
 

 

 

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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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 dezembro 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 dezembro, 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: 

- Apesar da evidente queda de atendimento, Meta cumprida, conforme previsto na cláusula: 

9.1. Metas Quantitativas: A avaliação da CONTRATADA quanto ao alcance de metas quantitativas será feita com base na 
Produção Mensal de Atendimentos Médicos por Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h e deverá situar-se em torno de 300 
atendimentos médicos / dia / UPA 24h, com tolerância de 25% abaixo ou acima da média. 

Comentário: 

- No mês de dezembro, devido a crise financeira instalada no Estado do Rio de Janeiro, que provocou 

atrasos e a insuficiência de repasse de recursos para a gestão das Unidades de Saúde administradas por 

esta OSS, acarretou no quadro mais crítico e temeroso após esses anos de vigência dos Contratos de 

Gestão celebrados com a SES, a ponto de se encontrarem as unidades em imininência de fechar as portas 

e suspender os atendimentos aos pacientes internados por falta de condições mínimas para manter a 

devia assistência aos pacientes, fato este, já sinalizado à SES nos Ofício-Pró 086/2015; Ofício-Pró 

089/2015; Ofício-Pró 166/2015; Ofício-Pró 225/2015; Ofício-Pró 230/2015; Ofício-Pró 241/2015; Ofício-

Pró 482/2015; Ofício-Pró 504/2015; Ofício-Pró 677/2015; Ofício-Pró 713/2015; Ofício-Pró 759/2015; 

Ofício-Pró 787/2015. 

- Dado este cenário cáotico, e mediante estoque mínimo de materiais e medicamentos existentes na 

unidade, o atendimento foi restrito para “garantir” uma assistência aos pacientes classificados como 

amarelo e vermelho (pacientes de riscos) do dia 16/12 ao dia 24/12/2015. 

 

  



 

 

 

1.2 METAS CONTRATUAIS QUALITATIVAS 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta não cumprida.  

Comentário: 

- Satisfação do cliente em dezembro:  

Devido restrição da unidade as amostragens e o resultado ficaram comprometido:  

100 atendimentos 

77% satisfeitos  

14% insatisfeitos (falta de insumos) 

9% indiferentes  

 

 



 

 

 

 

 

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: 

- No mês de dezembro conforme citado anteriormente, dado cenário cáotico, causado pela crise financeira 

instalada no Estado do Rio de Janeiro, que provocou atrasos e a insuficiência de repasse de recursos, e 

mediante aos estoques mínimos de materiais e medicamentos existentes na unidade, o atendimento foi 

restrito para “garantir” uma assistência aos pacientes classificados como amarelo e vermelho (pacientes 

de riscos) do dia 16/12 ao dia 24/12/2015. Logo os pacientes classificados como verde e azul eram 

encaminhado para outras unidades. 



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta não cumprida. 

Comentário: 

- No mês de dezembro conforme citado anteriormente, dado cenário cáotico, causado pela crise financeira 

instalada no Estado do Rio de Janeiro, que provocou atrasos e a insuficiência de repasse de recursos, e 

mediante aos estoques mínimos de materiais e medicamentos existentes na unidade, o atendimento foi 

restrito para “garantir” uma assistência aos pacientes classificados como amarelo e vermelho (pacientes 

de riscos) do dia 16/12 ao dia 24/12/2015. 

 
  



 

 

 

 

 
 
 
 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.3 QUADRO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 
  

Qtde % Meta Pontos

Total de usuários satisfeitos 77

Total de usuários entrevistados 100

Total de prontuários médicos corretamente 

finalizados após o atendimento
158

Total de prontuários analisados pela comissão de 

revisão de Prontuários 
158

Total dos usuários classificados como risco 

vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, 

contados desde a chegada até o inicio do 

atendimento

22

Total de usuário classificado como risco vermelho 22

Total de usuário transferidos 25

Total de usuários atendidos 7.365

Total de prontuários revisados pela Comissão de 

Óbito
13

Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 13

Total de prontuários de usuários com infecção 

revisados pela CCIH
14

Total de prontuários de usuários com infecção 14

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 

revisados 
111

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 111

Total  de usuário adulto classificado quanto ao risco, 

por enfermeiro
8.085

Total de usuários registrados 8.786

Total de usuários classificados como risco verde em 

tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento 

ao atendimento médico

3.071

Total de usuários atendidos classificados como risco 

verde
5.952

Total de usuário classificado como risco amarelo 

atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o 

acolhimento ao atendimento médico

1002

Total de usuários atendidos e classificados como 

risco amarelo
1184

Total de profissionais médicos com cadastro no 

CNES
48

Total de médicos na Unidade 48

72

A

Dezembro

1 Taxa de Satisfação dos Usuários

Atividades

0

2

Taxa de prontuários médicos 

corretamente finalizados após o 

atendimento

100% 100% 9

77% 80%

100% 100% 9

4
Taxa de transferência de 

usuário
0% 1% 10

3

Taxa de usuários classificados 

como risco vermelho com 

tempo máximo de espera para 

atendimento <= 5 minutos

100% 100% 8

6
Taxa de Revisão de Prontuários, 

pela Comissão de CCIH

5

Taxa de Revisão de Prontuários 

pela Comissão de Revisão de 

Óbito

100% 100% 8

100% 90% 10

8

Taxa  de usuário adulto 

classificado ao risco, pelo 

enfermeiro

7
Taxa de revisão de prontuários 

das salas amarelas e vermelhas  

92% 70% 10

85%

52% 80% 0

10

Taxa  usuários classificados 

como risco amarelo com tempo 

máximo de espera para 

atendimento <=30 minutos 

9

Taxa  de usuários classificados 

como risco verde desde o 

acolhimento < = 50 minutos

Conceito   

100% 100% 8

Total   

90% 0

11
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 Ju l 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 19 228

      Total de Leitos 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228

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 4.657 27272

       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 1.050 7350

       2.7.4. Eletrocardiografia 0 0 0 0 0 0 0 201 300 350 311 220 1382

       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 5931 36008  
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 7.355 50417

       2.9.2. Consultas com Procedimentos 0 0 0 0 0 0 0 641 575 520 611 490 2837

       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 7845 53254  
Fonte: SIH – Pró Saúde 

Análise do Resultado: 

- No mês de dezembro realizado 8.783 atendimentos, sendo: 

Clinica Médica = 6.232 

Pediatria = 2.047 

Odontologia = 490 

Serviço Social = 14 

Comentário: 

- No mês de dezembro conforme citado anteriormente, dado cenário cáotico, causado pela crise 

financeira instalada no Estado do Rio de Janeiro, que provocou atrasos e a insuficiência de repasse de 

recursos, e mediante aos estoques mínimos de materiais e medicamentos existentes na unidade, o 

atendimento foi restrito para “garantir” uma assistência aos pacientes classificados como amarelo e 

vermelho (pacientes de riscos) do dia 16/12 ao dia 24/12/2015. 

 

2.4 – NEP – NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

 
 

CURSO
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES
CARGA 

HORÁRIA
TOTAL DE 

HORAS

Diretrizes de atendimentos e Protocolo de dor Torácica 3 01:00 180

Diretrizes de Atendimentos e Protocolo de Acidente Vascular Cerebral 3 01:00 180

Diretrizes de atendimentos e Protocolo de dor Torácica 19 01:00 1140

Diretrizes de Atendimentos e Protocolo de Acidente Vascular Cerebral 19 01:00 1140

Utilização de Extintores de Incêndio 4 00:30 120

Procedimentos com Acidente Típico e de Trajeto 5 01:00 300

Procedimentos com Acidente Típico e de Trajeto 19 01:00 1140

Acidente  de Trabalho 3 01:00 180

TOTAL 75 07:30:00 4380



 

 

 

 

 

 

 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. 

- De acordo com nossa demanda e o nosso público alvo, temos empecilhos nas realizações de 

treinamentos. Nesse mês realizamos 7.891 atendimentos. Entretanto, foram realizados treinamentos 

abordando diversos temas. Os treinamentos realizados foram: diretrizes de atendimentos e protocolo de 

dor torácica, diretrizes de atendimentos e protocolo de acidente vascular cerebral, utilização de extintores 

de incêndio, procedimentos com acidente típico e de trajeto e acidente de trabalho. Os treinamentos são 

realizados nos próprios setores, dividindo os colaboradores de acordo com a demanda de atendimentos, 

geralmente temos que atuar individualmente para que não haja prejuízo aos atendimentos. Contudo, 

nesse mês tivemos uma melhora na carga horária total de treinamentos, pois tivemos uma demanda 

menor de atendimentos comparando com o mês anterior. 
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NÚMERO TOTAL DE 
COLABORADORES DO HOSPITAL

238

HORAS/HOMEM    00:18



 

 

 

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. 

No mês de dezembro tivemos 100 atendimentos, com 77% satisfeitos, 14% 

insatisfeitos e 9% indiferentes. Atualmente o assistente social vai até ao usuário 

estimulando-o a registrar as suas satisfações, porém em dezembro dado as 

restrições de atendimento e déficit de força de trabalho com a licença médica e o 

cumprimento de aviso prévio as amostragens e o resultado f icaram comprometidos.  

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).  

 
 
2.6 – RECURSOS HUMANOS 

 

 

  



 

 

 

 

2.7 – SERVIÇO SOCIAL 

 

No mês de dezembro o serviço social teve 335 atendimentos, sendo: 

�  4 articulações com o conselho tutelar;  

�  4 articulações com a delegacia de polícia; 

�  1 sepultamento gratuito; 

�  1 encaminhamento para o centro de referência da mulher; 

�  0 encaminhamentos para a defensoria pública; 

�  62 atendimentos por meios próprios; 

�  51 atendimentos por prof issionais;  

�  12 atendimentos direcionados para o sistema; 

�  8 notif icações compulsórias; 

�  128 orientações gerais; 

�  0 articulações de transferências para plano de saúde;  

�  40 contatos telefônicos (busca ativa familiar);  

�  Além das coletas de dados da pesquisa de satisfação.  

Em dezembro est imulamos o usuário a dar a sua opinião sobre o nosso 

atendimento, ou seja reservamos 04 horários 08, 12, 17, 21h (horários de maior 

f luxo) o administrat ivo est imula o usuário a responder a pesquisa de sat isfação do 

cliente. 

 

2.8 – SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DA ROUPA 

 

 Como já informado no mês anterior, dado rescisão contratual do prestador de 

serviços Time Clean Lavanderia Industrial Ltda, ocorrida em 18 de novembro, após 

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.  

E também dado dif iculdade da contratação do segundo colocado no processo 

de seleção do prestador de serviços, no caso, 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. 

Percebemos dif iculdade de reposição do prestador de serviço de 

lavanderia  pois, na região, as empresas que permaneceram aberto após o 

fechamento do COMPERJ tem imensa relutância em fazer contrato e assumir 



 

 

 

responsabil idades com empresas que gerem recursos públicos, haja vista o enorme 

passivo já acumulados por outras empresas na região pelo não pagamento dos 

serviços por elas prestados à Petrobrás e suas terceir izadas. 

 

 
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 dezembro, foram dis-

tribuídas as seguintes refeições: 

• Desjejum = 2.268 

• Almoço = 2.278 

• Jantar = 1.277 

 

 

 

2.10 – NÚCLEO DA QUALIDADE DO PACIENTE 

 

A Unidade de Pronto Atendimento de Itaboraí no mês de dezembro continuo 

implantando POP’s e tabulando novos formulários maximizando a excelência em 

nossos serviços. Neste mês, foram codif icados e implantados os seguintes 

formulários: checkl ist de prontuários na segunda versão, just if icat iva de uso de 

antibiót icos, controle de entrada e saída de veículos na unidade, registro de 

real izações de eletrocardiogramas, evolução de enfermagem, requerimento de 

boletim de atendimentos, requisição de medicamentos da sala pediátr ica, requisição 

simples de material, requisição de material da sala amarela, requisição de material 

da sala de medicação, atestado médico, pedido de dieta, solicitação de cultura de 

vigi lância, ordem de serviço, guia de referência e contra referência, recebimento de 

CAT. Foi notif icado um caso de incidente junto ao Núcleo de Qualidade e Segurança 

Qtde Valor Total Qtde Valor Total

Desjejum 2170 7.703,50 98 347,90

Almoço 2170 27.233,50 108 1.355,40

Lanche 0 0,00 0 0,00

Janta 1240 15.562,00 37 1.217,35

VALOR TOTAL 50.499,00 2.920,65

Refeições
COLABORADOR PACIENTE



 

 

 

e do Paciente. Foram realizadas as Reuniões das Comissões de Controle de 

Infecção, Revisão de Prontuários e Revisão de Óbitos, seguindo o cronograma pré-

estabelecido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.11 – HUMANIZAÇÃO 
 

Como o  mês de dezembro é um mês de muita reflexão, fraternidade e muita luz, nesse 

pensamento promovemos momentos diferenciados, onde a equipe multidisciplinar reservou um 

diferencial para o público da Unidade da UPA Itaboraí.  

Na segunda feira (14/12/2015) construímos um cantinho do natal solidário na recepção da 

unidade, com árvore de natal e presentes doados pelos colaboradores. 
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A entrega dos presentes ocorreu na quarta-feira (16/12/2015), com ajuda de um Papai Noel 

(voluntário), momento marcante para o usuário, população e funcionários. 

 

                               

 

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 90 

 

 
 

   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 422 
Total de Impressões P/B Período 30968 
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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 dezembro, todos os chamados de urgência, 

emergência e rotina foram 100% atendidos. 

 

2. Manutenção de Geradores 

O contrato de prestação de serviços de manutenção de geradores 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 dezembro, 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 

peças de Ar Condicionado 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 dezembro, foram realizados 30% serviços 

programados (l impeza, recarga de gás e troca de peças) e 70% serviços de 

urgência. 

 

4. Engenharia Clínica 

O contrato de prestação de serviços de engenharia clínica 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 dezembro, todos os chamados de urgência, 

emergência e rotina foram 100% atendidos. 

 



 

 

 

5. Dedetização e Desratização  

O contrato de prestação de serviços de dedetização e desrat ização 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 dezembro, ocorreu 1 programação, sendo 100% 

atendidos. 

 

2.14 – EVOLUÇÃO ASSISTENCIAL 

 

No mês de dezembro, mediante a necessidade de restrição dos atendimentos 

a pacientes com baixo risco (verde e azul), foi necessário implantar um processo 

bem feito de acolhimento e “triagem” dos pacientes que procuraram o serviço. 

Entendemos que a prática de restr ição é algo arriscado e a única forma de reduzir 

esse risco é avaliarmos criteriosamente as queixas dos usuários em conjunto com 

os sinais vitais, e no caso dos pacientes classif icados como verde e azul,  

encaminhá-los ao serviço de urgência mais próximo ou aos postos de saúde da 

família, em caso de queixas não emergenciais. Sendo assim, mapeamos as unidades 

de saúde próximas e contactamos os l íderes dessas unidades frequentemente 

durante esse mês, a f im de direcionarmos os pacientes corretamente.      

Ainda em relação à restr ição feita em parte do mês, é importante ressaltar que 

essa prát ica foi ef icaz no sentido de priorizar os pacientes mais crít icos e não houve 

falta de insumos para esse perf i l de pacientes. Dessa forma, tratamos de forma 

adequada TODOS os pacientes classif icados como amarelo e vermelho e 

mantivemos o funcionamento normal para esses pacientes, o que caracterizou a 

restrição como “preventiva” e não por incapacidade de prestação do serviço. Apesar 

de conviver com baixos estoques de mat/med, o serviço ocorreu sem maiores danos, 

em decorrência da prática bem sucedida da restrição. 

Outro ponto de destaque é o aumento considerável nas taxas de absenteísmo 

das equipes assistenciais. E podemos dizer que esse aumento foi devido à falta de 

motivação dos colaboradores pelos problemas administrativos ocorridos, como 

atraso no pagamento dos salários e décimo terceiro e a falta de perspectiva em 

recebe-los.  

A mortal idade no mês de dezembro caiu ainda mais, atingindo 0,13%,e não 

evidenciamos nenhuma infecção de causa hospitalar.  



 

 

 

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 def inição 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   1.792.804,01   

3.1.2 Despesa 1.062.374,36   2.094.216,53   1.660.910,23   1.601.227,15   1.521.373,41   

3.1.3 Disponível - 777.762,58      46.082,27        1.401,50          1.299.735,98   

3.1.4 Fluxo de Caixa - 46.082,27        1.401,50          1.299.735,98   

3.1.5 Creditos a Receber 2.282.332,23   4.072.330,23   2.318.233,50    

 

 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  128.855,08      786.929,55    786.929,55               

  



 

 

 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O mês de dezembro, representa nosso quinto mês de gestão e foi o que mais 

f icamos sensíveis e vulneráveis a crise f inanceira vivenciada em todo Estado do Rio 

de Janeiro, o que provocou atrasos e a insuficiência de repasse de recursos para a 

gestão das Unidades de Saúde administradas por esta OSS, acarretando no quadro 

mais crít ico e temeroso após esses anos de vigência dos Contratos de Gestão 

celebrados com a SES, a ponto de se encontrarem as unidades em iminência de 

fechar as portas e suspender os atendimentos aos pacientes internados por falta de 

condições mínimas para manter a devia assistência aos pacientes, fato este, já 

sinal izado à SES nos Ofício-Pró 086/2015; Ofício-Pró 089/2015; Ofício-Pró 

166/2015; Ofício-Pró 225/2015; Ofício-Pró 230/2015; Ofício-Pró 241/2015; Ofício-

Pró 482/2015; Ofício-Pró 504/2015; Ofício-Pró 677/2015; Ofício-Pró 713/2015; 

Ofício-Pró 759/2015; Ofício-Pró 787/2015. 

Dado o não cumprimento do repasse mensal, está OSS não conseguiu honrar 

no prazo estimado com despesas de 13º Salário e pagamentos de Salários, vindo a 

pagar somente quando do recebimento do recurso.  

Infelizmente este fato gera desmotivação, descompromisso de alguns 

prof issionais, consequentemente queda na qualidade dos serviços prestados, não 

cumprimento de metas quantitativas e qualitativas. Observação: alto índice de 

absenteísmo, e atestados médicos neste período.  

Indicamos que neste mês já percebemos déficit de repasses no montante de 

R$2.401.665,00 (dois milhões, quatrocentos e um mil, seiscentos e sessenta e cinco 

reais) decorrente da diferença entre os valores devidos mensalmente e os efetiva-

mente 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 = Recebido em 03/12/2015 R$1.789.998,00 

Novembro/ 2015 = Recebido em 30/12/2015 R$1.789.998,00 

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

Valor Total Pendente Acumulado =      R$ 2.401.665,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

Segue quadro de evolução abaixo: 

 

 

 

 Outra situação que merece ser ressalvada é a situação de falta de 

medicamentos e materiais na UPA, e que como neste mês a situação f inanceira 

agravou-se, e a alternativa anterior, que era os empréstimos entre as unidades, 

esgotou-se, e mediante estoque mínimo de materiais e medicamentos existentes na 

unidade, o atendimento foi restrito para “garantir” uma assistência aos pacientes 

classif icados como amarelo e vermelho (pacientes de riscos) do dia 16/12 ao dia 

24/12/2015. 

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 Estado (SES) e Pró Saúde 

Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, foi alcançado 

independente das intercorrências comumente encontradas.  
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