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AGJ NOTA OFICIAL - 

 

 

Capanema - Pa, 17 de Maio de 2018. 

 

 

Unidade de Internação Cardiológica (UIC) 
 

A Cardiologia é uma das especialidades estratégicas da AGJ 

 

O objetivo é que a Cardiologia seja uma especialidade consolidada em nossa 

Instituição e região refletindo o trabalho e a sensibilidade dos nossos gestores.  

Temos a desafiadora missão de manter os padrões de excelência e galgar novos 

patamares, mesmo no contexto de instabilidade que o país tem vivido nos 

tempos recentes. 

 

Mas somos uma Instituição determinada em semear a melhoria continua. 

Acreditamos que sempre é possível dar novos passos de progresso – seja 

incorporando novas tecnologias e abordagens, seja adotando protocolos e 

práticas diferenciadas que alavancam a qualidade da assistência e a segurança 

do paciente. 

 

A UIC é composta por consultórios, dispõe de 2 quartos individuais, 

6 leitos de enfermarias e 4 leitos de cuidados intensivos. 

Conta ainda com cardiologista de plantão 24h por dia e equipes de retaguarda a 

distância. A sala de hemodinâmica será interligada, permitindo mais agilidade 

para situações de urgência.  

  

Destina-se ao atendimento dos pacientes que sofrem de algum tipo doença 

cardíaca.  

Os que se encontram clinicamente estáveis ficaram nos leitos comuns e os 

pacientes instáveis, na unidade de cuidados intensivos. 

 

A UIC recebe pacientes que passaram por procedimento cirúrgico ou que ainda 

serão submetidos a cirurgias e, também, àqueles que farão exames diagnósticos 

e procedimentos terapêuticos como cateterismo e a angioplastia coronariana. 

 

Durante a internação será desenvolvido um trabalho de esclarecimento e 

educação do paciente para que o paciente e sua família conheçam bem a sua 

doença, os seus medicamentos, os fatores de risco e como minimizá-los, de 
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modo a reduzir a probabilidade de voltar a ser internado.  

 

Composto por Uma equipe multiprofissional, com médicos especializados 

seguindo protocolos assistenciais visando garantir a qualidade e a segurança no 

atendimento. 

 

Patologias do Perfil : 

 

1-Arritmia cardíaca: Fibrilação Atiral. FLUTER. Taquicardia supraventricular. 

Arritmias ventriculares. Bradiarritmias. 

2-Síncope 

3-Dor torácica:  

4- Trombose Venoso Profunda/Tromboembolismo Pulmonar 

5-Dissecção Aguda de Aorta 

6-Emergência hipertensiva 

7- Síndrome Coronariana Aguda 

8-Insuficiência Cardíaca Descompensada. 

9-Choque Cardiogênico. 

10-Miocardiopatias 

11-Pericardiopatias 

12-P.O. Cirurgia Cardíaca. 

13-Angioplastia 

14-Valvopatia 

15-AVCI AGUDO 

 

Indicadores de Qualidade 

 

Indicadores de processos assistenciais 

 

A Cardiologia AGJ coletara continuamente, dados sobre a qualidade da 

assistência prestada aos pacientes que internam na unidade, com infarto agudo 

do miocárdio e insuficiência cardíaca. 

Esses dados geram indicadores de qualidade – medidas que mostram, na forma 

de porcentagem –, com que frequência foram administrados, em tempo hábil, 

os medicamentos e as intervenções dos nossos protocolos recomendamos pelas 

diretrizes nacionais e internacionais. 

 

Os indicadores monitorizados são os sugeridos pela Joint Commission 

International e pela American Heart Association. 

 

•Indicadores de Infarto Agudo do Miocárdio: 
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◦ Desempenho geral do atendimento do infarto agudo do miocárdio 

◦ Desempenho no atendimento do infarto agudo do miocárdio com elevação do 

segmento ST 

◦ Desempenho no atendimento do infarto agudo do miocárdio sem elevação do 

segmento ST 

◦ Sobrevida hospitalar ajustada no infarto agudo do miocárdio 

◦ Percentual do Tempo Porta Eletrocardiograma em até 10 minutos 

◦ Percentual de Angioplastias realizadas em até 90 minutos 

◦ Mediana do Tempo Porta Balão 

 

• Indicadores de Insuficiência Cardíaca: ◦ 

 

 Taxa de prescrição de inibidor da ECA/BRA na alta hospitalar 

◦ Taxa de Readmissão em 30 dias por Insuficiência Cardíaca 

 

A monitorização da prática clínica é o processo de mensurar de maneira 

sistemática indicadores que representem a qualidade assistencial. 

A mensuração e a interpretação dos indicadores têm o objetivo de propor 

intervenções que resultem em benefícios no cuidado com o paciente. O 

resultado é um atendimento de qualidade, centrado no paciente, realizado de 

maneira segura, efetiva e eficiente, no tempo adequado e de forma equânime. 

 

DESEMPENHO GERAL DO ATENDIMENTO DO IAM 

Inclui 11 indicadores de qualidade, conforme elegibilidade do paciente: ácido 

acetilsalicílico (AAS) na admissão e na alta; betabloqueador na alta; estatina na 

alta; inibidor da enzima conversora de angiotensina ou bloqueador de receptor 

de angiotensina (IECA/BRA) na alta; avaliação da função cardíaca; terapia de 

reperfusão; tempo de fibrinólise, quando elegível; tempo porta-balão, quando 

elegível; orientação para cessação do tabagismo e recomendação de 

reabilitação cardíaca. 

 

DESEMPENHO INTRA-HOSPITALAR NO IAM 

Inclui cinco indicadores de qualidade, conforme elegibilidade do paciente: 

AAS na admissão, avaliação da função cardíaca, terapia de repercussão, tempo 

de fibrinólise ou tempo porta-balão. 
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DESEMPENHO NA ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE COM IAM 

Inclui seis indicadores de qualidade, conforme elegibilidade do paciente: AAS 

na alta, betabloqueador na alta; estatina na alta, IECA/BRA na alta, orientação 

para cessação do tabagismo e recomendação de reabilitação cardíaca. 

 

 

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO GRUPO DE SUPORTE DA CARDIOLOGIA: 

 

O Grupo de Suporte de Cardiologia tem como objetivo principal aprimorar 

constantemente o atendimento do paciente com doença cardiovascular, e : 

 

1|. Estimular a interação com o corpo clínico; 

2|. Promover a integração entre as unidades de 

atendimento e o paciente cardiológico; 

3|. Elaborar e gerenciar protocolos e indicadores de qualidade e segurança do 

paciente cardiológico; 

4|. Propor e implementar um plano estratégico que leve a novos desafios, à 

melhoria continua e à incorporação de novas tecnologias; 

5|. Desenvolver o ensino, a pesquisa e a responsabilidade social na 

especialidade. 

 

. Atividades dos Profissionais 

 

A equipe é formada por cardiologistas que atuam nas Unidades Coronariana, 

de Pronto Atendimento, de Terapia Intensiva e contribui para melhorar a 

qualidade da assistência dos pacientes do setor de Cardiologia por meio da 

elaboração e da renovação de protocolos médicos.  

 

 

▪ Atualização de conteúdos médicos, discussão de pesquisas recentes e debates 

sobre a prática médica;  

▪. Suporte aos Registros Do Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência 

Cardíaca para apontar as variáveis clínicas mais relevantes para a 

monitorização da prática médica em cardiologia; 

 

▪ Elaboração de protocolos assistenciais institucionais, como o Protocolo 

Gerenciado de Infarto Agudo do Miocárdio e o de Profilaxia de Trombose 

Venosa Profunda, com o objetivo de padronizar a qualidade do atendimento e 

do tratamento do paciente cardiovascular com base nas melhores evidências 

científicas disponíveis; 
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▪ Visita diária aos pacientes cardiopatas para instituição de terapêutica 

adequada. 

 

Futuro do Projeto 
 

1-Os indicadores serão enviados mensalmente para a Associação Nacional de 

Hospitais Privados (Anahp) e para o American College of Cardiology para que 

os dados obtidos possam ser comparados com o desempenho de outros 

hospitais nacionais e internacionais participantes desses registros - o que se 

caracteriza em uma ação de benchmarking. O objetivo dessa estratégia é 

promover a contínua melhora da qualidade assistencial.  

 

2-Registro Action (ACTION Registry® - GWTG™) 

Coordenado pelo American College of Cardiology (ACC), consiste em uma 

base de dados que monitora a qualidade do atendimento dos pacientes 

internados com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).  

 

Os dados são enviados continuamente e, a cada trimestre, o Registro ACTION 

emite um relatório de desempenho que permite comparar a qualidade da 

assistência prestada em relação aos mais de 900 hospitais internacionais 

participantes do registro.  

 

3-Os pacientes que precisam da continuidade de cuidados e tratamentos 

poderão utilizar os serviços do Home Care AGJ 

 

Quando solicitados, os profissionais do Home Care farão avaliações das 

necessidades individuais do paciente e quando ele recebe alta hospitalar pode 

ter à disposição toda a estrutura para continuar o tratamento em casa, se 

necessário.  

 

4- Implantação do CÓDIGO AZUL 

O Código Azul estabelece condutas para o atendimento imediato de pacientes 

adultos (≥ 18 anos) com suspeita de parada cardiorrespiratória (PCR), visando 

aumentar as chances de sobrevida. 

A equipe que atende o Código Azul é formada por dois médicos cardiologistas, 

um enfermeiro e dois fisioterapeutas. 
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5- Cardiologia em Número: 

 

Cardiologia em números : livro 

Check-Ups realizados 

Numero de cardiologistas e cirurgiões cardíacos que atendem 

Total de consultas realizadas 

Atendimentos cardiológicos 

Atendimentos por dor torácica 

Diagnostico cardiovascular geral 

Síndromes coronárias agudas 

Arritmias 

Insuficiência cardíaca (total) 

Insuficiência cardíaca (sistólica) 

Infarto agudo do miocárdio 

Emergências hipertensivas 

Internações cardiológicas 

Doença da aorta 

Síndrome coronária aguda 

 

 

Dra Rosário Mota Coordenadora da Cardiologia 

Dr Max Nascimento Diretor Técnico 

Dr Walber Vieira Diretor Clinico 

 

 

 


