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CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

GOVERNADOR: SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: MARCOS ESNER MUSAFIR 

 

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR 

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES 

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES 

CNPJ: 24.232.886/0145-40 

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS 

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: RONALDO FOLONI / MARCELO PADOIN CA-

NAZARO 
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______________________________________________________________ 

NAÍRIO AUGUSTO PEREIRA SANTOS – DIRETOR OPERACIONAL – PRÓ-SAÚDE/RJ 

 

______________________________________________________________ 

RONALDO FOLONI – DIRETOR HOSPITALAR – PRÓ-SAÚDE – UNIDADE HOSPITAL ESTADUAL 

ADÃO PEREIRA NUNES  

 

______________________________________________________________ 

MARCELO PADOIN CANAZARO – DIRETOR ADMINISTRATIVO – PRÓ-SAÚDE – UNIDADE HOS-

PITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES  

 

 

1|INTRODUÇÃO  
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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 Dezembro de 2013, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secre-

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

Serviços 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 Dezembro de 2013, através da implantação de metodolo-

gias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressi-

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

sistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-

bém, 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 OUT NOV DEZ 
MÉDIA  4º 

TRIMESTRE 

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 186 200 200 195,3 

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM 

NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) 
140 116 130 

 

132 126,0 

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 222 297 206 241,6 

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 195 182 242 206,3 

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 164 189 235 196,0 

TOTAL 1140 883 998 1015 965,3 

 

 

Saídas Clínicas de Adulto:  

Totalizaram um quantitativo de 200 saídas no referido mês, alcançando 58,8%, não atingindo 

a meta estipulada. Entendemos dois fatores principais como justificativa para o não alcance da 

meta. O primeiro deles é o fato de haver pacientes que são admitidos e recebem alta hospita-

lar apenas com a confecção do boletim de atendimento na Emergência, sem ter prontuário. 

Portanto há um passivo de pacientes que são admitidos e recebem alta via Emergência, que 

não entram nesta estatística.  O segundo fator importante é a taxa de permanência hospitalar 

que esteve elevada neste mês (variando de 10,7 a 19,8 dias entre as grandes unidades de 

internação do nosocômio). Diversas são as razões que impactam este indicador; desde as ca-

racterísticas de cronicidade de determinadas unidades de internação, até uma limitada produ-

tividade do Centro Cirúrgico. A Direção vem implementando medidas corretivas e fluxos de 

processos visando minimizar o impacto negativo destes fatores sobre os indicadores estuda-

dos. Espera-se uma melhoria deste indicador, mensurável a partir de Janeiro/14, como conse-

quência da contratação da Coordenação e das equipes médicas da Clínica Médica. 

 

Saídas Clínicas Pediátricas: 
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Totalizaram um quantitativo de 132 saídas no referido mês, alcançando 94,3% da meta. Tal 

população pediátrica tem um perfil distinto do público adulto, apresentando uma demanda 

reduzida quando comparado a este. A Unidade de Internação Pediátrica normalmente tem 

uma maior disponibilidade de vagas, o que não gera acúmulo de atendimentos na Emergên-

cia. Observamos, neste mês, que as taxas de permanência da Pediatria Clínica, da Pediatria 

Cirúrgica e da Pediatria Ortopédica variaram, respectivamente, em 10,6 dias, 4,3 dias e 1,0 

dias. Seguindo-se o planejamento estratégico e os fluxos de processos propostos, há uma 

tendência para a redução destas taxas de permanência. Há de se considerar que, independen-

temente da diminuição da permanência hospitalar em Pediatria, este público continua não ge-

rando a demanda necessária para o alcance da meta estabelecida no mês estudado. 

 

Saídas Obstétricas: 

Totalizaram um quantitativo de 206 saídas, alcançando 89,6% da meta estipulada. Apesar do 

não alcance da meta, a totalidade da demanda de Obstetrícia foi atendida, no referido mês. 

Podemos considerar que estivemos diante de um mês peculiarmente ¨fraco¨ na referida espe-

cialidade. Tal argumento pode ser validado através da análise da média trimestral, que ficou 

acima de meta estabelecida para o indicador. 

 

Saídas Cirúrgicas Ortopédicas: 

Totalizaram um quantitativo de 242 saídas, alcançando 115,2% da meta estipulada. Trata-se 

de especialidade diretamente impactada pela característica de trauma do hospital, que gera 

alta demanda de pacientes, e também pela produtividade do Centro Cirúrgico. Houve aumento 

na disponibilidade de anestesiologistas, impactando positivamente a produtividade do Centro 

Cirúrgico, e reduzindo a suspensão de cirurgias. Além deste fator, passaram a ser realizadas 

cirurgias ortopédicas eletivas nos finais de semana alternados. Observamos um significativo 

aumento das saídas ortopédicas, neste mês, com um acréscimo de 33% na produtividade des-

te indicador, quando comparado à Novembro/13. 
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Outras Saídas Cirúrgicas: 

Totalizaram um quantitativo de 235 saídas, alcançando 106,8% da meta estipulada. Entende-

mos que este indicador está diretamente influenciado pela produtividade do Centro Cirúrgico. 

Houve aumento na disponibilidade de anestesiologistas, impactando positivamente a produti-

vidade do Centro Cirúrgico, e reduzindo a suspensão de cirurgias. Está clara a importância da 

organização dos fluxos e processos de trabalho envolvendo o Centro Cirúrgico, e a capacidade 

de mudança dos indicadores a partir do estabelecimento destes. A análise trimestral mostra 

um gráfico ascendente na produtividade relacionada a este indicador. 

 

Total: 

Alcançou-se um quantitativo total de 1015 saídas, atingindo 89% da meta estipulada. Está 

nítida, aqui, a evolução positiva dos números, envolvendo os diversos indicadores da Produção 

Assistencial Hospitalar, fruto do trabalho implantado ao longo dos meses. Muito ainda há a 

evoluir, porém, a ascensão dos números já se faz perceptível. Esperemos alcançar a meta des-

te macro-indicador nos meses sequentes. No gráfico abaixo, está demonstrada a linha de evo-

lução das saídas assistenciais. 
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 Produção Assistencial Ambulatorial 

ATIVIDADES HOSPITALARES META OUT NOV DEZ 
MÉDIA 4º 

TRIMESTRE 

CONSULTAS AMBULATORIAIS 3200 1796 1556 1543 1631,6 

 

 

Consultas Ambulatoriais: 

Totalizaram um quantitativo de 1543 atendimentos ambulatoriais no referido mês, alcançando 

48,2% da meta estipulada. Quando analisamos os números retroativos do ano de 2013, ob-

servamos que a média mensal de consultas ambulatoriais ficou em torno de 1500 atendimen-

tos/mês. Caso incluamos todos os procedimentos e atendimentos ambulatoriais (vacinas, cura-

tivos, retirada de pontos, e outros) teríamos uma média mensal de 4400 atendimentos/mês. 

Se considerados estes atendimentos, no mês de Dezembro 2013, ocorreram 4095 atendimen-

tos, número superior à meta estipulada. 

 

 

 

 Produção Assistencial SADT 

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS OUT NOV DEZ 
MÉDIA  4º 

TRIMESTRE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 1002 860 897 919,6 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 66 33 50 49,6 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 2374 2231 3190 2598,3 

 

 

Ressonância Magnética: 

Totalizaram um quantitativo de 897 exames no referido mês, alcançando 98% da meta estipu-

lada.  



PRESTAÇÃO DE CONTAS                 DEZEMBRO 2013 

 

 

Página 9 

 

Ressonância Magnética com sedação: 

Totalizaram um quantitativo de 50 exames no referido mês, alcançando 50% da meta estipu-

lada. Neste mês, continuamos a ter uma grande dificuldade para alocação de profissionais 

médicos de anestesia na RNM, o que impactou diretamente este indicador. 

 

Tomografia Computadorizada: 

Totalizaram um quantitativo de 3190 exames no referido mês, alcançando 113,1% da meta 

estipulada.  

 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 

 
META OUT NOV DEZ 

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUS-

TADA POR ESCORE DE GRAVIDADE 

NAS UNIDADES DE CUIDADOS IN-

TENSIVOS 

< = 1 N/A N/A N/A 

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITA-

LAR 

< = 2,5% N/A N/A N/A 

3 – TAXA DE CESÁREA < = 40% 44% 41% 34% 

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEO-

NATAL PRECOCE DOS NASCIDOS 

NA UNIDADE 

< 10 por 

1000 
1% 1% 1,9% 
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5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS 

USUÁRIOS 

> = 90%  92% 84,1% 77,6% 

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS CA-

DASTRADOS NO CNES 

100% 100% 100% 100% 

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CI-

RURGIAS 

< 10% 32% 30% 19,7% 

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FA-

TURAMENTO DOS SERVIÇOS HABI-

LITADOS APRESENTADO PARA CO-

BRANÇA AO SUS 

< 5% 0% 0% 0,3% 

 

 

Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade nas Unidades de Cuidados 

Intensivos: 

Taxa não apurada devido à não implantação do Sistema EPIMED. 

 

Taxa de Infecção Hospitalar:  

Taxa não apurada devido à não implantação do Sistema EPIMED. Além disto, o Setor de CCIH 

do HEAPN somente apura este indicador nas Unidades de Terapia Intensiva, não sendo possí-

vel realizar o cálculo da taxa global. A partir do mês de Fevereiro/14 este indicador já estará 

sendo apurado.  

 

Taxa de Cesárea: 

A taxa apurada foi de 34% no referido mês, atingindo a meta estabelecida. Estamos diante de 

uma Unidade Hospitalar que tem uma Maternidade de Alto Risco, onde todos os partos por via 

cesareana foram feitos através de indicação técnica. 

 

Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce dos Nascidos na Unidade: 
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A taxa apurada foi de 1,9% no referido mês.  

 

Taxa de Satisfação dos Usuários: 

A taxa apurada foi de 77,6% no referido mês. Diversos fatores impactaram a satisfação do 

usuário, acarretando uma taxa inferior à preconizada. Entre as principais razões, estão a taxa 

de ocupação superior à 100%, o que ocasiona pacientes internados na Emergência, e a infra-

estrutura da edificação que não oferece o adequado conforto ao usuário e seus familiares, 

principalmente relacionado à temperatura ambiente. Outro fator importante, foi a participação 

ativa da Ouvidoria em busca das resposta aos questionários de avaliação da satisfação dos 

usuários, a fim de obter a identificação dos pontos de melhoria. Como exemplo de melhoria 

estabelecida, perceptível pelo usuário, podemos citar a limpeza do hospital. 

 

 

Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES: 

Meta atendida: 100%. 

 

Taxa de Suspensão de Cirurgias: 

A taxa apurada foi de 19,7% para o referido mês. Fazendo uma análise retroativa no ano de 

2013, observamos que a média da taxa de suspensão de cirurgias ficou em torno de 40%. As 

ações de melhoria de fluxos e processos envolvendo o Centro Cirúrgico, assim como o estabe-

lecimento das escalas de Anestesiologistas, foram fatores importantes para a redução deste 

indicador no mês de Dezembro/13.  

 

Taxa de Glosas sobre o Faturamento dos Serviços Habilitados Apresentado para 

Cobrança ao SUS: 
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Meta Atingida: 0,3%. 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar do não cumprimento das metas de alguns indicadores quantitativos e de desempenho, 

referentes ao mês de Dezembro de 2013, entendemos que isto ocorreu em função do proces-

so de implantação da Gestão dos Serviços do HEAPN, e da contratação das equipes nos diver-

sos níveis anteriormente citados. Porém, fazendo uma análise retroativa e compartiva dos úl-

timos meses, entendemos estar nítida a evolução positiva dos números levantados. 

 

Pensamos estar no caminho correto para o alcance de todas as metas estabelecidas. Algumas 

já podem ser observadas, enquanto outras encontram-se em fase de evolução, fruto das a-

ções gerenciais e assistencias implantadas no HEAPN. Todo modelo de gestão requer tempo 

para sua execução e geração de resultados. Já se pode perceber a evolução deste processo, e 

temos certeza de que os resultados positivos serão ainda mais perceptíveis com o passar do 

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

gia de trabalho implantada. Em breve, poderemos comemorar juntos, Pró-Saúde e SES, pelo 

alcance das metas estabelecidas. O reconhecimento do trabalho na Gestão do HEAPN se dará 

através da melhoria assistencial, o que fortalecerá ainda mais a nossa parceria, e traduzirá 

para a Sociedade uma Saúde Pública efetiva e de qualidade. 


