
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 003/2012 

 

Seleção para a escolha de entidade de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social na área de atuação de Unidade de Pronto 

Atendimento 24h, para celebrar contrato de gestão, operacionalização e execução 

dos serviços de saúde na UPA Itaboraí. 
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Serviço Público Estadual 

Processo: E-08/7525/2012 

Data: 11/12/2012    Fls. 1 

Rubrica: LFS         ID. 500.5891-6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO 

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR 

DIRETOR OPERACIONAL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: LAFAETE TEIXEIRA JUNIOR 

DIRETOR TÉCNICO: MANUEL DOMINGUES  

ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ITABORAÍ – UPA 24H 

CNPJ: 24.232.886/0146-21 

ENDEREÇO: RODOVIA BR 493 – KM 01 – TREVO MANILHA/ ITABORAÍ – ITABORAÍ – RIO DE JANEIRO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: JULIO GONÇALVES MENDES 

COORDENADOR MÉDICO DA UNIDADE: MAURO VITOR COUTINHO BIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

PALAVRA DO DIRETOR 

 

 

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 agosto de 2015, referente ao contrato de gestão nº 001/2015 celebrado junto ao Estado do Rio 

de Janeiro, através da Secretaria de Saúde do Estado (SES/RJ), tendo como por objeto a 

operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto 

Atendimento Itaboraí, UPA 24h, CNES 7065507, em tempo integral, que assegure assistência 

universal e gratuita à população. 

 

A PRÓ-SAÚDE visa assegurar a prestação de serviços assistenciais em caráter contínuo e 

eficiente, objetivando o aumento da capacidade de atendimento e a redução da espera para 

realização de atendimentos, consultas, exames e resultados, promovendo, desta forma, maior 

qualidade no atendimento ao usuário da Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí – UPA 24h. 

 

Com foco na Portaria 2648 de 07 de novembro de 2011, cujo objetivo é de redefinir as 

diretrizes para implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do 

conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas da Rede de Atenção às Urgências, em 

conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. 

 

Este relatório vem demonstrar as atividades desenvolvidas no mês de novembro, no 

processo de estruturação, organização e gestão dos recursos necessários para o cumprimento dos 

objetivos propostos no Contrato de Gestão 001/2015, de forma a prestar contas dos recursos 

utilizados com o gerenciamento e a assistência integral e interdisciplinar com maior agilidade e 

eficiência no atendimento à população, promovendo economia nos processos de trabalho. 

  



 

 

 

1. ANÁLISE GLOBAL DO HOSPITAL 

 

1.1 METAS CONTRATUAIS QUANTITATIVAS 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida com 27% acima do pactuado. 

 

Comentário: 

- No mês de novembro, ainda evidenciamos uma maior demanda na unidade devido problemas de 

precariedade no município de Itaboraí (Hospital Desembargador Leal Junior, Policlínicas e PSFs), o que 

aumentou nossa demanda clínica. 

 

  



 

 

 

 

1.2 METAS CONTRATUAIS QUALITATIVAS 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

Comentário: 

- Satisfação do cliente em novembro:  

Amostragens dos assistidos: 500 atendimentos 

80% satisfeitos  

15% insatisfeitos (demora no atendimento médico, demora nas transferências para internações) 

5% indiferentes  

Observações: Em novembro tivemos um déficit da força de trabalho, devido licença médica de 15 dias da co-

laboradora Glaucia, e o cumprimento de aviso prévio da Aline (houve faltas), consequentemente a coleta ficou 

prejudicada. 

 

 



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

Comentário: 

- Aguardamos retorno da solicitação enviada à SES/RJ de encerramentamento dos BAMs da outra gestão 

(aproximadamente 1.300 BAMs). 

 

 



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

- Pacientes “vermelhos” são prontamente atendidos na sala vermelha pela equipe multiprofissional, não 

passando pelos processos de acolhimento e classificação de risco como os demais. Portanto, o 

atendimento é feito sempre de imediato, mesmo que o registro no sistema seja feito após o tempo 

estipulado.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

- Apesar de cuprimos a meta contratual, encontramos muitas dificuldades de transferir os pacientes por 

meio das centrais de regulação. Todos os pacientes foram transferidos através de contatos com NIR das 

unidades. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

- Anexa Ata da Comissão de Revisão de Óbitos. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

- Anexa Ata da Comissão de CCIH. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

- Através da Comissão de Revisão de Prontuários, identificamos em todos os pacientes das salas de 

observação da unidade, a presença no prontuário dos registros do acolhimento, classificação de risco, 

atendimento inicial, e evolução médica e de enfermagem, bem como a existência das prescrições 

médicas e as checagens da enfermagem para as mesmas.Todos com evidências de carimbo e 

assinatura em meios físicos. 

 

  



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

- Funcionamos com duas salas de classificação de risco em tempo integral. Procuramos classificar 

100% dos nossos usuários, apesar da meta estabelecer 70%.   

 

 

  



 

 

 

 
 
 

Análise do Resultado: 

- Meta não cumprida. 

 

Comentário: 

- Apesar de apresentarmos uma têndência favorável ao cumprimento da meta, ainda evidenciamos uma 

maior demanda na unidade devido problemas no município de Itaboraí (Hospital Municipal 

Desembargador Leal Junior, Policlínicas e PSFs), fato este que impacta diretamente neste indicador. 

No mês de novembro realizamos 11.393 atendimentos/mês, ou seja, 27% acima da capacidade contratual, 

sendo que destes 11.393 atendimentos/mês, 9.562 atendimentos correspondem ao atendimento verde, 

ou seja, 84% da demanda da unidade no mês. 

 

Ação Prazo Responsável 

Implantação do B.I. - ECOS Nov / Dez T.I./ Coord. Médica / Direção 

Revisão do Protocolo de Classificação – Classificar pacientes 
azuis. 

Janeiro Coord. Médica / Coord. de Enferma-
gem / Direção 

 



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta não cumprida. 

Comentário: 

- Apesar de apresentarmos uma têndência favorável ao cumprimento da meta, ainda evidenciamos uma 

maior demanda na unidade devido problemas no município de Itaboraí (Hospital Municipal 

Desembargador Leal Junior, Policlínicas e PSFs), fato este que impacta diretamente neste indicador. 

No mês de novembro realizamos 11.393 atendimentos/mês, ou seja, 27% acima da capacidade contratual, 

sendo que destes 11.393 atendimentos/mês, 1.548 atendimentos correspondem ao atendimento amarelo, 

ou seja, 13,59% da demanda da unidade no mês. 

 
 

Ação Prazo Responsável 

Implantação do B.I. - ECOS Nov. / Dez T.I./ Coord. Médica / Direção 

  



 

 

 

 

 
 
 
 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

- Todos profissionais médicos cadastrados no CNES no mês de novembro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.3 QUADRO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 
  

Qtde % Meta Pontos

Total de usuários satisfeitos 400

Total de usuários entrevistados 500

Total de prontuários médicos corretamente 

finalizados após o atendimento
155

Total de prontuários analisados pela comissão de 

revisão de Prontuários 
155

Total dos usuários classificados como risco 

vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, 

contados desde a chegada até o inicio do 

atendimento

25

Total de usuário classificado como risco vermelho 25

Total de usuário transferidos 22

Total de usuários atendidos 11.393

Total de prontuários revisados pela Comissão de 

Óbito
17

Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 17

Total de prontuários de usuários com infecção 

revisados pela CCIH
12

Total de prontuários de usuários com infecção 12

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 

revisados 
138

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 138

Total  de usuário adulto classificado quanto ao risco, 

por enfermeiro
12.060

Total de usuários registrados 12.864

Total de usuários classificados como risco verde em 

tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento 

ao atendimento médico

6.151

Total de usuários atendidos classificados como risco 

verde
9.562

Total de usuário classificado como risco amarelo 

atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o 

acolhimento ao atendimento médico

1295

Total de usuários atendidos e classificados como 

risco amarelo
1548

Total de profissionais médicos com cadastro no 

CNES
48

Total de médicos na Unidade 48

82

A

Novembro

1 Taxa de Satisfação dos Usuários

Atividades

2

Taxa de prontuários médicos 

corretamente finalizados após o 

atendimento

80% 80% 10

9100% 100%

100% 9

4
Taxa de transferência de 

usuário

100%

0% 1% 10

3

Taxa de usuários classificados 

como risco vermelho com 

tempo máximo de espera para 

atendimento <= 5 minutos

100% 8

6
Taxa de Revisão de Prontuários, 

pela Comissão de CCIH

100%5

Taxa de Revisão de Prontuários 

pela Comissão de Revisão de 

Óbito

100% 100% 8

90% 10

8

Taxa  de usuário adulto 

classificado ao risco, pelo 

enfermeiro

100%7
Taxa de revisão de prontuários 

das salas amarelas e vermelhas  

94% 70% 10

84% 90% 010

Taxa  usuários classificados 

como risco amarelo com tempo 

máximo de espera para 

atendimento <=30 minutos 

64% 80% 09

Taxa  de usuários classificados 

como risco verde desde o 

acolhimento < = 50 minutos

Conceito   

Total   

100% 100% 811
Taxa de profissionais médicos 

cadastrados no CNES



 

 

 

2. INDICADORES DE PRODUÇÃO 

2.1 –  Nº DE LEITOS POR ESPECIALIDADE CONTRATO;  

  2.1. Leitos por Especialidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

      2.1.1. Clínica Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.2. Clínica Pediátrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.3. Clínica Cirúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.4. Clínica Obstétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.5. UTI de Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.6. UTI Infantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.7. UTI Neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.8. Berçário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.9. Clínica Ortopédica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2.1.10. Outros 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 209

      Total de Leitos 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 209

Fonte: CNES 

Comentário: Temos 19 leitos, sendo: 

- Sala Vermelha = 4 leitos; 

- Sala Amarela Adulta = 10 leitos; 

- Sala Amarela Pediátrica = 3 leitos; 

- Isolamentos = 2 leitos. 

 

2.2 –  SADT’S  

   2.7. SADT Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       2.7.1. Laboratório Clínico 0 0 0 0 0 0 0 4.265 6.019 6.547 5.784 0 22615

       2.7.2. Anatomia Patológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.3. Radiologia 0 0 0 0 0 0 0 1.135 1.630 1.913 1.622 0 6300

       2.7.4. Eletrocardiografia 0 0 0 0 0 0 0 201 300 350 311 0 1162

       2.7.5. Fisioterapia (Sessões) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.6. Hemodiálise(Sessões) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.7. Hemodinâmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.8. Hemoterapia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.9. Endoscopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.10. Ultrassonografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.11 Tomografia Computadorizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.12 Ressonancia Magnética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.13 Mamografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.14 Citopatologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.15 Eletroencefalografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.16 Teste do Pézinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.17 Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.7.18 Teste Ergométrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

       Total 0 0 0 0 0 0 0 5601 7949 8810 7717 4 30081  

Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

 

 



 

 

 

2.3 –  ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

   2.9. Urgência/Emergência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

       2.9.1. Consultas 0 0 0 0 0 0 0 10.031 10.462 11.176 11.393 0 43062

       2.9.2. Consultas com Procedimentos 0 0 0 0 0 0 0 641 575 520 611 0 2347

       2.9.3. Procedimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       2.9.4. Procedimentos Cirúrgicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       Total 0 0 0 0 0 0 0 10672 11037 11696 12004 0 45409  
Fonte: SIH – Pró Saúde 

Análise do Resultado: 

- No mês de novembro realizado 13.041 atendimentos, sendo: 

Clinica Médica = 8.953 

Pediatria = 3.423 

Odontologia = 660 

Serviço Social = 5 

Comentário: 

- Ainda evidenciamos uma maior demanda na unidade devido problemas no município de Itaboraí 

(Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Policlínicas e PSFs). 

 

2.4 – NEP – NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

CURSO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 
DE 

HORAS 

Classificação de Risco e Acolhimento 14 01:00 840 

Controle da Temperatura da Geladeira de Medicação 10 01:00 600 

Capacitação em Serviço para os Maqueiros 2 01:00 120 

Fluxo com pacientes em suspeita de tuberculose e meningite 2 01:00 180 

Diretrizes de Atendimento e protocolo de dor torácica 6 01:00 360 

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 16 00:30 480 

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 9 00:30 270 

Controle da Temperatura da Geladeira de Medicação 8 01:00 480 

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 2 00:15 30 

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 4 00:15 60 

TOTAL 73 07:30:00 3420 

 
 



 

 

 

 

 

 

TOTAL DE HORAS 3420 
NÚMERO TOTAL DE CO-
LABORADORES DO HOS-
PITAL 

245 

HORAS/HOMEM   00:14 
 Fonte: SIH – Pró Saúde 

 

Análise do Resultado: 

- Evidenciado que o indicador não superou a meta estabelecida em contrato. 

Comentário: 

- Não superamos a meta que é em média 2 horas/homem/mês. 

- Temos dificuldades nas realizações de treinamentos, pois os atendimentos em nossa unidade são 

especificamente de urgências e emergências e neste mês, realizamos 13.041 atendimentos.  

- Entretanto, realizamos treinamentos rotineiros abordando diversos temas: classificação de risco e 

acolhimento, controle de temperatura da geladeira da sala de medicação, capacitação em serviço para os 

maqueiros, fluxo com pacientes em suspeita de tuberculose e meningite, diretrizes de atendimentos e 

protocolo de dor torácica e utilização de equipamentos de proteção individual em parceria com o SESMT. 

- Estes treinamentos precisam na grande maioria das vezes serem realizados nos próprios setores, 

dividindo os colaboradores, caso a demanda de atendimento permitir, porém na maioria das vezes temos 

que atuar individualmente de forma sucinta para que não haja um impacto negativo na assistência 

prestada. 

- Contudo, estamos conseguindo realizar treinamentos rotineiros, porém com tempos reduzidos que 

dificultam bater a meta, mas sem dúvidas estamos atingindo o objetivo do treinamento, maximizando a 

qualidade em nossos atendimentos. 
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2.5 –  SAU / OUVIDORIA 

 

Ouvidoria interna (descentralizada) composta por 1 coordenador, 1 ouvidor 

assistente, funcionando de 08 às 18h, com pesquisa quantitativa e qualitat iva 

diariamente com todos os usuários.  

Nesse mês de novembro tivemos 500 atendimentos, com 80% satisfeitos, 15% 

insatisfeitos e 5% indiferentes. Atualmente o assistente social vai até ao usuário 

estimulando-o a registrar as suas satisfações, porém em novembro tivemos um 

déficit de força de trabalho com a licença médica de 15 dias da colaboradora Glaucia 

e o cumprimento de aviso prévio da Aline (com faltas), fato este que prejudicou 

consideravelmente as coletas.  

Além do serviço de ouvidoria do Estado (0800255525 e 

ouvidoria@saude.rj .gov.br), disponibi l izamos do serviço interno, onde o serviço 

social computa as demandas por e-mail:  ouvidoria@upaitaboraiprosaude.org.br, de 8 às 18h 

diariamente pelo tel.: (21)2635-9656 e através de pesquisa de satisfação impressa  

(manual).  

Em novembro foram realizados treinamentos e os prof issionais foram 

habil itados desde 27/11/2015 pela SES para respondermos diariamente as 

demandas do “OuvidoSus” . Neste mês ocorreram 07 manifestações, e todas foram 

respondidas, sendo dentre elas 1 elogio e 2 delas que nã o eram pertinentes a nossa 

gestão. 

 

2.6 –  RECURSOS HUMANOS 

 

 

mailto:ouvidoria@saude.rj.gov.br


 

 

 

2.7 –  SERVIÇO SOCIAL 

 

Nesse mês o serviço social teve 570 atendimentos, sendo 5 articulações com 

o conselho tutelar, 2 articulações com a delegacia de polícia, 3 sepultamentos 

gratuito, 2 encaminhamentos para o centro de referência da mulher, 2 

encaminhamentos para a defensoria pública, 129 atendimentos por meios próprios, 

92 atendimentos por prof issionais, 5 notif icações compulsórias, 243 orientações 

gerais, 1 art iculação de transferência para p lano de saúde, 49 contatos telefônicos 

(buscativa famil iar), além das coletas de dados da pesquisa de satisfação.  

A part ir do mês de dezembro estimularemos o usuário a dar a sua opinião 

sobre o nosso atendimento, ou seja,  reservaremos 04 horários 08, 12, 17 e 21h 

(horários de maior f luxo na unidade) onde os colaboradores do administrat ivo irão 

estimular o usuário a responder a pesquisa de satisfação do cl iente.  

 

2.8 –  SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DA ROUPA 

 

 O contrato de prestação de serviços de processamento de roupas foi celebrado 

entre Time Clean Lavanderia Industrial Ltda e Pró-Saúde, tendo como data de início 

01/09/2015 e vigência por prazo indeterminado, o valor cobrado por kg de roupa 

suja é de R$2,70. No mês de novembro, foram higienizadas 1.383,26kg de roupas.  

No dia 16 de novembro tivemos a suspensão das at ividades do prestador de 

serviços devido aos atrasos de pagamento, fato este resultante do não recebimento 

integral e em tempo do repasse contratual. Assim após negociações e quitação do 

débito, houve a rescisão do contrato. Indicamos dif iculdade de contratação do 

segundo colocado no processo de seleção do prestador de serviços, Atmosfera 

Lavanderia, visto que essa já presta serviços para a Pró -Saúde em outras unidades 

sob gestão, e condiciona uma nova contratação a quitação de parte dos débitos já 

acumulados.  

 
  



 

 

 

2.9 –  SERVIÇO DE NUTRIÇAO E ALIMENTAÇÃO 
 

 O contrato de prestação de serviços de nutrição e al imentação foi celebrado 

entre Nutryenerge Refeições Industriais Ltda e Pró-Saúde, tendo como data de início 

01/09/2015 e vigência por prazo indeterminado, tendo como valor cobrado: Desje-

jum/ Lanche = R$ 4,55; Almoço/ Janta = R$14,90 . No mês de novembro, foram dis-

tribuídas as seguintes refeições:  

 Desjejum = 2.194 

 Almoço = 2.204 

 Jantar = 1.295 

Em novembro no curso do Contrato de Gestão n° 001/2015, visando o corte de 

despesas para manutenção da unidade, foi ret irado o acesso ao lanche da tarde aos 

funcionários, mas sem, com isso, at ingir os pacientes e seus acompanhantes.  

  

2.10 –  NÚCLEO DA QUALIDADE DO PACIENTE 

 

A Unidade de Pronto Atendimento de Itaboraí continua criando e implantando protocolos 

assistências para maximizar a qualidade dos serviços prestados aos pacientes que são atendidos 

em nossa unidade. Neste mês foram tabulados e implantados novos formulários assistenciais de 

diagnóstico e prescrição de enfermagem, avaliação de enfermagem, registros de suturas, 

requisição de materiais para a sala amarela pediátrica, sala amarela adulto, sala vermelha, CME, 

sutura e ECG, conferência e desinfecção diária do laringoscópio, check-list da CME. Também foram 

tabulados e implantados formulários do Serviço Social de termo de esclarecimento, ciência e 

consentimento e ficha de atendimento. Implantados o Fluxo Assistencial de dor Torácica, que vem 

apresentando ótimos resultados na assistência prestadas para os pacientes; os protocolos de 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Acidente Vascular Cerebral (AVC); os formulários do 

Departamento de Pessoal; o protocolo de higienização das mãos e estão em processo de 

implantação os protocolos de identificação do paciente, segurança na comunicação entre os 

profissionais de saúde, prescrição segura, prevenção de quedas e prevenção de úlcera por 

pressão. 



 

 

 

 

 

2.11 –  HUMANIZAÇÃO 

 

No mês de novembro homenageamos o mês azul em dois dias, onde abordamos sobre a 

saúde do homem (conscientização sobre o câncer próstata). 

Na terça-feira 17/11, contamos com a participação da Escola Técnica Nilton Murad (curso de 

técnico em enfermagem e instrumentação cirúrgica), com a criação de uma belíssima sala de chá, 

onde esclarecemos sobre os benefícios do chá para a saúde masculina.  

                              

Grupo da Escola Técnica Nilton Murad 

E na quinta-feira a técnica de enfermagem (universitária) Gilmara Tropiano esclareceu a im-

portância do exame de próstata.  

                                   

Técnica Gilmara Tropiano (universitária) e colaboradores da UPA. 
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Em ambos os dias todo o corpo profissional da UPA apoiaram o evento vestindo a blusa azul, 

e também conseguimos parceiros para agregarmos valores de conhecimento a população.  

 

2.12 –  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

  

A unidade atualmente dispõe de um parque tecnológico com 44 estações de trabalho e 1 

servidor físico de alta performance, em produção 7 dias da semana. Na parte de comunicação, 

utilizamos um link de dados dedicado com velocidade de 10Mb. 

Segue abaixo o cenário de equipamentos distribuídos por setor: 

SETOR Computador/A2WORKS Quant. 

Administração I Desktop Completo 5 

Direção Notebooks 2 

Administração ll Desktop Completo 5 

Almoxarifado Desktop Completo 1 

DP Desktop Completo 2 

Farmácia Desktop Completo 2 

Consultório 1 Desktop Completo 1 

Consultório 2 Desktop Completo 1 

Consultório 3 Desktop Completo 1 

Consultório 4 Desktop Completo 1 

Consultório 5 Desktop Completo 1 

ECG Desktop Completo 1 

Odontologia Desktop Completo 1 

Amarela Adulta Desktop Completo 2 

Amarela Pediátrica Desktop Completo 2 

Financeiro / Contábil 
Contratos / Faturamento  

Desktop Completo 4 

Vermelha Desktop Completo 1 

Raio-X Desktop Completo 1 

Serviço Social Desktop Completo 1 

Hipodermia Desktop Completo 2 

Classificação de Risco Desktop Completo 2 

Acolhimento/Registro/Painel Desktop Completo 4 

TI (backup) Desktop Completo 3 

 
Total 46 

 
  

Segue abaixo quantidade de atendimentos da T.I realizados dentro do mês corrente em toda 

a unidade: 

Total Dias Produção 31 

Total de Atendimentos por mês 166 



 

 

 

 

 

 

    

Parque de impressoras instaladas: 
 

Multifuncional 2 

Laser 13 

Multicolor 1 

Xerox 2 

 

Total de impressões realizadas no período por cada equipamento instalado na unidade: 

Total de Xerox no Período  

Total de Impressões Color Período 85 

Total de Impressões P/B Período 35167 
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2.13 –  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLÍNICA 

 

1. Manutenção da Usina de Gases Medicinais  

O contrato de prestação de serviços de manutenção e fornecimento de 

gases medicinais foi celebrado entre AAE –  MetalPartes Produtos e Serviços 

LTDA e Pró-Saúde, primeiramente em caráter emergencial (90 dias), e 

posteriormente após inúmeras negociações tendo como vigência por prazo 

indeterminado, e o valor cobrado mensal f ixo de R$11.090,00.  

Sendo que no mês de novembro, todos os chamados de urgência, 

emergência e rotina foram 100% atendidos. 

 

2. Manutenção de Geradores 

O contrato de prestação de serviços de manutenção e fornecimento de 

gases medicinais foi celebrado entre Easy Power Geradores e Serviços 

Elétricos e Pró-Saúde, tendo como data de início 01/09/2015 e vigência por 

prazo indeterminado, o valor cobrado mensal f ixo de R$1.962,00. 

Sendo que no mês de novembro, todos os chamados de urgência, emer-

gência e rotina foram 100% atendidos. 

 

3. Manutenção de Ar Condicionado 

O contrato de prestação de serviços de manutenção e fornecimento de 

gases medicinais foi celebrado entre FW Serviços Técnicos LTDA e Pró-

Saúde, tendo como data de início 10/09/2015 e vigência por prazo 

indeterminado, o valor cobrado mensal f ixo de R$9.500,00.  

Sendo que no mês de novembro, foram realizados 40% serviços 

programados (l impeza, recarga de gás e troca de peças) e 60% serviços de 

urgência.  

 

4. Engenharia Clínica 

O contrato de prestação de serviços de manutenção e fornecimento de 

gases medicinais foi celebrado entre STTR Industria e Comércio LTDA e Pró-

Saúde, tendo como data de início 01/09/2015 e vigência por prazo 

indeterminado, o valor cobrado mensal f ixo de R$3.500,00.  

Sendo que no mês de novembro, todos os chamados de urgência, 

emergência e rotina foram 100% atendidos. 

 



 

 

 

5. Dedetização e Desratização  

O contrato de prestação de serviços de manutenção e fornecimento de 

gases medicinais foi celebrado entre Oceanit Saúde Ambiental Ltda –  Astral 

Saúde Ambiental e Pró-Saúde, tendo como data de início 14/09/2015 e 

vigência por prazo indeterminado, o valor cobrado mensal f ixo de R$780,00.  

Sendo que no mês de novembro, ocorreu 1 programação, sendo 100% 

atendidos. 

 

2.14 –  EVOLUÇÃO ASSISTENCIAL 

 

No mês de novembro, a unidade voltou a estar sobrecarregada pelo não 

funcionamento das unidades de saúde do município de Itaboraí. Com isso reparamos  

um alto f luxo de pacientes em nossa unidade, o que nos fez atingir um quantitativo 

mensal que excedeu em 27% o pactuado em contrato com SES/RJ. É valido ainda 

lembrar, que foi necessário  reduzirmos o quantitativo das equipes médicas e de 

enfermagem devido à readequação f inanceira e orçamentária do atual contrato de 

gestão. Apesar disso, os indicadores de desempenho relacionados ao tempo de 

atendimento dos classif icados em verde e amarelo seguem com curva de tendência 

favorável, mesmo ainda não termos at ingindo a meta. 

Além disso, é importante ressalta r as dif iculdades relacionadas à regulação 

de vagas e exames através das Centrais de Re gulação e dos NIRs. O cenário atual 

é de inúmeras negativas por parte das mesmas em relação aos nossos pedidos 

diários. Dessa forma, mesmo tendo 100% dos pacientes regulados para as suas 

necessidades em menos de 12h da sua admissão na unidade, percebemos que 

menos de 50% das nossas solicitações são atendidas a contento, resultando em um 

tempo de permanência nos leitos de observação superior a 5 dias.  

Outro ponto fundamental é a iminente falta de mat/med na unidade, que se dá 

pela falta de recursos f inanceiros, dado o  atraso nos repasses contratual, fator este 

que dif iculta consideravelmente a reposição dos mesmos. Nesse contexto, temos 

contado com a ajuda providencial de outras unidades geridas pela Pró -Saúde no 

Estado do Rio de Janeiro, através de empréstimos e trocas, porém nem sempre é 

possível o reabastecimento da unidade a tempo de não ocorrer as rupturas e faltas. 

Assim sendo, a assistência f ica prejudicada e a qualidade da prestação d os serviços 

diminui, bem como a motivação dos colaboradores.  

A mortal idade no mês de novembro caiu, atingindo 0,15%, e a lém disso, 

revisamos todos os óbitos at ravés da Comissão de Revisão e percebemos que 70,5% 



 

 

 

destes óbitos ocorreram em menos de 24h da admissão, o que nos leva ao 

predomínio de causas não hospitalares.  

Em relação aos BAMs em andamento, permanecemos com 100% deles 

encerrados devidamente pelo médico que prestou o atendimento, cumprindo 

portanto a meta neste indicador, porém permanecemos com aproximadamente  1.300 

BAMs em aberto de outras gestões, aguardando por definição e resolução da 

SES/RJ. 

  



 

 

 

3 –  RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

3.1- MOVIMENTO ECONÔMICO 

3.1- MOVIMENTO ECONÔMICO Jan Fev Mar Abr Mai Jun

3.1.1 Receita

3.1.2 Despesa

3.1.3 Disponível

3.1.4 Fluxo de Caixa

3.1.5 Creditos a Receber

3.1- MOVIMENTO ECONÔMICO Jul Ago Set Out Nov Dez

3.1.1 Receita 1.717.608,69     1.789.998,80     1.789.998,00     1.789.998,00     

3.1.2 Despesa 1.062.374,36     2.094.216,53     1.660.910,23     1.601.227,15     

3.1.3 Disponível - 777.762,58        46.082,27          1.401,50            

3.1.4 Fluxo de Caixa - 46.082,27          1.401,50            

3.1.5 Creditos a Receber 2.282.332,23     4.072.330,23      

 

 3.2 - FATURAMENTO  

   3.2. Faturamento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Subtotal

       3.2.1 - AIH (Quantitativo) 0

       3.2.2 - Valores (em reais) 0,0

   3.2 Faturamento Jul Ago Set Out Nov Dez Subtotal TOTAL

       3.2.1 - AIH (Quantitativo) -                      -                               

       3.2.2 - Valores (em reais) 142.843,63    175.952,73    183.452,93    155.825,18    658.074,47        658.074,47                 
 

  



 

 

 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O mês de novembro, foi nosso quarto mês de gestão e evidenciamos 

tendências positivas dos nossos resultados e um bom  entrosamento entre todos 

envolvidos no processo, o que caracteriza também uma melhor organização da 

unidade, porém sabemos que apesar de todos os esforços e trabalho e mpenhado 

neste início de projeto temos muito a melhorar, e corrigir para alcançarmos nosso 

melhor desempenho.  

Outro fator que nos têm preocupado é que considerando o contido no Contrato 

de Gestão nº 001/2015 f irmado entre essa OSS e a SES/RJ para a gestão  da UPA 

Itaboraí, indicamos que neste mês já percebemos déficit  de repasses no montante 

de R$4.191.663,00 (quatro milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e sessenta 

e três reais) decorrente da diferença entre os valores devidos mensalmente e os 

efetivamente repassados, conforme abaixo:  

 Agosto/ 2015 = Recebido em 08/09/2015 - R$1.789.998,00 

Setembro/ 2015 = Recebido em 15/10/2015 - R$ 1.178.330,57 

Pendente  R$ 611.667,43 

Outubro/ 2015 = Sem repasse  Pendente R$1.789.998,00 

Novembro 2015 = Sem repasse  Pendente R$1.789.998,00 

Valor Total Pendente Acumulado =   R$ 4.191.663,00 

 

Segue quadro de evolução abaixo:  

 

 



 

 

 

 

 

 Aproveitamos para indicar ainda que tal situação já vem causando impactos, 

pois percebemos as nossas contas zeradas com a existência de serv iços 

terceir izados não pagos, prestadores em débito e anuncio de paralização de 

serviços já a partir dos próximos dias.   

 

Outra situação que merece ser ressalvada é a de que v em se agravando a 

situação de falta de medicamentos e materiais na UPA. Com a fal ta de recurso e de 

crédito perante os fornecedores, somente tem sido aceito o pagamento antecipado, 

o que não tem sido possível mediante a indisponibi l idade de recursos para tal.  A 

alternativa vinha sendo o empréstimo pelas demais unidades, o que vem se 

mostrando dif icultoso haja vista que as demais unidades vêm passando pelo mesmo 

problema de falta de recursos. 

 

Reafirmamos o compromisso desta OSS com o empenho na administração das 

adversidades que se apresentam, contudo destacamos que o cenário atual  vem tra-

zendo grandes preocupações no que concerne ao adimplemento das obrigações 

pactuadas e principalmente a qualidade dos serviços de saúde ofertados a popula-

ção. 

Contudo acreditamos que o objeto do Contrato nº  001/2015 

(“Operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem 

prestadas na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí –  UPA 24h, em tempo integral,  

que assegure assistência universal e gratuita à população”) celebrado entre o 

Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Est ado (SES) e Pró Saúde 

Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, foi alcançado 

independente das intercorrências comumente encontradas.  
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