  na  rede  de  saúde.  Atualmente  em dois  pólos  da 
Secretaria Municipal de Saúde para Insuficiência Cardíaca (Ilha do Governador e Santa Cruz), que 
representam o enfoque inicial desta parceria, estão cadastrados aproximadamente 400 pacientes 
com  taxa  de  crescimento  de  4%  ao  mês.  Pelas  características  do  modelo:  doença  de  alta 
prevalência,  sem  dados  epidemiológicos  que  permitam  definir  a  incidência  na  população, 
profissionais  de  diversas  áreas  da  saúde  envolvidos  tanto  da  rede  municipal  quanto  da 
universidade,  torna-se  também  campo  de  estágio  para  graduação,  pós-graduação  e 
desenvolvimento de projetos de pesquisa com aplicabilidade notória.

Introdução
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Poucas doenças vistas num contexto de especialidade médica, mobilizam tamanho recursos 
quanto a síndrome de insuficiência cardíaca. Desde sua primeira formulação fisiopatológica em 
1832  por  James  Hope,  o  número  de  novos  casos  de  insuficiência  cardíaca  sintomática, 
particularmente na população acima de 65 anos, vem aumentando assustadoramente, a ponto de 
ser considerada, no século XXI, com pandemia. As condições mais comumente associadas com o 
desenvolvimento desta síndrome são a hipertensão arterial, doença coronariana, diabetes mellitus, 
doença  orovalvular,  abuso  de  bebida  alcoólica,  drogas  cardiotóxicas  e  história  familiar  de 
cardiomiopatia. Ao menos em parte, a tendência ao longo do tempo no aumento da morbidade e 
mortalidade vistas nesta síndrome, paradoxalmente se deve a melhor eficácia no tratamento das 
condições  associadas  ao  desenvolvimento  desta.  Os  avanços  no  tratamento  da  doença 
coronariana,  tanto  aguda  quanto  crônica  reduziram  a  mortalidade,  permitindo  a  melhora  da 
expectativa  de  vida  desta  população  resultando  no  aumento  da  prevalência  de  insuficiência 
cardíaca sintomática ou não. Dados econômicos mundiais mostram que 1 a 2% dos gastos totais 
em  saúde  são  destinados  à  insuficiência  cardíaca  e  70%  deste  total  são  devido  a  custos 
hospitalares.  O gasto  nas  internações  para  insuficiência  cardíaca  é  duas  vezes  maior  que  os 
gastos totais com todas as formas de câncer e infarto do miocárdio somados. 

Em  2001,  no  Brasil,  foram  realizadas  11.756.345  internações  pelo  SUS,  sendo  as  três 
primeiras causas identificadas pelo CID-10:

Gravidez, parto, puerpério 2.810.974;
Doenças do aparelho respiratório 1.834.903;
Doenças do aparelho cardiovascular 1.168.808.
Entre as doenças do aparelho cardiovascular houve 77.829 óbitos (taxa de mortalidade 6.6) 

tendo sido a insuficiência cardíaca com 385.758 hospitalizações a mais freqüente.
Em 2003, os números obtidos do DATASUS não diferem muito aos de 2001 com 1.228.909 

internações decorrentes a doenças do aparelho cardiovascular e 356.785 hospitalizações devido a 
insuficiência  cardíaca representando um valor  aproximado de R$ 198 milhões.  A tendência  ao 
número constante  de  internações  devido  a  insuficiência  cardíaca,  segundo dados compilados, 
prende-se ao fato da limitação no número de leitos de internação do SUS disponíveis nos últimos 
11 anos.

Em  nossa  instituição,  HUCFF  –  UFRJ,  hospital  terciário  de  referência  que  atende 
basicamente pacientes do SUS, entre Abril  de 2006 a Março de 2007 – Anexo I  – tivemos 238 
internações  por  insuficiência  cardíaca,  observando-se  a  mesma  tendência  numérica  de 
estabilização do volume de internações, vista em âmbito nacional, quando se compara o ano de 
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2004 com 200 internações e 224 no ano de 2005.
A organização Mundial de Saúde definiu a síndrome de insuficiência cardíaca como uma das 

prioridades, dentre as doenças crônicas, que necessitam de abordagem estratégica especial tanto 
em nível de prevenção primária quanto ao tratamento.

Importância,  Necessidades e  Objetivos da Clínica de  Insuficiência  Cardíaca  na 
Rede de Saúde.

A  freqüência  de  internações  além  do  elevado  tempo  de  internação  representa  o  maior 
impacto econômico no sistema de saúde visto nesta síndrome, e é exatamente neste segmento que 
a clínica de insuficiência cardíaca oferece seu maior potencial: redução expressiva no número de 
internações. 

Já  é  bem documentado  que  o  atendimento  de  pacientes  com insuficiência  cardíaca  em 
clínicas ou centros especializados confere  menor  número de hospitalizações,  tempo médio de 
internação,  melhor  evolução  clínica  bem  como  melhora  na  sobrevida.  Nos  locais  onde  estes 
centros existem observa-se melhor aderência ao tratamento – dieta e medicação – otimizando a 
classe funcional de forma sustentada ao longo do tempo bem como a capacidade de exercício 
físico.

Compreendendo a complexa natureza da doença e os múltiplos aspectos relacionados a ela 
–  equilíbrio  nutricional,  impacto emocional  negativo,  má adequação da capacidade funcional  – 
pressupõe-se  a  necessidade  da  multidisciplinaridade  na  organização  clínica,  obedecendo  as 
seguintes características gerais, tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar:

7) Capacitação técnica dos participantes;
8) Funcionamento ambulatorial diário, facilitando as marcações e o reconhecimento precoce 

nos casos de descompensação.
9) Acesso fácil do paciente no complexo ambulatorial e agilidade na obtenção do prontuário 

médico.
10)Coordenação e direcionamento fáceis e flexíveis entre o paciente e os participantes da 

clínica.
11)Disponibilização  de  pronto  atendimento,  próximo  ao  ambulatório,  nos  casos  de 

descompensação recente em que haja necessidade de medicação parenteral por período 
curto de tempo, possibilitando o retorno do paciente para casa.
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12)Disponibilidade da medicação no local de atendimento que será fornecida pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Cálculo das necessidades segundo demanda atual – Anexo II.

13)Ambulatório à distância. Cessão de linha telefônica que facilita em muito o segmento do 
paciente quanto a sua evolução clínica e intercorrências, bem como alteração de certas 
medicações sem a necessidade de deslocamento do paciente ao hospital.

14)Conforme observado no Anexo III, dos 15 leitos cardiológicos (atualmente dispersos em 
outras  clínicas)  que  ultrapassam  a  capacidade  instalada  no  8º  andar,  06  destes  que 
representam a média aproximada de pacientes com insuficiência cardíaca internados fora 
das  enfermarias  próprias  (03  masculinos  e  03  femininos)  seriam  realocados 
especificamente para pacientes com insuficiência  cardíaca na mesma área geográfica. 
Seguindo-se a constatação da melhor eficácia no tratamento da clínica especializada e 
verificando a média de permanência dos pacientes com insuficiência cardíaca internados 
fora das enfermarias próprias, extremamente elevada (16 dias) a localização destes leitos 
no complexo cardiológico do 8º andar, com certeza reduzirão significativamente o tempo 
de internação ampliando a capacidade de internações.

Dinâmica do Fluxo dos Pacientes

Os pacientes acompanhados nos postos ou ambulatórios da Secretaria Municipal de Saúde 
serão encaminhados aos pólos de referência em Insuficiência Cardíaca de sua área programática 
obedecendo a determinados critérios clínicos – Anexo IV – e,  após ecocardiograma (caso não 
possua) quantificando o grau de disfunção sistólica ou a demonstração de hipertrofia ventricular, 
incluídos para acompanhamento no pólo. Outros métodos de imagem que comprovem disfunção 
sistólica que não o Ecocardiograma também serão aceitos para inclusão. Também serão aceitos 
pacientes, assintomáticos em que método de imagem tenha demonstrado disfunção sistólica de 
qualquer grau. Nos pólos o paciente é visto – história, exame físico – e abre-se prontuário onde 
recebe um número para identificação. 

Junto  à  história  e  exame  físico,  preenche-se  um  formulário  comum,  atualizado 
periodicamente,  contendo  informações  relevantes,  sobre  os  pacientes  incluídos  no  projeto,  e 
armazenados em banco de dados específico. Estas informações incluem dados sócio-econômicos, 
clínicos e de exames complementares, além de intercorrências evolutivas, consideradas desfechos 
de  interesse  (complicações clínicas,  internações  e/ou procedimentos  de alta  complexidade).  O 
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banco de dados poderá ficar disponível para consulta imediata, via Internet, por profissionais de 
saúde participantes da rede de insuficiência cardíaca que sejam responsáveis pelo atendimento 
dos pacientes. Com este sistema de informações será possível manter um histórico atualizado dos 
paciente,  otimizando  seu  atendimento  e  evitando  duplicidade  desnecessária  de  exames,  com 
redução  de  custos,  além de  se  constituir  em material  de  pesquisa  e  base  para  planejamento 
assistencial futuro.

Após o início ou otimização da medicação se o paciente evoluir  estável,  este poderá ser 
acompanhado no próprio pólo. Nos casos em que o paciente não evolua de forma satisfatória, 
apesar  da  medicação,  ou  necessite  de  apoio  hospitalar  para  procedimentos  invasivos  de  alta 
complexidade tanto para fins diagnósticos quanto terapêuticos, será encaminhado diretamente a 
clínica de insuficiência cardíaca do HUCFF via SISREG. Chegando ao HU, este paciente terá seu 
prontuário aberto, história colhida, seguindo-se as providências necessárias. Após compensação o 
paciente poderá ser contra-referido ao pólo para acompanhamento. Nos casos dos pacientes do 
próprio HUCFF, estes poderão ser referidas à clínica via parecer interno.

O acompanhamento dos doentes internados fora da cardiologia será feita pela equipe do 
“parecer”, que obrigatoriamente estará presente, um dos participantes da clínica de insuficiência 
cardíaca.  O  investimento  hospitalar  prende-se  aos  pacientes  ditos  de  alto  risco:  que  não 
compensam apesar do tratamento clinico otimizado, possuam múltiplas internações e naqueles 
que  possam  se  beneficiar  de  tratamento  cirúrgico,  ressincronização  com  o  emprego  de 
marcapasso, transplante cardíaco ou terapia celular.

Engajados  neste  projeto  estão  médicos,  fisioterapeutas,  enfermeiros,  nutricionistas, 
psicólogos, assistentes sociais de ambas instituições – UFRJ e Secretaria Municipal de Saúde – e 
alunos do PINC (Programa de Iniciação Científica) da UFRJ com expectativa de intercambio maior 
com associação de outros pólos em futuro próximo.

Participantes

HUCFF/UFRJ:

-  Cláudio  Gabriel  Celano  –  Médico  de  Serviço  de  Cardiologia  e  Coordenador  do  Projeto  de 
Miocardite
- Luiz Augusto Feijó – Médico do Serviço de Cardiologia
- Sérgio Salles Xavier – Médico do Serviço de Cardiologia

69



- Marcelo Garcia Iorio – Médico do Serviço de Cardiologia
- João Manoel de Almeida Pedroso – Professor de Cardiologia UFRJ e Chefe de Vigilância Sanitária 
da Secretaria Municipal de Saúde
- Regina Helena Alves Fonseca – Médico do Serviço de Cardiologia
- Plínio Resende do Carmo Júnior – Médico do Serviço de Cardiologia
- Jacob Atié – Prof. e Médico da Eletrofisiologia e Ressincronização
- Ana Luiza Ferreira Sales – Residente do Serviço de Cardiologia
- Aline Souza de Abreu – Secretária 
- Eduardo Sérgio Bastos – Professor do Serviço de Cirurgia Cardíaca
- Mauro Paes Leme – Professor do Serviço de Cirurgia Cardíaca 
- Luiz Bevilacqua – Engenheiro, pesquisador em área Biomédica
- João Carlos do Vale Quaresma – Médico da Fisiatra, Medicina Física
- João Carlos Moreno de Azevedo – Fisioterapia
- José Henrique Cunha Figueiredo – Professor de Psiquiatria da UFRJ
- Maria Angélica de M. Gamelloni - Virologia e Sequenciamento de DNA
- Cândida Maria de Souza - Assistente Social
- Paula Haffner - Aluna de PINC

Secretaria Municipal de Saúde:

- Ana Luiza Mallet – Médica, Secretaria Municipal de Saúde
- Alexandre Brandão – Médico, Coordenador do pólo de Santa Cruz
- Rosangela – Enfermeira responsável pelo Pólo de Insuficiência Cardíaca
- André Triani – Médico, Coordenador do pólo de Insuficiência Cardíaca

70



VI - Anexos
VI.1 - Dados Epidemiológicos

Entre ABRIL DE 2006 a MARÇO DE 2007 a média mensal de internações em Cardiologia 
(Diagnóstico CID X: Capítulo IX - Doenças do Aparelho Circulatório) foi de 138 pacientes/mês e o 
número mensal estimado de Leitos ocupados foi de 51,1. A média mensal de internações em 
Insuficiência Cardíaca (Diagnóstico CID X: Capítulo IX- Doenças do Aparelho Circulatório – 
Diagnóstico I50 ) foi de 20 pacientes/mês e o número mensal estimado de Leitos ocupados foi de 
10,2.
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Morbidade Hospitalar do SUS - Rio de Janeiro
Internações AIH1e5, Valor Total AIH1e5, Valor Médio AIH1e5, Média Permanência segundo Unid Hospitalar
Unid Hospitalar: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Capítulo CID10: IX. Doenças do Aparelho Circulatório

Período: Abr/2006-Mar/2007

Unid Hospitalar Internações 
AIH1e5

Média 
Mensal

Valor Total 
AIH1e5

Valor Médio 
AIH1e5

Média 
Permanência

Pacientes 
por 

leito/mês

Número 
Estimado de 

Leitos 
Ocupados

Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.656 138 5.739.394,83 3.465,82 11,1 2,7 51,1

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)



No ANO DE 2005 a média mensal de internações em Cardiologia (Diagnóstico CID X: Capítulo 
IX- Doenças do Aparelho Circulatório) foi de 104 pacientes/mês e o número mensal estimado de 
Leitos ocupados foi de 49,8. A média mensal de internações em Insuficiência Cardíaca 
(Diagnóstico CID X: Capítulo IX- Doenças do Aparelho Circulatório – Diagnóstico I50 ) foi de 19 
pacientes/mês e o número mensal estimado de Leitos ocupados foi de 10,7.
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Morbidade Hospitalar do SUS - Rio de Janeiro
Internações AIH1e5, Valor Total AIH1e5, Valor Médio AIH1e5, Média Permanência segundo Unid Hospitalar
Unid Hospitalar: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Capítulo CID10: IX. Doenças do Aparelho Circulatório
CID10 3 Dígitos: I50 Insuficiência cardíaca

Período: Abr/2006-Mar/2007

Unid Hospitalar Internações 
AIH1e5

Média 
Mensal

Valor Total 
AIH1e5

Valor Médio 
AIH1e5

Média 
Permanência

Pacientes 
por 

leito/mês

Número 
Estimado de 

Leitos 
Ocupados

Universidade Federal do Rio de Janeiro 238 20 196.940,93 827,48 15,5 1,9 10,2

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Morbidade Hospitalar do SUS - Rio de Janeiro
Internações AIH1e5, Valor Total AIH1e5, Valor Médio AIH1e5, Média Permanência segundo Unid Hospitalar
Unid Hospitalar: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Capítulo CID10: IX. Doenças do Aparelho Circulatório
CID10 3 Dígitos: I50 Insuficiência cardíaca

Período: 2005

Unid Hospitalar Internações 
AIH1e5

Média 
Mensal

Valor Total 
AIH1e5

Valor Médio 
AIH1e5

Média 
Permanência

Pacientes 
por 

leito/mês

Número 
Estimado de 

Leitos 
Ocupados

Universidade Federal do Rio de Janeiro 224 19 213.759,14 954,28 17,2 1,7 10,7

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)



No ANO DE 2004 a média mensal de internações em Cardiologia (Diagnóstico CID X: Capítulo 

IX - Doenças do Aparelho Circulatório) foi de 109 pacientes/mês e o número mensal estimado de 

Leitos  ocupados  foi  de  50,3.  A  média  mensal  de  internações  em  Insuficiência  Cardíaca 

(Diagnóstico CID X: Capítulo IX- Doenças do Aparelho Circulatório – Diagnóstico I50 ) foi de 17 

pacientes/mês e o número mensal estimado de Leitos ocupados foi de 9,3.
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Morbidade Hospitalar do SUS - Rio de Janeiro
Internações AIH1e5, Valor Total AIH1e5, Valor Médio AIH1e5, Média Permanência segundo Unid Hospitalar
Unid Hospitalar: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, UFRJ - Hospital Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Capítulo CID10: IX. Doenças do Aparelho Circulatório

Período: 2004

Unid Hospitalar Internações 
AIH1e5

Média 
Mensal

Valor Total 
AIH1e5

Valor Médio 
AIH1e5

Média 
Permanência

Pacientes 
por 

leito/mês

Número 
Estimado de 

Leitos 
Ocupados

Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.302 109 3.310.154,32 2.542,36 13,9 2,2 50,3

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Morbidade Hospitalar do SUS - Rio de Janeiro
Internações AIH1e5, Valor Total AIH1e5, Valor Médio AIH1e5, Média Permanência segundo Unid Hospitalar
Unid Hospitalar: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Capítulo CID10: IX. Doenças do Aparelho Circulatório
CID10 3 Dígitos: I50 Insuficiência cardíaca

Período: 2004

Unid Hospitalar Internações 
AIH1e5

Média 
Mensal

Valor Total 
AIH1e5

Valor Médio 
AIH1e5

Média 
Permanência

Pacientes 
por 

leito/mês

Número 
Estimado de 

Leitos 
Ocupados

Universidade Federal do Rio de Janeiro 200 17 173.727,41 868,64 16,8 1,8 9,3

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)



VI.2 - CLÍNICA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA HUCFF – UFRJ

ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

A  insuficiência  cardíaca  (IC)  é  uma  doença  de  prevalência  e  incidência  elevada  em 
praticamente  todo  o  mundo.  Nos  Estados  Unidos  são diagnosticados  cerca de 400.000  novos 
casos anualmente. A IC descompensada é a causa isolada mais freqüente de hospitalização na 
população idosa, um fenômeno que tem se acentuado progressivamente. Altas hospitalares com 
diagnóstico final de IC, por exemplo, cresceram de 377.000, em 1979, para 999.000, em 2000, um 
incremento absoluto de 164%, nos EUA.

No Brasil, as admissões hospitalares por IC representaram aproximadamente 4% de todas as 
hospitalizações e 31% das internações do aparelho circulatório no ano de 2002. O custo estimado 
pelo SUS, neste mesmo ano, foi em torno de 200 milhões de reais (admissões pó IC – CID I50.0).

Uma parcela significativa de readmissões por IC descompensada se deve a não aderência 
terapêutica, muitas vezes pelo não acesso as medicações prescritas. As clínicas especializadas 
neste tratamento, abrangendo uma equipe multidisciplinar, vêm obtendo resultados expressivos 
no melhor controle desses pacientes, melhorando a qualidade de vida e evitando internações.

Com o início do programa de insuficiência cardíaca no HUCFF-UFRJ (Clínica de Insuficiência 
Cardíaca – CIC) elaboramos protocolos de acompanhamento e seguimento conjunto com pólos da 
rede municipal. Tendo como uma das principais metas, a dispensação gratuita de medicamentos, 
segue em anexo a estimativa mensal de alguns fármacos ainda não disponíveis e fundamentais 
para os nossos pacientes. Essa previsão foi baseada na demanda ambulatorial atual, englobando 
pacientes da rede municipal que necessitem serem acompanhados no HUCFF (pacientes de difícil 
compensação e que precisem de recursos terciários).  Com o avançar do grupo e novos pólos 
integrados, a estimativa deverá ser superior à referida em anexo.

VI.2.a - Estimativa de utilização de medicamentos – REMUNE – SMS

Baseado em 250 pacientes/mês (demanda atual)
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AMIODARONA 200mg – 6.000 cp/mês – R$ 366,00

VERAPAMIL 80mg – 4.500 cp/mês – R$ 180,00

WARFARINA 5 mg – 3.000 cp/mês – R$ 305,70

QUINIDINA – 1.500 cp/mês – R$ 930,00

ISOSSORBIDA 20mg – 12.000 cp/mês – R$ 717,60

ISOSSORBIDA 5mg – 7.500 cp/mês – R$ 142,50

ANLODIPINA 5mg – 6.000 cp/mês – R$ 88,80

FUROSEMIDA 40mg – 30.000 cp/mês – R$ 396,00

ESPIRONOLACTONA 25mg – 3.750 cp/mês – R$ 262,50

HIDRALAZINA 25mg – 12.000 cp/mês – R$ 2.037,60

DILTIAZEN 60mg – 6.750 cp/mês – R$ 522,45

CARVEDILOL 3,125mg – 18.000 cp/mês – R$ 1.116,00

CARVEDILOL 12,5mg – 18.000 cp/mês – R$ 1.584,00

CUSTO TOTAL/MÊS – R$ 8.649,15

VI.3 – Capacidade Instalada

O hospital Universitário Clementino Fraga Filho tem a missão institucional de “desenvolver 
ações de ensino e pesquisa em consonância com a função social da universidade, articuladas à 
assistência à saúde de alta complexidade e integradas ao Sistema Único de Saúde, provendo ao 
seu público atendimento de qualidade de acordo com princípio éticos e humanísticos”, 

O  HUCFF  é  uma  instituição  hospitalar  universitária  pública  compondo  o  conjunto  de 
equipamentos  assistenciais  de  saúde  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  e  portando, 
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vinculado ao Ministério da Educação do Governo Federal do Brasil. 
 O HUCFF está inserido em uma Área de Planejamento do Município,  a  AP3.1,  região de 
grande densidade populacional com concentração de pessoas com baixa renda. A população da 
AP  3.1  é  de  cerca  de  900.000  habitantes.  Nesta  área,  o  HUCFF  já  participa  da  regulação  de 
consultas especializadas. Sendo que a CAP 3.1 também opera uma oferta complementar destes 
recursos para as áreas vizinhas em direção à Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dentro das estratégias 
de  regulação,  a  organização  da  assistência  ambulatorial  e  hospitalar  para  pacientes  com 
insuficiência cardíaca (ICC) é estratégica para a melhoria das condições de saúde da população.

O Serviço de Cardiologia do HUCFF vem desenvolvendo, em parceria com o município do 
Rio  de  Janeiro,  e  em  consonância  com  as  diretrizes  do  SUS,  um  plano  para  combater  este 
problema de saúde pública. No contexto da insuficiência cardíaca, observa-se a necessidade de 
regulação de seis leitos de cardiologia para a regulação de pacientes com ICC, moradores da Ilha 
do Governador, com objetivo de otimizar o tratamento com redução do tempo médio de internação 
e da mortalidade hospitalar.

Os Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca têm 35 leitos hospitalares sendo que 11 são 
de terapia intensiva (pós-operatório da cirurgia cardíaca e unidade coronariana), conforme dados 
de capacidade instalada do HUCFF.  Nos últimos três anos, a média de internações de pacientes 
cardiológicos foi de 127 internações/ano, sendo 138 no último período avaliado. Considerando o 
número de AIH e o tempo médio de internação, verificou-se uma ocupação de pelo menos 50 leitos 
hospitalares em cardiologia, ultrapassando a capacidade instalada (35 leitos) em 15 leitos.

Capacidade Instalada Hospitalar do HUCFF
CAPACIDADE INSTALADA HOSPITALAR

LEITOS CIRÚRGICOS

Nome Leitos Leitos 
Existentes

Leitos SUS Leitos Não SUS

CIRURGIA CARDÍACA 12 12 0
CIRURGIA GERAL 44 44 0

CIRURGIA VASCULAR 10 10 0

GINECOLOGIA 12 12 0

LEITO/DIA 12 12 0

UROLOGIA 11 11 0

NEUROCIRURGIA 11 11 0

OFTALMOLOGIA 6 6 0

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 26 26 0

OTORRINOLARINGOLOGIA 6 6 0

PEDIATRIA 8 8 0

PLÁSTICA 4 4 0

PROCTOLOGIA 12 12 0

TORÁCICA 12 12 0

TOTAL 186 186 0

CLÍNICOS

Nome Leitos Leitos 
Existentes

Leitos SUS Leitos Não SUS

CARDIOLOGIA 12 12 0
CLÍNICA MÉDICA 57 57 0

76



CLÍNICA MÉDICA (ISOLAMENTO) 4 4 0

CONVÊNIO 17 0 17

DERMATOLOGIA 14 14 0

DIP 21 21 0

DIP (ISOLAMENTO) 4 4 0

ENDOCRINOLOGIA 4 4 0

GASTROENTEROLOGIA 10 10 0

GERIATRIA 6 6 0

HEMATOLOGIA 18 18 0

NEFROLOGIA 18 18 0

NEUROLOGIA 6 6 0

NUTROLOGIA 4 4 0

PNEUMOLOGIA 12 12 0

PNEUMOLOGIA (ISOLAMENTO) 4 4 0

REUMATOLOGIA 4 4 0

MEDICINA NUCLEAR 1 1 0

VIDEO ECG 1 1 0

TOTAL 217 200 17

COMPLEMENTAR

Nome Leitos Leitos 
Existentes

Leitos SUS Leitos Não SUS

UNIDADE INTERMEDIÁRIA 4 4 0
CTI GERAL CLÍNICO 6 6 0

CTI GERAL CIRÚRGICO 6 6 0

CTI CORONÁRIA 7 7 0

CTI CIR CARDÍACA 4 4 0

CTI CONVÊNIO 5 0 5

TOTAL 32 27 5

TOTAL DE LEITOS 435 413 22
* Não está incluído na relação acima o Hospital-Dia: 20 poltronas que são utilizadas em mais de 
95% para procedimentos cirúrgicos (cirurgia oral, de mão e oftálmica).

VI.4 – Critérios para inclusão de pacientes nos polos de ICC

77



ANEXO 7

UAIS_CV / ICES (Serviço de Cardiologia / HUCFF)
Coordenação de Pós-Graduação e Coordenação de Pesquisas

Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia)
Faculdade de Medicina / UFRJ

 PROJETOS DE PESQUISA  - 2007
FINANCIAMENTOS

Título do Projeto: LETALIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADOS 
NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO DE 1999 A 2003.

- Coordenador do Projeto: - Glaucia Maria Moraes de Oliveira (Profª Adjunta do Departº de Clínica Médica 
da FM da UFRJ). 
- Colaboradores: - Nelson Albuquerque de Souza e Silva - Prof. Titular do Departº de Clínica Médica da FM da 
UFRJ;Carlos Henrique Klein - Pesquisador Titular - Escola Nacional de Saúde Pública - Fundação Oswaldo 
Cruz; Ana Luiza Ferreira Sales -  Residente (R2) - Serviço de Cardiologia do HUCFF da UFRJ.
- Instituição Executora: - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Faculdade de Medicina); Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ)
- Órgão Financiador: CNPq / DPT / CGSAU
- Edital: EDITAL MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT- Saúde nº 33/2007
- Orçamento: R$ 33.000,00
- Obs.: 24 meses / Projeto aprovado

Título do Projeto: LETALIDADE NAS REPERFUSÕES MIOCÁRDICAS CIRÚRGICAS E POR 
ANGIOPLASTIAS CORONARIANAS PAGAS POR SEGUROS DE SAÚDE E PRIVADOS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

- Coordenador do Projeto: Nelson Albuquerque de Souza e Silva - Prof. Titular do Departamento de Clínica 
Médica da FM da UFRJ;
- Colaboradores: Carlos Henrique Klein; - Glaucia Maria Moraes de Oliveira; -Paulo Henrique Godoy
- Instituição Executora: Universidade Federal do Rio de Janeiro (Faculdade de Medicina) e Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ)
- Órgão Financiador: CNPq/ ANS
- Edital: MCT/ CNPq/ ANS 25/2007 - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde 
Suplementar.
- Orçamento: R$ 31.500,00
- Obs: Projeto aprovado - conta B.B. / ag.3652-8 / c.c. 445.836-2
- CEP nº 026/08 (aprovado em 17/03/08)

15) Título do Projeto: PROJETO MACC-Rio - Rede de Pesquisa em Medicina Assistida por Computação 
Científica do Rio de Janeiro (MACC-Rio) constituída por 13 instituições do Estado do Rio de Janeiro.

- Coordenador do Projeto: Prof. Arthur Ziviani
- Colaboradores: - ACSC - Associação Congregação Santa Catarina ; - COPPE - - Coordenação do Programa 
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de Pós-Graduação em Engenharia/UFRJ;  - FMP - Faculdade de Medicina de Petrópolis;  - HPC - Hospital 
Pró-Cardíaco do Rio de Janeiro;  - FM-UFRJ - Faculdade de Medicina / Universidade Federal do Rio de 
Janeiro;  - IME - Instituto Militar de Engenharia;  - INCA - Instituto Nacional do Câncer ;  - LNCC - 
Laboratório Nacional de Computação Científica; - PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro; - FCM-UERJ - Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Estadual do Rio de Janeiro; - UFF - 
Universidade Federal Fluminense; - FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz; - Rede D´Or - Laboratórios da 
Rede D´Or;
- Instituição Executora: LNCC
- Órgão Financiador: FAPERJ
- Edital: Orçamento: R$ 310.000,00
- Obs: Duração: 24 meses
- Recursos: 1ª Parcela liberada R$ 155.000,00   /  11.934,00 (custeio) + 136.046,46 (capital) = 147.980,46 
(executados) - Saldo 1ª parcela = 7.019,54  /  Falta a 2ª Parcela: R$ 155.000,00

 Título do Projeto: SUPORTE REMOTO AO ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL COM USO 
DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS.

- Coordenador do Projeto: Prof. Artur Ziviani - LNCC
- Colaboradores: Nelson Albuquerque de Souza e Silva; - Wilson Braz Correa Filho - UFRJ e SAMU-RJ; - 
Antônio Tadeu Azevedo Gomes - LNCC
- Instituição Executora: LNCC
- Órgão Financiador: FAPERJ
- Edital: Orçamento: R$ 91.884,30
- Obs: Projeto Aprovado

3) Título do Projeto: MODELAGEM COMPUTACIONAL DO SISTEMA CARDIOVASCULAR 
HUMANO.

- Coordenador do Projeto: Prof. Raúl Antonino Feijoó - LNCC/MCT
- Colaboradores: Alexandre Loureiro Madureira; Alexandre Roma; Antonio Carlos Salgado Guimarães; 
Claudio Padra; Edgardo Taroco; Eduardo Alberto Fancello; Fernando G. Basombrio; Fernando Quintana; 
Frédéric Gerard Christian Valentin; Gilson Antônio Giraldi; Gustavo Buscaglia; José Karam Filho; Luiz 
Augusto Feijó; Marcelo Javier Venere; Martius de Oliveira;
Márcio Arab Murad; Renato Simões Silva
- Instituição Executora: LNCC/MCT; INCOR (HCFMUSP); Dep. Cardiologia da FM da UFRJ; ICES; Serviço 
Cardiologia do HUCFF/UFRJ; Dep. Cardiologia FM de Petrópolis
- Órgão Financiador: CNPq / MCT
- Edital: Edital MCT/CNPq/CT - Info. Nº 07/2007

− Título do Projeto: PROJETO RUTE - NÚCLEO DE TELEMEDICINA DO COMPLEXO 
ACADÊMICO HOSPITALAR DA UFRJ (NUTEL / UFRJ)  - Sede Central - Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho / UFRJ.

- Coordenador do Projeto: Nelson Albuquerque de Souza e Silva - Prof. Titular do Departº de Clínica Médica 
da FM da UFRJ;
- Colaboradores: - Marcos Martins da Silva; - Edmundo Albuquerque de Souza e Silva; - José Roberto Boisson 
de Marca; - Dr. Wilson Braz Corrêa Filho; - Dr. Luiz Maurino Abreu; - Aline Souza de Abreu; - Aparecida 
Rosa de Souza; - Paulo Renato das Chagas; - Beatriz Duarte das Chagas; - Heloise Ribeiro de Mello; - Regina 
Gondim da Cunha Martins; - Artur Ziviani; - Fernando Alvares Salis; - Felipe Kramer Ribeiro
- Instituição Executora: - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ
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- Órgão Financiador: Ministério da Ciência e Tecnologia
Projeto RUTE / Coordenação: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) / Apoio: FINEP e Abrahue
- Orçamento:  Equipamentos e Material Permanente: R$ 165.480,00 (financiamento externo) / Obras e 
Instalações: R$ 140.281,80 (financiamento próprio) / Total: R$ 305.761,80
- Obs: 8 meses

4) Título do Projeto: PARÂMETROS CLÍNICOS E MOLECULARES DE ESTRATIFICAÇÃO DE 
REISCO DE MORTE SÚBITA NA CARDIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA.

- Coordenador do Projeto: Prof. Turán Peter Ürményi
- Colaboradores: Prof. Edson Rondinelli; Rosane Silva; Dr. Roberto Coury Pedrosa; Dr. Sérgio Salles Xavier; 
Prof. Nelson de Albuquerque de Souza e Silva; Prof. Antonio Carlos Campos de Carvalho; Prof. José Hamilton 
Matheus Nascimento
- Instituição Executora: UFRJ - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e Serviço de Cardiologia - Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho
Órgão Financiador: CNPq
- Edital: MCT-CNPq/MS-SCTIE-DECIT - nº 25/2006
- Orçamento: R$ 150.000,00
- Obs: Recursos Liberados

5) Título do Projeto: PARÂMETROS CLÍNICOS E MOLECULARES DE ESTRATIFICAÇÃO DE 
RISCO DE MORTE SÚBITA NA CARDIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA.

- Coordenador do Projeto: Prof. Edson Rondinelli
- Colaboradores: Prof. Turán Peter Ürményi; Rosane Silva; Dr. Roberto Coury Pedrosa; Dr. Sérgio Salles 
Xavier; Prof. Nelson de Albuquerque de Souza e Silva; Prof. Antonio Carlos Campos de Carvalho; Prof. José 
Hamilton Matheus Nascimento
- Instituição Executora: UFRJ - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
- Órgão Financiador: Edital FAPERJ nº 14/200-7
- Edital: FAPERJ
- Orçamento: R$ 200.000,00
- Obs: Recursos Liberados

9) Título do Projeto: PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA O DIAGNÓSTICO DE 
CARDIOMIOPATIAS DE CAUSA INDETERMINADA.

- Coordenador do Projeto: Profª Christina Maeda Takiya
- Colaboradores: Dr. Cláudio Gabriel Celano / Dr. Luiz Augusto Feijó
- Instituição Executora: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ
- Órgão Financiador: FAPERJ
- Orçamento: R$ 304.800,00
- Obs: Recursos já liberados

− Título do Projeto: FATORES ASSOCIADOS COM A OCORRÊNCIA DE SÍNDROMES 
CORONÁRIAS AGUDAS.

- Coordenador do Projeto: Prof. Edson Rondinelli
- Colaboradores: Profª Glaucia Maria Moraes Oliveira
- Instituição Executora: Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - UFRJ; Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho - UFRJ
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- Órgão Financiador: CAPES
- Edital: Edital Pró-Equipamentos nº 01/2007
- Orçamento: R$ 218.000,00
- Obs: Projeto ainda não aprovado

VII. Título do Projeto: INFRAESTRUTURA PARA O SERVIÇO DE CARDIOLOGIA /HUCFF
 Fundo Nacional de Saúde / MS - 2007

1. Processo Nº 33663.683.0001/07-013
    - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente: R$ 1.024.800,00
2. Processo Nº 33663.683.0001/07-014
    - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente: R$ 1.058.000,00
3. Processo Nº 33663.683.0001/07-016
    - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente: R$ 136.445,00
    - Ampliação: R$ 790.000,00
    - Reforma: R$ 64.500,00
4. Processo Nº 33663.683.0001/07-019
    - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente: R$ 461.027,00
- Coordenador do Projeto: Nelson Albuquerque de Souza e Silva - Prof. Titular do Departº de Clínica Médica 
da FM da UFRJ;
- Instituição Executora: Instituto do Coração Edson Saad - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - 
UFRJ
- Órgão Financiador: Fundo Nacional de Saúde
- Edital: Orçamento: R$ 1.728.072,00
- Obs: Projetos ainda não aprovados

− Título do Projeto: IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE PESQUISA EM MÉTODOS 
MOLECULARES PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS CRÔNICAS, DEGENERATIVAS, 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS.

- Coordenador do Projeto: Prof. Edson Rondinelli
- Instituição Executora: UFRJ - Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
- Órgão Financiador: FAPERJ/SECTI e SES - Pesquisa SUS
- Edital: Edital - Pesquisa SUS -nº 04/2004
- Orçamento: R$ 190.000,00
- Obs: Recursos liberados: Total geral da Rede: R$ 1.000.000,00 - Total da UFRJ: R$ 190.000,00

− Título do Projeto: ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM EMPREGADOS DO CENTRO 
DE PESQUISAS DA PETROBRÁS.

- Coordenador do Projeto: Prof. Edson Rondinelli e Prof. Nelson A. de Souza e Silva
- Órgão Financiador: CENPES/PETROBRAS
- Orçamento: R$ 392.700,00
− Obs: Período de 2003-2005

− Título do Projeto: HEPATITE CRÔNICA C - Avaliação da Resposta viral ao Tratamento pelo Método 
do PCR REAL TIME. Importância da Diversidade Genética do HCV e do Polimorfismo HLA e da IL-
10 no Diagnóstico, Prognósticos, Tratamento e no Custo para o Sistema de Saúde.
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- Coordenador do Projeto: Prof. Edson Rondinelli
- Instituição Executora: Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho / Universidade Federal do Rio de Janeiro / 
UFRJ
- Edital: Processo 403.046/2004 - Modalidade: APQ
- Orçamento: R$ 199.906,75
- Obs: Custeio R$ 94.372,75 - Capital R$ 105.534,00

− Título do Projeto: MARCADORES DE VIAS ENDOCÍTICAS DE TRYPANOSOMA CRUZI: 
ESTUDO DA EXPRESSÃO DOS GENES TIPO Rab (TcRABT) E Rab5 E LOCALIZAÇÃO DE SEUS 
PRODUTOS PROTEICOS.

- Coordenador do Projeto: Prof. Edson Rondinelli
- Órgão Financiador: CNPq 
- Edital: Edital Universal CNPq - 2005
- Orçamento: R$ 26.000,00

− Título do Projeto: LETALIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA 
DOENÇA ISQUÊMICA DO CORAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

- Coordenador do Projeto: Glaucia Maria de Moraes Oliveira
- Instituição Executora: HUCFF / UFRJ
- Órgão Financiador: FAPERJ
- Edital: Edital 04/2004 
- Orçamento: R$ 127.000,00
II) Obs: Pesquisa para o SUS: R$ 40.000,00

ANEXO VIII

Anexo IX

Para acessar o anexo IX, clique aqui.
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6) Responsável 12) Valor

Chefe SME Sala de ECO Ecocardiógrafo HP Não

Chefe SME Sala de ECO Não

Chefe do Serviço U.Coronariana Necessita reparo Não

Chefe SME Sala de ECO Sim 18/06/2003 253.537,74

5) Nº do 
Patrimônio 

do Bem

7) Localização: 
Seção/Setor/Sala

8) Situação do 
Bem

9) Descrição do 
Bem

10) Contrato 
de 

Manutenção

11) Data de 
Aquisição

Em 
funcionamento 

intermitente
CI/SEB/175/07 

para Patrimônio: 
Sem condição de 
reparo. Retirado 

da SEB para 
depósito:01/08

Ecocardiógrafo 
Apogee

Ecocardiógrafo  
Siemens

SEPAT-
HUCFF 
18814

(reinst.software) 
-14/09/2007-

Ecocardiógrafo 
Siemens G60



ANEXO 10

NECESSIDADES DE VAGAS DOCENTES
ICES/FM/UAIS-CV – Serviço de Cardiologia/HUCFF

Apresentamos abaixo as atividades docentes nas áreas de ensino, pesquisa, assistência e administração e os 
critérios que julgamos, devem nortear a definição das necessidades de pessoal docente e consequentemente das 
vagas  a  serem  alocadas  para  que  a  Disciplina  de  Cardiologia  do  Departamento  de  Clínica  Médica  da 
Faculdades de Medicina possa prover as condições necessárias para o adequado funcionamento do Serviço de 
Cardiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/Instituto do Coração Edson Saad.

Esperamos com esse documento, demonstrar que o planejamento das necessidades de pessoal docente para 
a Disciplina de Cardiologia (Serviço de Cardiologia do HUCFF) deve ter por base todas as atividades exercidas 
pelos docentes/médicos de modo integral. As atividades assistenciais das 9 unidades hospitalares da UFRJ, que 
funcionam ininterruptamente   24  h  /d,  provendo saúde para nossa  população,  não podem ser  planejadas 
independentemente das atividades  de ensino de graduação e de pós-graduação, de pesquisa e administrativas. 

Pretendemos com esse estudo da área de Cardiologia, demonstrar as peculiaridades inerentes à função 
docente/médico e com isso subsidiar a chefia do Departamento de Clínica Médica e a Comissão Permanente de 
Alocação de Vagas Docentes da Congregação da Faculdade de Medicina na tarefa de definir as necessidades de 
vagas docentes para a Faculdade de Medicina, responsável por prover a cobertura de pessoal docente/médico 
necessária para o funcionamento de todas as 09 unidades hospitalares da UFRJ.

I) Considerações Gerais

A Faculdade  de  Medicina  tem como objetivo  a formação do  homem com plena consciência  da 
cidadania, a geração do saber na área de Saúde, visando a melhoria de saúde da população e o 
contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de saúde e de educação em saúde do País.  Para isso, 
forma cidadãos profissionais médicos, docentes e pesquisadores da área de medicina.

Para  que  este  objetivo  seja  alcançado,  torna-se  necessário  a  existência  de  um  corpo  docente 
qualificado e capaz de exercer atividades de ensino, pesquisa e extensão ou assistência médica à 
população dentro do princípio de integração docente-assistencial ou ensino-serviço.

O princípio de integração ensino-serviço, norteou o acordo de cooperação firmado entre a Faculdade 
de Medicina e o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, criado em 1978 para servir de 
campo de treinamento para o pessoal da área de saúde e outras áreas afins. Por este acordo os 
docentes da Faculdade de Medicina comporiam o corpo clínico do HUCFF e seriam designados 
pelo Diretor do Hospital para exercerem funções de chefias de serviços dentro de critérios pré-
definidos e obedecendo a hierarquia docente. Acordos similares existiam também com os demais 
institutos especializados do CCS e que possuíam unidades hospitalares. 

Para compor o corpo clínico do HUCFF e dos demais institutos especializados, era fundamental que 
as  vagas  docentes  da  Faculdade  de  Medicina  fossem  suficientes  para  manter  as  atividades 
docente-assistenciais  de  todas  as  unidades  hospitalares  e  aumentassem  de  acordo  com  o 
desenvolvimento assistencial  dessas e  com o conseqüente aumento das  atividades  de ensino e 
pesquisa.  A  existência  de  médicos  não  docentes,  da  carreira  de  funcionários  técnico-
administrativos e contratados pela UFRJ para as unidades hospitalares, seria a exceção, isto é, só 
ocorreria se não existissem docentes na área que se fizesse necessária. Mesmo assim, essa vaga de 
técnico-administrativo médico deveria ser para situações especiais  e logo complementada por 
uma vaga docente para preencher a nova área.

O HUCFF inaugurou suas atividades em 1978, com mais de 95% de seu corpo clínico composto por 
docentes da Faculdade de Medicina.
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Atualmente, por diversos motivos que não cabem aqui ser analisados, o HUCFF possui mais médicos 
não docentes,  da carreira  técnico administrativa,  do que docentes em seu corpo clínico.  Sem 
mencionar os  médicos  que tiveram que ser contratados fora da carreira  universitária,  como 
profissionais terceirizados ou cooperativados. O número de docentes da Faculdade de Medicina 
foi reduzido gradativamente e significativamente ao longo dos últimos 25 anos, devido a redução 
progressiva de vagas alocadas, insuficientes até para repor as aposentadorias que se processaram 
nesse período. Isso certamente ocasionou danos ao ensino e à pesquisa e também à assistência em 
saúde.

A disciplina de Cardiologia não é exceção a essa regra. Ao contrário, é o exemplo mais contundente 
desta distorção.

Embora  algumas  agências  governamentais  estejam  priorizando  critérios  de  avaliação  do  corpo 
docente tendo por base o perfil de pesquisador, julgamos que este critério não deva ser adotado, 
por nosso departamento e nem pela Faculdade de Medicina, como único e exclusivo na seleção de 
seu  pessoal  docente.  Precisamos  de  pesquisadores  clínicos e  pesquisadores  básicos,  mas 
necessitamos  principalmente  de  docentes  especialistas  em  ensino e  que  também  exerçam  as 
atividades  assistenciais  necessárias para  manter  o  Hospital  Universitário  e  as  nossas  outras 
unidades hospitalares com alto padrão de qualidade, dentro dos princípios que devem nortear o 
conceito  de  Hospital  Universitário  e  já  bem  definidos  nos  documentos  de  implantação  do 
HUCFF. As atividades de ensino e de assistência no HUCFF podem ser exercidas por médicos, 
mas o desejável é que o corpo clínico das Unidades Hospitalares da UFRJ seja composto por 
pessoal docente-médico. As pesquisas clínicas, o ensino médico e de outras áreas de saúde, só 
poderão ser  feitos  com qualidade se  tivermos  um hospital  que tenha estas  finalidades  e  não 
apenas  a  finalidade assistencial.  As  pesquisas  básicas  devem também estar  voltadas  para as 
necessidades de saúde da população.

II) Critérios para a seleção docente:

Sendo assim julgamos que os seguintes critérios devem nortear as necessidades de seleção de docentes 
para a disciplina de cardiologia e que poderão ser estendidos para outras áreas de conhecimento:

5) Nossa  prioridade  máxima  é  de  docentes  especialistas  em  ensino e  que  também  exerçam  funções 
assistenciais.

6) A segunda prioridade é de pesquisadores clínicos (com formação específica para esta função).
7) A terceira prioridade é de docentes pesquisadores de área básica, engajados em pesquisas voltadas para 

as necessidades de saúde da população.
8) Precisamos corrigir  as enormes distorções existentes nas disciplinas que devido as suas necessidades 

assistenciais, estão com número de médicos contratados pelos hospitais, muito superiores ao número de 
docentes da Faculdade de Medicina.

9) A necessidade de docentes deve ser norteada levando em consideração a prevalência das doenças. Maior 
número de docentes devem ser alocados para as áreas que representam os maiores problemas de saúde 
para  a  população  (ver  Anexo  1).  O  ensino  deve  ter  por  base  também  essas  doenças.  Portanto  a 
necessidade de docentes deve ser prioritária para as doenças cardiovasculares e pulmonares, oncologia-
hematologia e doenças infecciosas. Isto não significa o abandono de outras áreas, pelo contrário, até 
novas  áreas  podem  e  devem  ser  criadas  mas  com  critérios  de  proporcionalidade  com  base  nas 
necessidades de saúde.

10) Áreas de suporte à todas as atividades clinicas como anatomia patológica, patologia clínica,  biologia 
molecular e genética, computação científica, fisioterapia e reabilitação, devem ser sempre consideradas 
no processo de alocação.

11) Há necessidade de selecionar docentes em início de carreira e não apenas docentes em final de carreira.
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Tendo por base estas prioridades analisamos a situação atual da Disciplina de Cardiologia/Serviço de 
Cardiologia do HUCFF:

III) Pessoal docente/médico em atividade – regime de trabalho e titulação:

1 - Número de docentes: 12. Desses, 11 estão em atividade e 01 está em licença para tratamento de saúde 
há mais de um ano. 10 têm Doutorado e são professores adjuntos ou associados e 01 é professor titular. 
02 são professores adjuntos e têm mestrado. Todos os docentes, excluindo 02 recém concursados (há 
menos de 3 anos), têm mais de 20 anos de serviço público e três deles já com tempo para aposentadoria. 
Dois dos docentes estão contratados em regime de apenas 20 horas/semana e um docente tem regime de 
60 h por semana, os demais estão em regime de 40 h, com ou sem DE. Portanto o número de docentes-
equivalente 40h é de 11,5.

2  -  Número  de  médicos  (técnico-administrativos):  32  –  2  com  doutorado,  12  com  mestrado,  4 
doutorandos. Destes médicos, 14 exercem sua função como plantonistas da Unidade Coronariana. Estes 
32 médicos representam 25 médicos-equivalente 40 h (sendo 2,5 médicos-equivalente 40 h em regime 
cooperativado).

IV) Necessidades de cobertura assistencial aos pacientes ambulatoriais e internados no HUCFF:

O  Serviço  de  Cardiologia  do  HUCFF  dá  cobertura  assistencial  para  12 leitos  de enfermarias 
cardiológicas e mais 6 leitos de Unidade Coronariana. Em 2007 foram efetuadas 781 internações nesses  leitos. 
Também dá cobertura de pareceres cardiológicos para todos os demais leitos do HUCFF (cerca de 500 leitos). 
Ressalte-se que as doenças cardiovasculares representam 12 a 13 % do total de internações no País (a terceira 
causa de internações só suplantada por gravidez parto e puerpério e pelas doenças do ap. respiratório) e 17 % 
dos custos Hospitalares com estas internações (as doenças que mais custam ao País). Portanto a cada momento, 
nos  500  leitos  do  HUCFF estão  internados  cerca  de  60  pacientes  cujo  diagnóstico  principal  é  de  doença 
cardiovascular, acrescido dos diagnósticos secundários desse grupo de doenças, em pacientes que internam por 
outros motivos, principalmente os diagnósticos cirúrgicos para os quais a consulta cardiológica é frequente.

Em 2007 o Serviço de Cardiologia deu um total de 805 pareceres para as outras especialidades clínico-
cirúrgicas do HUCFF e cobriu as consultas cardiológicas provindas do setor de emergência.

O  Corpo  docente/médico  do  serviço  de  cardiologia  também  provê  cobertura  assistencial  em 
procedimentos cardiovasculares diagnósticos e terapêuticos de média e alta complexidade nos seus laboratórios 
especializados de: 

1. Hemodinâmica
2. Eletrofisiologia.
3. Cintilografia cardíaca.
4. Holter e Teste Ortostático (TILT)
5. Eletrocardiografia.
6. Marcapasso.
7. Ecocardiograma.
8. Ergometria
9. Reabilitação cardiovascular.

Além da cobertura aos pacientes internados os docentes-médicos do Serviço de cardiologia realizam 
consultas cardiológicas para pacientes ambulatoriais.

Em 2007 o serviço de cardiologia realizou pouco mais de 14.000 consultas em 45 sessões semanais (180 h/
semana) para pacientes ambulatoriais do HUCFF.
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Ressalte-se que o corpo clínico da disciplina de cardiologia e Serviço de Cardiologia do HUCFF deveria 
também prover assistência especializada para todas as demais unidades hospitalares da UFRJ, o que não é feito 
pela total inexistência de pessoal para efetuar essa tarefa de importância fundamental.

V) Necessidades de Ensino:

Os  Docentes  da  disciplina  de  cardiologia  do  Departamento  de  Clínica  Médica  da  Faculdade  de 
Medicina, são responsáveis pelas atividades de ensino relacionadas  à sua área de conhecimento, para alunos 
de:

1) Graduação
4) Disciplina de Propedêutica Clínica – tutoria (2 vezes por semana) para 1 a 2 grupos de 7 a 10 alunos M5 por 

semestre em rodízio de docentes;
5)  PCIs de Clínica Médica I e II – alunos M6 e M7  -  96 alunos (M6)  por semestre por 5 semanas (10 

h/semana)  e  15  alunos  M7  por  mês  para  treinamento  supervisionado  em  serviço  nas  enfermarias  de 
cardiologia (15 h/semana).

− Internato  -  eletivo  e  rotatório  (1  a  6  alunos  a  cada  6  semanas  para  atividades  supervisionadas  nas 
enfermarias (20 h/sem).

2) Pós-graduação “stricto sensu” - Programa de Pós-graduação em Medicina – Cardiologia;

São admitidos a cada ano, 6 novos alunos de mestrado e 4 de doutorado.
Os docentes coordenam as disciplinas do curso, dão aulas, orientam as teses dos alunos, coordenam 

linhas de pesquisa ou participam do desenvolvimento das mesmas e  elaboram e gerenciam os  projetos de 
pesquisa e seus recursos financeiros.

Em 2007 a cardiologia possuia:
18 alunos de mestrado e 13 alunos de doutorado em atividade sob orientação docente.
15 disciplinas em atividade (7 de mestrado e 8 de doutorado).
11 linhas de pesquisa ativas sob a coordenação dos docentes.
38 projetos ativos dos quais 14 obtiveram financiamentos das agências financiadoras em editais de pesquisa no 
valor total de cerca de R$ 2 milhões de reais. 

3) Pós-graduação “lato sensu” - Residência Médica em Medicina Interna e Cardiologia.

São admitidos a cada ano 4 novos residentes R1 (para 2 anos de curso) e 3 novos residentes R3 (para 1 
ano de curso) portanto a cada ano temos em treinamento 11 residentes (4 R1, 4 R2 e 3 R3).

Os docentes/médicos supervisionam todas as atividades assitenciais dos residentes e são responsávies 
pelas disciplinas do curso de residência médica.

V) Necessidades Administrativas.

Os docentes/médicos coordenam cursos e disciplinas, projetos de pesquisa, exercem funções de chefias 
de serviços e de setores assistenciais da estrutura do HUCFF;
Na cardiologia essas funções,  algumas de dedicação integral,  compreemdem não apenas a chefia de 

serviço, exercida pelo Professor Titular, mas também as coordenações de áreas (ensino de graduação, de pós-
graduação, residência médica, pesquisa) e de 10 setores ou laboratórios  especializados.

Para exercer essas atividades, os docentes/médicos recebem auxílio do corpo de funcionários técnico 
administrativos, de outras carreiras profissionais. 
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VI) Necessidades de Pessoal docente/médico com base nas atividades exercidas.

Abaixo apresentamos um estudo que especifica as necessidades de pessoal com base nessas atividades.
Para o cálculo das necessidades de pessoal tomamos por base os seguintes parâmetros:

As atividades assistenciais foram estimadas com base em cada setor hospitalar no qual a cardiologia 
atua,  considerando que  essas  atividades  são  feitas  concomitantemente  com as  atividades  de  supervisão de 
alunos em treinamento nas enfermarias:

1) Setor de Pacientes internados
1.1 - Enfermarias – tomou-se por base a relação de 1 profissional médico para cada 6 pacientes – cobrindo 8 
h/dia/ 5 dias da semana.

1.2 - Unidade Coronária – estimou-se a relação de 1 médico para cada três leitos da unidade coronária, 
visto  que  esse  profissional  também  cobre  os  chamados  do  setor  de  emergência  e  as  emergências 
cardiológicas dos leitos de cardiologia e de outras especialidades, nos horários fora das 8h diárias da rotina. 
A cobertura tem que ser ofertada por 24 h/d 7 dias da semana.

1.3 - Pareceres – tomou-se por base a média de pareceres solicitados para a cardiologia no HUCFF de modo 
que cada equipe de parecer acompanhe no mesmo momento, cerca de 6 casos. A cobertura tem que ser 
ofertada por 8 h /d 5 dias da semana.

2)  Setor  de  Ambulatórios  –  utilizou-se  o  número  de  sessões  ambulatoriais  (1  sessão  =  4  h  de  duração) 
atualmente  ofertadas  pela  cardiologia,  nos  ambulatórios  gerais  de  cardiologia  e  nos  ambulatórios 
especializados e de projetos de pesquisa de cardiologia.

3) Laboratórios Especializados – considerou-se as necessidades para que cada equipamento de procedimentos 
especializados seja utilizado em duas sessões diárias de 4h por 5 dias da semana.

Considerou-se como unidade padrão de trabalho o que denomina-se médico-equivalente 40h/semana ou 
seja  o  regime  semanal  de  trabalho  de  cada  profissional  docente/médico  foi  transformado  em equivalente 
40h/semana ou seja, se um docente tem regime de trabalho de 20h ele equivale a ½ médico-equivalente 40h.

A tabela abaixo indica a necessidade de pessoal equivalente 40h.
Setor Assistencial Unidade de 

calculo
Total de Horas de 
trabalho/semana 
para cobrir o setor

No. de médicos-equivalente 
40 h/semana

Enfermarias 12 leitos 160 4,0
Unidade 
Coronária

06 leitos 336 8,4

Pareceres 3 equipes 120 3,0
Ambulatórios 
gerais

30 sessões/sem 120 3,0

Ambulatorios 
especializados

15 sessões/sem 60 1,5

Laboratório de 
Ecocardiografia

20 sessões/sem 80 2,0
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Laboratório de 
Cintilografia card.

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
Ergometria

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
Holter

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
teste ortostático 
(TILT)

10 sessões/sem 40 1,0

Laboratório de 
Eletrofisiologia 
invasiva

10 sessões/sem
3 médicos por 
sessão

120 3,0

Laboratório de 
Hemodinâmica

10 sessões/sem
3 médicos/sessão

120 3,0

Total 1276 31,9

Portanto, para cobrir as atividades assistenciais e de ensino supervisionado da disciplina de cardiologia, 
no Serviço de cardiologia do HUCFF necessitaríamos de 31,9 docentes/médicos-equivalente 40h.

Considerando  que  devemos  alocar  metade  da  carga  horária  semanal  do  docente  às  atividades  de 
pesquisa, ensino fora das atividades assistenciais e atividades administrativas, necessitaríamos de 63,8 docentes/
médicos-equivalente 40h para cobertura adequada das atividades atualmente realizadas pela Cardiologia.

O Serviço de Cardiologia possui atualmente: 36,5 docentes/médicos-equivalente 40 h (11,5 docentes e 25 
médicos).

Estamos portanto com um deficit de 63,8 – 36,5 = 27,3 docentes/médicos-equivalente 40h.

A reposição desse deficit de pessoal só poderá ser alcançada gradativamente, definindo-se prioridades e 
metas a serem cumpridas e com a intensa participação e articulação entre os Ministérios da Educação, da 
Saúde e da Ciência e Tecnologia com a Reitoria da UFRJ  e com a integração das políticas de pessoal da 
Faculdade de Medicina e de todas as Unidades Hospitalares da UFRJ.

Julgamos  emergencial  as  necessidades  de  docentes  para  cobertura  das  atividades  assistenciais  da 
unidade coronariana e para as atividades de ensino de graduação e de pós-graduação. 

Considere-se também, na política de alocação de vagas, que o tempo de serviço de alguns docentes já 
lhes permite aposentadoria, caso requisitem esse direito. Na cardiologia, 4 dos atuais 12 docentes já podem 
solicitar aposentadoria e um está em licença para tratamento de saúde e deverá ser aposentado por doença. 
Caso  isso  se  concretize  antes  da  incorporação  de  novos  futuro  docentes,  a  inviabilidade  do  ensino  da 
cardiologia poderá ocorrer em curto período de tempo. Na unidade coronariana a situação de pessoal é crítica 
pois possuímos apenas um profissional em cada plantão noturno. A ausência de qualquer um deles impede o 
funcionamento  de  toda  a  unidade,  pois  não  podemos  deixar  um  dia  sem  assistência.  Note-se  que  dos 
profissionais  atuais,  alguns  estão  em regime  cooperativado,  situação  altamente  instável  e  necessitando  de 
solução urgente até por exigência legal.
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Necessitamos portanto, em caráter de Urgência e para preenchimento apenas parcial das necessidades 
docente-assistenciais:

10 cardiologistas para plantão na unidade coronariana.
3 cardiologistas clínicos (de preferência professores assistentes)
2 cardiologistas hemodinamicistas
2 eletrofisiologistas
2 cardiologistas para reabilitação cardiovascular.

Total de 19 docentes em regime de 40 h semanais (com ou sem DE)

Estas portanto são as necessidades mínimas de docentes para a disciplina de Cardiologia. Esperamos 
que os critérios adotados neste documento sejam discutidos no corpo deliberativo do Departamento de Clínica 
Médica e na Congregação da Faculdade de Medicina para que possamos demonstrar a necessidade absoluta de 
contratação de um corpo docente da Faculdade de Medicina que possa cobrir todas as necessidades  de ensino-
pesquisa e assistência desenvolvidas no HUCFF e nas outras unidades de saúde da UFRJ, de acordo com as 
necessidades de saúde da população.

ANEXO 11
  

Plano de Trabalho – Projeto RUTE

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)

1. DADOS INSTITUCIONAIS
Instituição Proponente:
Nome: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, Edifício da Reitoria, 2º andar, 
                 Cidade Universitária – Rio de Janeiro – RJ 
Natureza Jurídica: Autarquia
CNPJ: 336636683/0001-16

Dirigente da Instituição Proponente:
Nome: Aloísio Teixeira
Cargo: Reitor
Tel: (021) 2598-9602 / 9603
Email: reitoria@reitoria.ufrj.br

Instituição Executora:
Nome: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Endereço: Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255, Cidade Universitária – 
                  Rio de Janeiro – RJ 
Natureza Jurídica: Órgão Público Federal
CNPJ: 33663683/0053-47

Dirigente da Instituição Executora:
Nome: Alexandre Pinto Cardoso
Cargo: Diretor Geral
Tel: (021) 2562-6002 / 6003
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Email: alexandrecardoso@hucff.ufrj.br

Coordenador do Projeto: 
Nome: Nelson Albuquerque de Souza e Silva
Cargo: Professor Titular – Chefe do Serviço de Cardiologia / HUCFF / UFRJ e
                                          Vice-Diretor do Instituto do Coração / UFRJ
Tel: (021) 2562-2618
Email: nelsonss@ufrj.br
Função na RUTE: Administrativo – Coordenador Geral do Núcleo de Telemedicina
                              do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de
                              Janeiro (NUTEL/UFRJ)

Coordenador Suplente: 
Nome: Marcos Martins da Silva
Cargo: Chefe da Coordenação de Informática e Rede do Hospital Universitário
            Clementino Fraga Filho / UFRJ
Tel: (021) 2562-6023
Email: marcosm@hucff.ufrj.br
Função na RUTE: Técnico – Coordenador técnico do Núcleo de Telemedicina do Complexo Hospitalar da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (NUTEL/UFRJ).

Contato técnico (Gestor de Rede): 
Nome: Marcos Martins da Silva
Cargo: Chefe da Coordenação de Informática e Rede do Hospital Universitário
            Clementino Fraga Filho
Tel: (021) 2562-6023
Email: marcosm@hucff.ufrj.br

Contato técnico (Gestor de Segurança): 
Nome: Marcos Martins da Silva
Cargo: Chefe da Coordenação de Informática e Rede do Hospital Universitário
            Clementino Fraga Filho
Tel: (021) 2562-6023
Email: marcosm@hucff.ufrj.br

2- Dados do Projeto:

2.1- Título:

Núcleo de Telemedicina do Complexo Acadêmico Hospitalar da UFRJ (NUTEL / UFRJ)

Sede Central – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho / UFRJ

        
2.2 - Prazo de Execução:

8 (oito) meses à partir da data de recebimento dos equipamentos solicitados.
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2.3 - Motivação: 

A UFRJ possui nove unidades hospitalares criadas em épocas históricas diversas. Estas unidades 
hospitalares são órgãos suplementares do Centro de Ciências da Saúde (CCS). Sete unidades são 
“Institutos Especializados”, voltados para o desenvolvimento de pesquisas avançadas na sua área 
de  atuação e  para  a  formação pós-graduada  “stricto  sensu”  (mestrado e  doutorado)  servindo 
também de campo de treinamento para alunos de graduação e para a prestação de serviços de 
saúde  de  alta  complexidade,  para  o  Sistema  Único  de  Saúde.  As  duas  unidades  hospitalares 
restantes são campo de treinamento para alunos de graduação e pós-graduação das Unidades 
Acadêmicas (Faculdades) e dos Institutos Especializados de diversas áreas de conhecimento da 
UFRJ e também responsáveis pela formação de pessoal em cursos de treinamento profissional 
pós-graduado a nível de especialização (residência médica) e atualização e também de mestrado 
profissionalizante. São também órgãos prestadores de serviços de saúde para o Sistema Único de 
Saúde,  especialmente  os  serviços  de  alta  complexidade,  mas  atuam  também  em serviços  de 
atenção básica. As unidades hospitalares integram-se funcionalmente às unidades acadêmicas e 
institutos especializados do Centro de Ciências da Saúde. Essas unidades com base hospitalar e 
alguns  outros  institutos  especializados  da  área  básica  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde,  são 
originários da Faculdade Nacional de Medicina, hoje Faculdade de Medicina da UFRJ. Assim foram 
criados, na área básica, os Institutos de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) e de Microbiologia 
Paulo de Goes e na área clínica os institutos especializados com unidades assistenciais de saúde 
com base hospitalar nomeados em ordem cronológica de sua criação: Maternidade Escola (1904), 
Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG - 1937), Instituto de Psiquiatria da 
Universidade do Brasil (IPUB - 1938), Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC - 1946), Instituto 
de Ginecologia (IG -1947); Instituto de Tisiologia e Pneumologia (ITP – 1957 - em 1996 passou a ser 
designado  Instituto de Doenças do Tórax - IDT),  Instituto do Coração (IC / UFRJ - 2003). Os dois 
órgãos suplementares prestadores de serviço são: o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(1978) e o Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA – incorporado à Universidade do Brasil 
em 1937, parcialmente desativado em 1978 e reativado em 1988).

Essas unidades hospitalares de ensino acham-se em processo de integração funcional para 
constituir o “Complexo Acadêmico Hospitalar da UFRJ”. Em conjunto, oferecem ao Sistema Único 
de Saúde cerca de 1.000 leitos provendo  atendimento  terciário  de alta  complexidade,  além de 
atendimento em atenção básica de saúde no HESFA e na unidade Marcolino Candeau  (Antigo 
Pavilhão Carlos Chagas) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Como hospitais de ensino, contratualizados com o SUS, o Complexo Hospitalar da UFRJ 
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pode  oferecer  ao  Sistema  de  Saúde,  além  dos  serviços  assistenciais  de  saúde,  projetos  de 
capacitação  profissional  e  pesquisas  voltadas  para  o  SUS,  incluindo  projetos  de  avaliação 
tecnológica em saúde e de extensão.

A  Faculdade  de  Medicina  da  UFRJ  completará  em  2008,  duzentos  anos  de  existência 
formando  profissionais  e  cientistas  médicos.  Tradição  no  ensino  médico  do  País,  está 
apresentando,  ao  Projeto  REUNI  do  Ministério  da  Educação,  plano  de  interiorização  de  suas 
atividades no Estado do Rio de Janeiro, para o município de Macaé, onde outras unidades de áreas 
de conhecimento da saúde e fora dela, pertencentes à UFRJ, já estão em funcionamento. O fato da 
UFRJ  possuir  nove  unidades  hospitalares  de  ensino,  integradas  ao  SUS,  possibilita  ampla 
oportunidade para o desenvolvimento da telemedicina. O projeto de interiorização da Faculdade de 
Medicina e de outras unidades da UFRJ no estado do Rio de Janeiro encontrará também amplas 
possibilidades de aplicação das tecnologias de comunicação.

O  Complexo  Acadêmico-Hospitalar  da  UFRJ  necessitará  da  criação  de  um  Núcleo  de 
Telemedicina  Central  no  HUCFF  e  de  sub-unidades  em  cada  uma  de  suas  instituições 
componentes.   Este  Núcleo terá  o apoio  de outras unidades  da UFRJ fora  da área de saúde: 
inicialmente a COPPE e a Escola de Comunicação e fora da UFRJ: Centro de Telecomunicações da 
PUC  (CETUC)  e  Laboratório  Nacional  de  Ciências  da  Computação  (LNCC)  do  MCTI,  para 
desenvolver  técnicas  de  telecomunicação  aplicadas  à  área  de  saúde,  integrando  as  unidades 
componentes e essas com o sistema de saúde e seus usuários. 

2.4 - Objetivos: 

 Criação do Núcleo de Telemedicina do Complexo Acadêmico-Hospitalar  da UFRJ voltado 
para  o  Desenvolvimento  de  pesquisas  em  telemedicina,  novas  tecnologias  de  redes  de 
computadores e aplicações do uso da Informática na Área Médica.

 Prover acesso, dos professores e alunos da UFRJ, às tecnologias de ponta relacionadas às 
aplicações de rede multimídia.

16) Capacitação de pessoal e consultoria à distância para profissionais de atenção básica de 
saúde  e  gestores  de  saúde,  tendo  por  base  o  conhecimento  desenvolvido  em projetos  de 
pesquisa.

17) Disponibilizar para o SUS e para a população, aplicações da telemedicina voltadas para a 
melhoria dos cuidados de saúde.

92



2.5 - Justificativa: 

As redes multimídia começam a transportar dados provenientes de uma grande variedade de 
aplicações  incluindo  bibliotecas  digitais,  vídeo,  áudio  e  serviços  de  imagens,  educação  e 
colaboração  à  distância  e  ambientes  virtuais  ligados  em  rede.  Em  particular,  essas  novas 
tecnologias  abriram  um  vasto  campo  de  aplicações  na  área  médica,  desde  a  simples 
correspondência eletrônica até a assistência robótica e cirurgia guiada por imagens. Os benefícios 
à  sociedade  que  podem  surgir  a  partir  das  aplicações  na  área  médica,  usando  as  novas 
tecnologias  de  rede  são  amplos  e  em  constante  desenvolvimento.  No  Brasil,  a  carência  de 
profissionais  médicos capacitados nas cidades do interior é grande.  O Programa de Saúde da 
Família amplia-se rapidamente necessitando não apenas de formação de novos profissionais mas 
de  apoio  constante  aos  seus  profissionais  por  aqueles  que  atuam nos  grandes  centros  e  de 
disponibilização de tecnologias só existentes nesses centros. É imprescindível que se faça uso do 
ferramental  ligado  às redes  e  às  aplicações  multimídia  para  disseminação do conhecimento  e 
apoio aos cuidados de saúde e às decisões médicas locais.

Esta  proposta,  que  visa  a  implantação de  uma rede  de comunicação entre  os  Hospitais 
Universitários / Institutos Especializados da UFRJ através da criação do Núcleo de Telemedicina do 
“Complexo  Acadêmico-Hospitalar  da  UFRJ”,  dará  suporte  a  uma  variedade  de  aplicações  em 
telemedicina.  O  núcleo  fará  uso  de  aplicações  multimídia  de  ponta  desenvolvidas  na  própria 
Universidade em unidades como a COPPE, que vem atuando há vários anos em pesquisa de ponta 
em  redes  e  aplicações  multimídia,  a  Escola  de  Comunicação  (ECO)  e  em  outros  centros  de 
excelência na área tecnológica como o Laboratório Nacional de Ciências da Computação (LNCC) 
do Ministério de Ciência e Tecnologia e o Centro de Estudos  em Telecomunicações da Pontifícia 
Universidade Católica (CETUC).

A criação de uma infraestrutura de redes para o Complexo Acadêmico-Hospitalar da UFRJ 
permitirá a execução de vários projetos, voltados especialmente para o Sistema Único de Saúde.

Como a implantação de uma rede de alta velocidade atendendo a todas as dependências dos 
HUs, assim como a instalação de equipamentos especializados, demandará uma soma de recursos 
superior  ao contemplado neste projeto,  faremos uma implantação modular  de forma a atender 
necessidades de maior abrangência e que possam ter impacto imediato. Ampliaremos o projeto à 
medida que possamos contar com recursos de outras fontes.

2.6 – Descrição do Projeto:

93



Recentemente a UFRJ enviou para a FINEP, através do projeto CTINFRA 2006, um subprojeto 
denominado  “Suporte  para  Pesquisa  baseado  em  Grid  e  Redes  de  Alto  Desempenho,  com 
Aplicações” cujo objetivo é o de prover acesso dos pesquisadores da UFRJ a uma vasta rede de 
recursos computacionais, independente da sua localização, permitindo o avanço da pesquisa em 
diversas áreas do conhecimento, possibilitando a integração de grupos de pesquisa através de 
redes de alto desempenho, e promover o uso de tecnologias multimídia avançadas para a pesquisa 
e educação. Este projeto irá contemplar a atualização da infra-estrutura de rede da UFRJ, visando 
resolver  os  problemas  estruturais  existentes  como:  obsolescência,  cobertura,  velocidade  e 
disponibilidade.  O sub-projeto Grid foi  orçado em aproximadamente 5 milhões de reais e parte 
destes recursos serão usados para a nova infraestrutura de redes da UFRJ com um backbone de 
10 Gbps. O Hospital Universitário assim como outras unidades do Complexo Acadêmico-Hospitalar 
da UFRJ fazem parte do projeto. Entretanto, os recursos a serem alocados, não são suficientes 
para atender às necessidades de modernização de cada unidade até os laboratórios.

O  presente  projeto  cumprirá  um papel  importante  de  modernização  da  infraestrutura  de 
redes dos Hospitais de ensino da UFRJ. É complementar aos recursos do projeto GRID da UFRJ. 
Será  criado  um  Núcleo  Central  de  Telemedicina  (NUTEL)  no  Hospital  Clementino  Fraga  Filho 
integrado às sub-sedes que serão criadas concomitantemente em todas as unidades hospitalares 
de ensino do Complexo Acadêmico-hospitalar da UFRJ. No Núcleo Central HUCFF serão equipadas 
para video-tele-conferências, dois anfiteatros já existentes e conectados à internet, cada um com 
capacidade para 150 pessoas e será instalado em área de 200 m2, no sétimo andar do HUCFF, a 
administração central do Núcleo e anexo à esta, uma sala para realização de tele-mesas-redondas 
ou  tele-conferências  ou  tele-consultorias.  Estes  auditórios  e  salas  estarão  então  equipados  e 
conectados á rede interna já instalada do HUCFF que estende-se aos setores onde estão instalados 
métodos de imagem como a ultrasonografia a tomografia computadorizada,  a hemodinâmica,  a 
cintilografia cardíaca, entre outros, possibilitando as aplicações de telemedicina que necessitem a 
transmissão e interpretação dessas imagens.
Instalada a infraestrutura de rede e equipados os anfiteatros e salas de tele-conferências  será 
colocado em cada uma das instituições participantes, nos auditórios-salas preparados para tal, um 
servidor multimídia de pequeno porte (um PC com sistema operacional Linux, e software livre).  O 
servidor multimídia que utilizaremos foi desenvolvido pelo laboratório LAND / PESC / COPPE, e 
está sendo utilizado desde Março de 2005 no curso de Computação do consórcio CEDERJ de 
universidades  públicas  do  Estado do Rio  de  Janeiro.   São  várias  as  vantagens  do  uso  deste 
servidor multimídia. Uma das mais importantes é que o aluno não assiste aos vídeos gravados de 
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forma passiva. O aluno visualiza uma aula e tem acesso simultâneo às transparências do curso 
que são sincronizadas com a aula. O professor do curso tem a possibilidade de dar dinamismo às 
suas  transparências.  Desta  forma,  o  aluno  poderá  interagir  com transparências  especialmente 
preparadas, de forma a ilustrar um conceito, seja por animação, seja acessando algum site na 
Internet, invocando um programa de simulação, etc.. O professor, portanto, tem a capacidade de 
pedir (no vídeo) ao aluno que realize certas operações com as transparências e material didático e, 
portanto, fazendo com que ele possa ser chamado a participar do curso sendo assistido. Um aluno 
tem também a possibilidade de realizar operações de parada, retorno e avanço, semelhante a um 
VCR, mas,  além disso,  um índice de tópicos da aula é mostrado de forma que o aluno possa 
acessar, diretamente, qualquer parte da aula de seu maior interesse. A capacidade de interação 
torna esta solução bem distinta de um equipamento de vídeo VCR. Partes do vídeo digitalizado 
poderão também estar associadas ao material impresso. Por exemplo, o aluno poderá começar a 
assistir uma parte do vídeo referenciando um dos capítulos do livro texto. Outras vantagens do uso 
de servidores multimídia incluem o armazenamento digitalizado de material didático de forma a 
criar um acervo de fácil utilização, e transmissão eficiente de forma a permitir acesso a um grande 
número de usuários. Qualquer computador ligado a rede e que tenha este software instalado terá 
acesso a todos os programas, aulas etc, transmitidos on-line ou armazenados no servidor. Estas 
ferramentas permitem a transmissão de vídeo e voz adaptando-se em tempo real às condições de 
transmissão da Internet, e ainda possibilitam a conferência de vários usuários simultaneamente. 
Faz parte das ferramentas um "quadro-branco" (“whiteboard”) distribuído de forma a permitir que 
participantes  da  vídeo  conferência  possam  escrever  e  desenhar  numa  mesma  área  de  tela 
simultaneamente.  Além disso,  pelo fato da tecnologia  ser desenvolvida localmente,  pela UFRJ, 
poderá ser aprimorada e adaptada de acordo com as necessidades e particularidades da rede de 
telemedicina. A instalação desse servidor multimídia, de domínio público e em base Linux trará 
amplas  possibilidades  para  o  desenvolvimento  de  projetos  de  educação  continuada,  uma das 
aplicações iniciais a ser desenvolvida pelo NUTEL do Complexo Acadêmico-Hospitalar da UFRJ. 
Os projetos de educação continuada serão desenvolvidos em cada área de conhecimento e para 
públicos diversos, com ênfase na atenção básica em saúde e no programa de saúde da família.
Portanto no HUCFF serão instalados:
- Núcleo Administrativo Central - em área de 200 m2 no sétimo andar do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho / UFRJ, e de acordo com planta física anexa. Nessa área ficarão instalados: 
a) Diretoria Executiva
b) Vice-Diretoria.
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c) Coordenação Administrativa.
d) Coordenação dos Laboratórios de Pesquisa em Telemedicina.
e) Coordenação de Enfermagem.
f) Coordenação de Ensino de Graduação.

g) Coordenação de Ensino Para Graduados.

h) Secretaria executiva.

A área do sétimo andar terá ainda:

Uma  sala  de  reuniões  com  capacidade  para  15  pessoas  e  contendo  instalações  para 
transmissão e recepção de imagem e som via internet (computador em mesa móvel, dois 
data shows, um switch de rede,  câmeras de imagem, mesa de mixagem de som, quatro 
microfones sem fio, quadro branco, duas telas de projeção desenroladas do teto).

- No oitavo andar do HUCFF, serão equipadas as seguintes áreas já construídas:

Sala de estudos – nesta sala serão instalados 05 computadores ligados em rede à internet, com 
uma impressora, possibilitando que cinco estudantes acessem concomitantemente a rede. 
As instalações para a sala incluem um switch de rede e um roteador/servidor.

Pequeno  auditório  com  capacidade  para  30  pessoas  –  este  auditório  será  equipado  com 
computador, data show e câmera de captação de imagens para transmissão e recepção de 
conferências e aulas via internet, mesa de mixagem de som e 4 microfones sem fio.

Grande Auditório – O auditório Halley Pacheco, hoje existente no oitavo andar do HUCFF, com 
capacidade de 150 lugares e o auditório Alice Rosa no 12º. Andar também com capacidade 
para  150  pessoas,  serão  equipados  com  computador  e  data  show  para  transmissão  e 
recepção de conferências, aulas e defesas de tese via internet, mesa de mixagem de som, 
quatro microfones sem fio.

O projeto iniciará também com uma importante aplicação da telemedicina, a consultoria a 
distância para possibilitar o cuidado de saúde no local onde estiver o paciente. Desenvolveremos o 
projeto: “Uso do medicamento trombolítico no infarto agudo do miocárdio com tele-consultoria” 
(Projeto TIET). Será desenvolvido com a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro. Cinco ambulâncias do SAMU, cobrindo cinco áreas programáticas de saúde do município 
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do Rio de Janeiro, serão equipadas com eletrocardiógrafos conectados a computador “lap-top” ou 
a palmtop especialmente desenvolvido pelo LNCC para receber os dados do ECG e do paciente 
com dor torácica, e retransmití-los  para a unidade coronariana do HUCFF. Caso seja confirmado o 
diagnóstico  de  infarto  agudo  do  miocárdio,  por  consultoria  à  distância  com  cardiologista 
localizado na unidade coronariana do Hospital Clementino Fraga Filho, será iniciado o tratamento 
trombolítico sob orientação do cardiologista. A ambulância estará também conectada à Central de 
Regulação do SAMU para apoio médico e para transferência do paciente.

2.7 Resultados Esperados:

a) Para o projeto de instalação da área administrativa, equipar os auditórios e salas e instalação do 
servidor multimídia nesses locais.

a.1) Desenvolvimento de cursos de atualização em diversas áreas de conhecimento para 
médicos do SUS e especialmente do programa de saúde da família. Pretendemos, no período de 1 
ano,  capacitar  numa  fase  inicial,  cerca  de  400  profissionais  de  atenção  básica  de  saúde  em 
doenças não transmissíveis (especialmente as doenças cardiovasculares), responsáveis por mais 
de 70% das mortes na população.

a.2) Maior intercambio entre as diversas áreas de conhecimento, disponibilizando sessões 
clínicas de cada área para todos os usuários do sistema (médicos e outros profissionais de saúde) 
do Complexo Acadêmico-hospitalar da UFRJ.

a.3) Maior intercâmbio entre os pesquisadores, permitindo o desenvolvimento de projetos 
multidisciplinares.

a.4)  Possibilidade  de  realizar  defesas  de  tese  dos  cursos  de  pós-graduação,  com 
examinadores à distância, sem necessidade de locomoção dos mesmos com grande economia de 
recursos.

b) Para o projeto TIET

b.1) Redução da mortalidade do infarto agudo do miocárdio das taxas atuais de 16% dos 
casos para cerca de 7%.
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b.2) Desenvolvimento tecnológico de sistemas híbridos, nos quais a transmissão de dados é 
feita com o usuário móvel (no caso as equipes médicas das ambulâncias do SAMU).

b.3) Produção de teses de pós-graduação.

2.8 - Mecanismos de Acompanhamento de Execução:

O Núcleo de Telemedicina do Complexo-Acadêmico Hospitalar da UFRJ, composto em sua fase de 
operação inicial por 2 profissionais (um profissional de saúde e 1 profissional de informática) de 
cada uma das nove unidades hospitalares da UFRJ estará estruturado administrativamente para 
acompanhar a execução do projeto.  Coordenação de Informática e Rede do HUCFF também será 
responsável pela execução e supervisão do mesmo auxiliada pelos profissionais de informática da 
COPPE e do LNCC.

2.9 - Equipe Executora: 

Os seguintes profissionais estão envolvidos na execução do projeto:

Nome Titulação Área de 
Especialização Setor Horas 

Semanal
No de 
meses

Nelson 
Albuquerque de 

Souza e Silva
Professor 

Titular
Médico 

Cardiologia

Serviço de 
Cardiologia do 
HUCFF/UFRJ 
e Instituto do 

Coração

06h 8

Marcos Martins 
da Silva

Coordenador 
de Informática 

e Rede do 
HUCFF

Informática e 
Rede

Coordenação 
de Informática 

e Rede do 
HUCFF/UFRJ

6h 8

Edmundo 
Albuquerque de 

Souza e Silva
Professor 

Titular
Engenharia de 

Sistemas

Laboratório 
LAND / 
COPPE

04h 8

José Roberto 
Boisson de 

Marca
Professor Engenharia

CETUC / PUC
04h 8

Dr. Wilson Braz 
Corrêa Filho Doutorando Médico

HUCFF e 
Defesa Civil 
(Corpo de 

Bombeiros)

12 h 8

Dr. Luiz Maurino 
Abreu Doutorando médico

HUCFF e 
Hospital dos 

Servidores do 
Estado

12 8

Aline Souza de 
Abreu

Assistente 
Administrativo

Secretaria 
administrativa do 

NUTEL e 
Secretaria de 

Projetos

Serviço de 
Cardiologia do 
HUCFF/UFRJ

40h 8
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Aparecida Rosa 
de Souza

Assistente 
Administrativo

Patrimônio-
Aquisição e 

manutenção de 
equipamentos

Serviço de 
Cardiologia do 
HUCFF/UFRJ 12h 8

Paulo Renato das 
Chagas

Técnico em 
Secretariado

Secretaria de 
Cursos de Pós-

graduação e 
Capacitação de 

pessoal

Serviço de 
Cardiologia do 
HUCFF/UFRJ

12h 8

Beatriz Duarte 
das Chagas

Assistente 
Administrativo

Secretaria – 
Produção de 

material didático 
para os cursos

Serviço de 
Cardiologia do 
HUCFF/UFRJ 12h 8

Heloise Ribeiro 
de Mello

Assistente 
Administrativo Secretaria 

Serviço de 
Cardiologia do 
HUCFF/UFRJ

12h 8

Regina Gondim 
da Cunha Martins

Assistente 
Administrativo

Chefe de 
Gabinete 

Coordenação 
de Atividades 
Educacionais 

(CAE)

8 h 8

Artur Ziviani Doutorado

Engenheiro 
Eletrônico – Vice 
Diretor Executivo 

do Laboratório 
Nacional de 
Redes de 

Computadores 
(LARC/LNCC)

Laboratório 
Nacional de 
Computação 

Científica 
(LNCC/CNPq/

MCT)

4h 8

Fernado Alvares 
Salis

Professor 
Adjunto - 
doutorado

Comunicação - 
video

Escola de 
Comunicação 

da UFRJ
8h 8

Felipe Kramer 
Ribeiro

Mesdtre em 
cinema Cinema

Universidade 
Estácio de Sá 8h 8

A seguir um resumo da experiência da equipe, individualmente:
− Nelson Albuquerque de Souza e Silva – Professor Titular da Faculdade de Medicina; Vice-diretor do 

Instituto do Coração/UFRJ, Ex-Pró-reitor de Desenvolvimento e Extensão/UFRJ; Ex-Diretor Geral do 
Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da SES do RJ.

− Marcos Martins da Silva – Coordenador de Informática e rede do HUCFF há 10 anos.
6) Edmundo Albuquerque de Souza e Silva – Professor Titular do Instituto de Matemática e da COPPE / 

UFRJ e Chefe do Laboratório LAND/COPPE. 
7) José Roberto Boisson de Marca – Engenheiro Eletrônico Professor da Pontifícia Universidade Católica 

- Centro de Estudos em Telecomunicações / PUC. Membro do Comitê Executivo do Institute of Eletrical 
and  Eletronics  Engineers  (IEEE,  Estados  Unidos).  Projeto  DIVERGE  do  Progarama  GIGA 
(Coordenador PUC).

8) Artur  Ziviani  –  Engenheiro  eletrônico.  Vice  Diretor  Executivo  do  LARC -  Mestrado em engenharia 
Elétrica. Doutorado em Informática pela Universidade Pierre e Marie Curie, Paris. Desde 2004 trabalha 
no Laboratório Nacional de Computação Científica, CNPq/MCT. Principal interêsse: computação móvel 
e metrologia na Internet. Qualidade de serviço para tráfego Multimídia.

9) Fernando Alvares Salis – Professor Adjunto, da Escola de Comunicação da UFRJ Departamento de 
Expressão e Linguagens. Coordenador do Laboratório TV e Vídeo. Coordenador de Comunicação do 
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CEDERJ (Consórcio de Educação a distância do Estado do Rio de Janeiro).
10) Felipe Kramer Ribeiro – Professor da Universidade Estácio de Sá. Cineasta. Coordenador de grupo de pesquisa 

em linguagem visual.
11)Wilson Braz Correa Filho – Médico - Sub-coordenador Geral do Serviço de Assistência Médica de 

Ungência (SAMU) da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. Foi coordenador médico do SAMU 
com orientação  à  distância  dos  ténicos  que  atuam nas  ambulâncias  do  Corpo  de  Bombeiros  no 
atendimento  a  vítimas.  Doutorando do Programa de Pós-graduação em Medicina  (Cardiologia)  da 
Faculdade de Medicina da UFRJ.

12)Luiz Maurino Abreu – médico – Chefe da Unidade Coronariana do Hospital dos Servidores do Estado 
(HSE) / MS. Coordenador Estadual (SES do Rio de Janeiro) do Projeto TIET (Trombólise no Infarto 
Agudo do Miocárdio com Teleconsultoria). Doutorando do Programa de Pós-graduação em Medicina 
(Cardiologia) da Faculdade de Medicina da UFRJ.

13)Todos os funcionários de secretaria são assistentes administrativos ou técnicos em secretariado e 
atuarão  no  apoio  administrativo  ao  Núcleo  de  Telemedicina  da  UFRJ  e  apoio  logístico  ás 
teleconferências nos anfiteatros e salas.

2.10 – Metas, atividades, Indicadores e Cronograma Físico: 

Incluso, o Plano de Trabalho atualizado da RUTE. As metas, atividades e indicadores de cada Unidade de 
Telemedicina deverão ser detalhadas individualmente e com previsão em meses de execução de acordo 
com o seu projeto de contribuição à RUTE. 
Conforme  o  andamento  do  projeto  em  cada  instituição,  os  prazos  das  metas  10,  11  e  12  deverão 
preferencialmente ser adiantadas.    

Plano de Trabalho Prazos e Indicadores
Meta 7-Chamada de propostas para cada 
participante

27/07/2007 – 15/09/2007

7.1-Submissão das propostas de cada 
participante

Entrega de propostas de cada participante, incluindo o Plano 
de Trabalho

Meta 8-Estabelecimento dos termos de 
cooperação técnica e planos de trabalho 
conjuntos 

01/10/2007 – 31/10/2007

8.1 - Negociar e desenvolver os documentos 
necessários, com as instituições participantes.

Termo de cooperação técnica e planos de trabalho

Meta 9 - Licitação dos equipamentos e 
serviços.

01/11/07 –  31/01/07

9.1 - Detalhamento técnico dos itens a serem 
licitados

Relatório técnico

9.2 - Elaboração da licitação Edital de licitação

9.3 - Realização da licitação Documento de publicação do resultado

Meta 10-Implantação da infra-estrutura da 
unidade de telemedicina local dos projetos

01/02/08 –  01/03/08

10.1 – Preparação de cada ambiente,  instalação 
e configuração dos equipamentos e conexões

Relatório técnico com os resultados comprovando a 
realização do serviço de Implantação da infra-estrutura da 
unidade de telemedicina em cada instituição

Meta 11 – Teste e aceitação dos 
equipamentos e serviços de rede 

02/03/08 –  01/04/08

11.1 - Verificação da adequação e integridade 
dos equipamentos fornecidos 

Relatório de avaliação e aceitação dos equipamentos

11.2 - Realização de testes e análises de 
serviços

Relatório técnico com os resultados.

Meta 12-Ativação da unidade de telemedicina 02/04/08 –  30/11/08
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na rede nacional
12.1-Ativação e testes integrados das unidades 
na RUTE

Relatório de integração das unidades na RUTE

12.2- Avaliação de cenários nas linhas de 
atuação (educação, clínica e pesquisa)

Documento do cenário de Telemedicina em educação, clínica 
e pesquisa

Núcleo de Telemedicina do Complexo Acadêmico Hospitalar da UFRJ – Sede Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho
 
Metas Atividade Prazos e Indicadores
Formação da Comissão de 
planejamento para a 
implantação do Núcleo de 
Telemedicina do Complexo 
Acadêmico-Hospitalar da 
UFRJ (NUTEL)

Designação de dois 
representantes de cada 
unidade hospitalar da UFRJ 
(1 membro da área de saúde 
e 1 membro da área de 
informática)

Portaria dos diretores de cada 
unidade designando os dois 
membros representantes-até 
03/05/2007 (cumprida)

Diagnóstico da situação atual 
de acesso à  rede da  UFRJ e 
à Internet e da rede interna 
de cada unidade hospitalar
Definição dos objetivos do 
NUTEL e de projetos 
prioritários de acordo com o 
perfil acadêmico de cada 
unidade.

Reuniões semanais com 2h 
de duração cada.

 Até 12/09/2007 -cumprida
Número de reuniões 
realizadas e suas atas – 
realizadas um total de 6 
reuniões desde o início do 
projeto

Elaboração e término da 
proposta do projeto RUTE 
em cada unidade hospitalar

Reunião final para 
apresentação da proposta 
final

Projetos preenchidos no 
modelo RUTE. Até 
12/09/2007 - cumprida

Submissão da proposta à 
RNP

Envio da proposta de cada 
unidade à RNP

Formulários do Plano de 
trabalho e do orçamento 
global e itemizado 
preenchidos. Até 15/09/2007

Metas 8 e 9 do Projeto 
RUTE – Estabelecimento 
dos termos de cooperação 
técnica e planos de trabalho 
conjuntos

Negociação e 
desenvolvimento dos 
documentos necessários com 
a RNP / MCT 

01/10 a 31/10/2007
Relatório técnico

Licitação dos equipamentos 
e serviços

Detalhamento técnico dos 
itens solicitados. Elaboração 
e realização da licitação

1/11/2007 a 31/01/2008
Edital de licitação, 
publicação e resultado do 
mesmo

Iniciar obras da sede central 
do NUTEL

Compra do material 
necessário, incluindo móveis 

- Planta física feita pela 
Divisão de Engenharia do 
HUCFF (cumprida)
Notas de compra do material

Aceitação dos equipamentos 
de informática e serviços e 

Verificação da adequação 
dos equipamentos aos 

02/03 a 01/04/2008
Relatório de avaliação dos 
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testar os mesmos ambientes de video-
conferência (anfiteatros e 
salas), unidade coronariana e 
ambulâncias do SAMU e 
instalação dos mesmos.

equipamentos

Ativação e testes integrados 
das unidades na RUTE Testes, treinamento de 

pessoal e Preparo de 
conferências e cursos

02/04 a 30/11/2008
Relatório de integração das 
unidades no RUTE
Material didático 
desenvolvido. Número de 
pessoas capacitadas.

Avaliação de cenários nas linhas 
de atuação (educação, clínica e 
pesquisa)

Elaborar os projetos de 
capacitação de pessoal para o 
PSF e Projeto TIET 
(trombólise no infarto agudo 
do miocárdio)

Documento do cenário de 
Telemedicina em educação, clínica 
e pesquisa.

Material didático produzido
Relatório do treinamento de 
pessoal com resultados
Relatório com os dados dos 
pacientes atendidos

Iniciar transmissão de sessões 
clínicas dos serviços 
especializados

Transmitir 1 sessão clínica 
semanal

Relatório sobre o número de 
sessões produzidas, temas das 
sessões e público atingido.

Iniciar consultoria a distância para 
a unidade básica de saúde do 
HESFA

Definir consultores em cada 
área especializada e instalar 
a interconsultoria 
ambulatorial

Relatório mensal das atividades 
realizadas 

2.11 - Contrapartidas: 

Infra-estrutura física

2 anfiteatros com capacidade para 150 lugares cada localizados no 12o. (Anfiteatro Alice Rosa) e no 8o. Andar 
(Anfiteatro Halley Pacheco) do HUCFF e um anfiteatro menor (30 lugares) no 8.o andar do HUCFF (Anfiteatro José 
Ananias). Rede interna de computadores já conectados à internet. 

Realização das obras para a Sede Central  do Núcleo de Telemedicina no 7º andar do Hospital  Universitário 
Clementino Fraga Filho / Instituto do Coração Edson Saad / UFRJ.

Infra-estrutura de equipamentos

A rede interna do HUCFF congrega mais de 1000 equipamentos e são interligados por switches com banda 
variando  de  10  a  100  Mb/s.  Os  switches,  por  sua  vez,  são  inteligados  por  links  de  200  Mb/s,  exceto  os  que  se 
conectam ao switch core. Neste último caso, os links são de 1 Gb/s e constituem nosso backbone.
Estão sendo instalados 100 computadores em todas as salas do Serviço de Ambulatórios do HUCFF. A rede já está 
instalada.

Os  anfiteatros  Alice  Rosa,  Halley  Pacheco  e  José  Ananias  já  estão  conectados  à  internet.  Existem  outros 
anfiteatros já conectados e salas de aula na CAE no 12o. Andar estão sendo conectadas à internet.
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Pessoal técnico da área de informática e de saúde e professores

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e Instituto do Coração Edson Saad / UFRJ
Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
Dr. Marcos Martins da Silva
Dr. Wilson Braz Corrêa Filho
Dra. Rosana Lopes Cardoso
Dr. Luiz Maurino Abreu

03 administradores de rede
06 analistas de sistema
09 técnicos de manutenção

Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira / UFRJ
Prof. José César Junqueira
Sr. Eduardo Pernambuco
Sr. Wagner Silva

Faculdade de Medicina / UFRJ
Sr. Thiago Duarte Mota

Instituto de Doenças doTorax / UFRJ
Profª Sônia Catarina de Abreu Figueiredo
Sr. Gustavo Montenegro Magalhães

Instituto de Ginecologia / UFRJ
Prof. Roberto José de Lima
Sr. Luiz Antônio dos Santos Silva

Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil / UFRJ
Drª Glaucia Azambuja de Aguiar
Sr. Paulo Marcius Santana

Maternidade Escola / UFRJ
Prof. Joffre Amim Jr.
Sr. José Maria Lordello Filho
Dr. Paulo Jorge de Almeida

Instituto de Neurologia Deolindo Couto / UFRJ
Dr. Marcos Schmidt
Sr. Alexandre Moreira de Moura

HESFA / UFRJ
Dr. Edson Espocartte
Sr. Raphael Freitas

CETUC / Pontifícia Universidade Católica
Prof. José Roberto Boisson de Marca

LAND / Coordenação de Programas de Pós-graduação em Engenharia (COPPE) / UFRJ
Professor  Edmundo  Albuquerque  de  Souza  e  Silva  –  Engenheiro  -  Professor  Titular  de  Informática  -  Sistemas  de 
Redes

Escola de Comunicação / UFRJ

103



Professor Fernando Álvares Salis

Universidade Estácio de Sá
Professor Felipe Kramer Ribeiro

LNCC / MCTI
Arthur Zivianni 

Pessoal de Engenharia para execução das obras
Pessoal da Divisão de Engenharia do HUCFF chefiada pelo engenheiro Jairo Villas Boas.

Pessoal administrativo de secretaria

Aline Souza de Abreu - Assistente Administrativo
Aparecida Rosa de Souza - Assistente Administrativo
Paulo Renato das Chagas - Técnico em Secretariado
Beatriz Duarte das Chagas - Assistente Administrativo
Heloisa Ribeiro de Mello - Assistente Administrativo
Regina Gondim da Cunha Martins – Assistente Administrativo

Alunos das áreas de saúde, engenharia e comunicação.
Serão selecionados alunos dessas áreas para atuarem como bolsistas.

Conteúdo do material didático
Contaremos com o apoio da Pró-reitoria de Extensão da UFRJ

3- Relação de itens de custo:
O detalhamento dos elementos de despesa do projeto encontra-se na planilha 
Itens de Custo RUTE.xls, em anexo. 
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Anexo 1

Neste  anexo  1  procuramos  estabelecer  critérios  que  permitam nortear  as  prioridades  de  saúde  da 
população e  também as  necessidades  de  ensino ou formação de  pessoal  de saúde e  do corpo docente  das 
universidades ou faculdades da área de saúde e o direcionamento das pesquisas clínica e básica.

Critérios de prioridade:

 Mortalidade

A figura 1 abaixo mostra o perfil de mortalidade existente no País e sua projeção para o ano 2020. Vemos que 
as doenças cardiovasculares continuarão aumentando, atingindo cerca de 40 % do total de mortes, freqüência 
esta que já foi alcançada em algumas das grandes áreas metropolitanas.

Fig. 1
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6) Internações

A figura 2 abaixo mostra  as principais causas de internações no Brasil. Vemos que as DCV representam cerca 
de  12  %  do  total  sendo  suplantadas  apenas  pelo  grupo  de  gravidez  parto  e  puerpério  e  pelas  doenças 
pulmonares.

Fig 2
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3) Gastos com internações

A fig 3 mostra que apesar de ser a terceira causa de internações as DCV representam 17 % do total de gastos 
com estas internações ou seja a principal causa de gastos.

Fig 3

Gastos com InternaçõesGastos com Internações
(Brasil (Brasil -- 1995)1995)
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