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A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins 

lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado 

de Março de 2014, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria 

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Servi-

ços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.  

 

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de 

suas atividades ocorridas no mês de Março de 2014, através da implantação de metodologias 

de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e 

composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assis-

tencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, 

o alcance das metas estatísticas estipuladas.  

 

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Es-

tadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde 

e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

2|METAS ESTRATÉGICAS  
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Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que dispôs 

sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompa-

nhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. 

 

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-

Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodo-

logia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos 

valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. 

 

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da 

implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que 

impactam na melhoria da qualidade assistencial. 

 

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e conti-

nua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, 

Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de 

vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. 

  

 

 

 

INDICADORES QUANTITATIVOS 
 

 Produção Assistencial Hospitalar 
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ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JAN FEV MAR 
MÉDIA  1º 

TRIMESTRE 

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 259 315 313 295,6 

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM 

NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) 
140 139 136 

 

133 136,0 

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 257 233 296 262,0 

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 223 199 211 211,0 

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 276 280 307 287,6 

TOTAL 1140 1154 1163 1260 1192,3 

 

 

Saídas Clínicas de Adulto:  

Totalizaram um quantitativo de 313 saídas no referido mês, alcançando 92,06% da meta esti-

pulada. Continuamos tendo problemas em relação ao tempo de permanência hospitalar dos 

pacientes clínicos, devido à característica de cronicidade dos mesmos. Podemos considerar 

que temos em torno de 70 leitos clínicos no HEAPN, entre leitos de Emergência e de Enferma-

ria. Para o alcance da meta, teríamos de alcançar uma taxa média de permanência abaixo de 

7 dias. Porém, nossa realidade aponta para números próximos a 10 dias de permanência mé-

dia dos pacientes clínicos. Estamos trabalhando, junto à SES, para a obtenção de “portas de 

saída” para estes doentes crônicos. Vislumbramos a expansão do PAD como uma alternativa 

para o acompanhamento domiciliar destes pacientes crônicos, assim como a utilização de ou-

tros hospitais da rede pública que possam absorver parte desta demanda. 

 

Saídas Clínicas Pediátricas: 

Totalizaram um quantitativo de 133 saídas no referido mês, alcançando 95,00% da meta. Es-

tamos mantendo um padrão deste indicador, que vem, mês após mês, tendo um alcance vir-

tual da meta estabelecida. Atribuímos tal fato à peculiaridade da demanda pediátrica do HE-

APN, que apresenta características sazonais. Mantemos disponibilidade de leitos pediátricos, e 
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toda a demanda da especialidade foi atendida, não gerando demanda reprimida. Assim, so-

mente alcançaremos a meta plenamente, quando houver um aumento espontâneo da deman-

da. Ressaltamos, novamente, que todos os casos de Pediatria que procuraram o HEAPN foram 

atendidos. 

 

Saídas Obstétricas: 

Meta ultrapassada em 28,7%. Tal especialidade tem uma alta demanda em nossa Unidade, 

devido à mesma ser referência para gestação de alto risco. Ainda com uma alta demanda, to-

dos os casos foram atendidos, gerando uma ultrapassagem da meta estabelecida. Este indica-

dor auxilia o cumprimento da meta total de saídas. 

 

Saídas Cirúrgicas Ortopédicas: 

Totalizaram um quantitativo de 211 saídas, alcançando 100,48% da meta estipulada. Os ajus-

tes feitos para que não haja impacto negativo na produção cirúrgica já começam a apresentar 

resultados positivos. Melhorias relacionadas às equipes de Anestesia, disponibilidade de mate-

riais e equipamento, e escalonamento das salas cirúrgicas, foram conquistas que aumentam a 

produtividade, e se refletem nos números dos indicadores cirúrgicos. 

 

Outras Saídas Cirúrgicas: 

Totalizaram um quantitativo de 307 saídas, alcançando 39,5 % acima da meta estipulada. Os 

fatores citados no parágrafo anterior justificam o sucesso deste indicador. Soma-se a isto, a 

adequação de pessoal e o trabalho motivador desenvolvido junto aos profissionais cirurgiões 

das diversas especialidades. Colocando organização, estrutura, e metas de desempenho com-

partilhadas com os profissionais, fazemos com que todo o HEAPN se sinta como um único time 

em busca do aumento da produtividade, com concomitante melhoria da qualidade técnica as-

sistencial.  
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Total: 

Alcançou-se um quantitativo total de 1260 saídas, atingindo a meta estipulada. Nota-se, aqui, 

a solidez da ascensão deste indicador, traduzindo a mudança nos fluxos e processos de traba-

lho propostos e implantados. Temos como objetivo manter este desempenho, e ainda melho-

rá-lo, principalmente após a conclusão das obras de ampliação que estão em curso no CC. 

 

 

 

 Produção Assistencial Ambulatorial 

ATIVIDADES HOSPITALARES JAN FEV MAR 
MÉDIA 1º 

TRIMESTRE 

META 3200 

CONSULTAS MÉDICAS 1186 1134 1002 1107,3 

MULTIDISCIPLINA (CLÍNICAS DE APOIO) 519 454 319 430,6 

CONSULTAS ENFERMAGEM 968 849 1112 976,3 

OUTROS PROCEDIMENTOS 2348 2300 1539 2515,3 

TOTAL 5021 4737 3972 4218,6 

 

Consultas Ambulatoriais: 

Totalizaram um quantitativo de 3972 atendimentos ambulatoriais no referido mês, alcançando 

a meta estipulada.  

 Produção Assistencial SADT 

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JAN FEV MAR 
MÉDIA  1º 

TRIMESTRE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 940 845 889 891,3 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 96 88 19 68,3 
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3322 3276 3323 3307,0 

 

 

Ressonância Magnética: 

Totalizaram um quantitativo de 889 exames no referido mês, alcançando 97,16% da meta 

estipulada. Meta virtualmente batida, a despeito dos problemas ocorridos no sistema de regis-

tro de imagens e da recarga de gás hélio do equipamento de RNM, o que impactou nossa pro-

dução.   

 

Ressonância Magnética com sedação: 

Totalizaram um quantitativo de 19 exames no referido mês, alcançando 19% da meta estipu-

lada. Tivemos, no referido mês, a recarga de gás hélio do equipamento de RNM, que nos dei-

xou uma semana sem possibilidade da realização de exames. Além disto, tivemos mais duas 

semanas com a RNM parada, devido à quebra do oxímetro e do capnógrafo, equipamento 

blindados fundamentais à realização de sedação. O primeiro foi adquirido um novo equipa-

mento; porém o capnógrafo demora até 60 dias para realizar a importação. Como alternativa, 

pretendemos solucionar tal condição através da aquisição deste equipamento na Feira Hospi-

talar.   

 

Tomografia Computadorizada: 

Totalizaram um quantitativo de 3323 exames no referido mês, alcançando 17,84% acima da 

meta estipulada.  

INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

 
META JAN FEV MAR 
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1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUS-

TADA POR ESCORE DE GRAVIDADE 

NAS UNIDADES DE CUIDADOS IN-

TENSIVOS (UTI-NEONATAL) 

< = 1 4,73 2,31 5,38 

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE 

AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVI-

DADE NAS UNIDADES DE CUIDA-

DOS INTENSIVOS (CTI-

ADULTO/UPO) 

< = 1 3,04 1,76 1,21 

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE 

AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVI-

DADE NAS UNIDADES DE CUIDA-

DOS INTENSIVOS (CTI-

PEDIATRICO) 

< = 1 0,66 1,93 3,05 

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITA-

LAR 

< = 2,5% 1,26% 0,77% 1,67% 

3 – TAXA DE CESÁREA < = 40% 35,0% 39% 32% 

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEO-

NATAL PRECOCE DOS NASCIDOS 

NA UNIDADE 

< 10 por 

1000 
5,1% 1% 2% 

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS 

USUÁRIOS 

> = 90%  79,0% 86% 94% 

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS CA-

DASTRADOS NO CNES 

100% 100% 100% 100% 

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CI-

RURGIAS 

< 10% 33,1% 29% 23% 

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FA-

TURAMENTO DOS SERVIÇOS HABI-

LITADOS APRESENTADO PARA CO-

BRANÇA AO SUS 

< 5% 0,11% 0% 0% 
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Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade nas Unidades de Cuidados 

Intensivos: 

Podemos associar a elevação deste indicador na UTI Neonatal aos problemas relacionados à 

falta de profissionais médicos da Neonatologia no mês de Março. Parte deste problema foi re-

solvido em Abril, e prevemos a completa escala da Neonatologia para Maio, com a contratação 

de prestador PJ que cumprirá toda a escala médica da UTI Neonatal. 

Em relação ao CTI Pediátrico, observamos um aumento deste indicador, que parte está relaci-

onado à característica grave dos pacientes pediátricos internados neste mês, e parte está rela-

cionado às adequações físicas que estão sendo feitas no setor, com redução de leitos, o que 

traz um impacto percentual mais visível quando estão presentes casos mais graves. 

Em relação ao CTI Adulto, observamos a consolidação do trabalho que vem sendo desenvolvi-

do, com estabilização dos indicadores de desempenho deste setor. Os mesmo traduzem a níti-

da melhoria de qualidade da assistência, ocasionando, também, uma melhoria da produtivida-

de e dos indicadores.   

 

Taxa de Infecção Hospitalar:  

Meta cumprida. A solidificação do trabalho desenvolvido pela CCIH do HEAPN já pode ser per-

cebida, e esperamos que este nos traga ainda mais resultados positivos no médio e longo pra-

zo. 

 

 

 

Taxa de Cesárea: 

Meta cumprida. Consequência da presença de plantonistas de Obstetrícia e Pediatria em tem-

po integral no Centro Obstétrico. Mesmo com elevada demanda para o alto risco, estamos ba-

tendo esta meta consecutivamente. 
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Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce dos Nascidos na Unidade: 

Observamos um pequeno escape deste indicador no mês de Março, relacionado às questões 

epidemiológicas deste mês, no qual tivemos uma maior número de mortes inevitáveis de re-

cém natos. A despeito de todo o trabalho de excelência que vem sendo feito no CO, tal situa-

ção está sujeita a acontecer, devido à característica de alto risco da nossa Maternidade. 

 

Taxa de Satisfação dos Usuários:  

O resultado obtido evidencia uma mudança no perfil de satisfação global dos usuários do HE-

APN, considerando que a metodologia aplicada foi um questionário de 11 perguntas simples e 

objetivas, tendo como facilitador a busca ativa realizada em toda área assistencial. O percen-

tual de 94% é o reflexo de um trabalho intensivo visando a melhoria dos serviços prestados. 

Podemos ressaltar de forma significativa a satisfação quanto ao atendimento médico e aos 

serviços de hotelaria. 

 

Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES: 

Meta cumprida. 

 

 

 

 

Taxa de Suspensão de Cirurgias: 

A taxa apurada foi de 23% para o referido mês. Mais uma vez, entendemos que a taxa de 

suspensão de cirurgias do HEAPN deveria ser revista para 20%, devido à característica epide-

miológica da Unidade, com elevada casuística de trauma e patologias inflamatórias. Tal carac-

terística demanda cirurgias de urgência que ocasionam suspensões dos procedimentos eleti-

vos. Estamos certos que, após a conclusão da expansão do CC com aumento da capacidade 
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de produção, teremos uma redução deste indicador. Porém, não podemos nunca esquecer da 

característica epidemiológica do hospital, como justificativa para a revisão desta meta. 

 

Taxa de Glosas sobre o Faturamento dos Serviços Habilitados Apresentado para 

Cobrança ao SUS: 

Meta Atingida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste primeiro Trimestre de 2014, estamos consolidando a Gestão do HEAPN. Os processos 

de trabalho começam a mostrar maturação e resultados. Entendemos que este processo é 

dinâmico, e necessita ser continuadamente alimentado. Entretanto, estamos alcançando a ma-

turação do modelo proposto, o que facilitará a continuidade do processo de Gestão.  

 

Acreditamos que o primeiro semestre de 2014 será o marco do alcance pleno das metas esta-

belecidas para o HEAPN. O primeiro trimestre já mostrou evoluções importantes, e o segundo 

trimestre estará sendo um momento crítico onde acontecem mudanças de ampliação e ade-

quação de infraestrutura física, com as obras do CC, UTIs e Emergência. Assim, estamos pron-

tos para passar este momento com um mínimo de impacto negativo na produção, e já vislum-

brando um horizonte de melhorias para os meses subsequentes, quando as obras estarão 

concluídas. Nesta ocasião, temos certeza de que a melhoria dos indicadores será ainda mais 

visível e palpável.  

A Pró-Saúde permanece confiante nas equipes constituídas no HEAPN, assim como na metolo-

gia de trabalho implantada. Estas equipes estão motivadas e orientadas ao alcance de resulta-

dos. Optamos por trabalhar com uma gestão transversal envolvendo todas as multi disciplinas 

assistenciais sob uma mesma égide, sob um mesmo propósito, sob uma mesma liderança. 
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Entendemos que o envolvimento gera comprometimento, ingrediente fundamental para a ex-

celência da prestação da assistência. Em breve, esperamos comemorar juntos, Pró-Saúde e 

SES, pelo alcance das metas estabelecidas. O reconhecimento do trabalho na Gestão do HE-

APN se dará através da melhoria assistencial, o que fortalecerá ainda mais a nossa parceria, e 

traduzirá, para a Sociedade do Rio de Janeiro, uma Saúde Pública de excelência, efetiva e de 

qualidade.  


