
 

 

 

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: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR 

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 janeiro de 2016, 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 janeiro de 2016, 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: 

- Retomada do movimento após restrições de dezembro, Meta cumprida, conforme cláusula 9.1: 

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 de 2015, dado ao 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. 

Em janeiro, percebemos inicio da retomada dos atendimentos voltando a quantitativos próximos ao do 

inicio do contrato de gestão. 

 

  



 

 

 

1.2 METAS CONTRATUAIS QUALITATIVAS 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta não cumprida. 

Comentário: 

- Satisfação do cliente em janeiro:  

Devido a reflexos da restrição percebida em Dezembro na unidade as amostragens e o resultado ficaram com-

prometido:  

111 atendimentos 

74% satisfeitos  

16% insatisfeitos 

10% 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 Janeiro, percebemos aumento expressivo da quantidade de pacientes acolhidos na unidade 

em comparação a Dezembro, somado a prioridade no atendimento dos pacientes classificados como 

amarelo e vermelho, o que ocasionou decorrente demora no atendimento dos pacientes de menor 

gravidade. 



 

 

 

 

 

Análise do Resultado: 

- Meta não cumprida. 

Comentário: 

- No mês de Janeiro, percebemos aumento expressivo da quantidade de pacientes acolhidos na unidade 

em comparação a Dezembro, e mesmo com a prioridade no atendimento dos pacientes classificados como 

amarelo e vermelho, não alcançamos a meta. 

 
  



 

 

 

 

 
 
 
 

Análise do Resultado: 

- Meta cumprida. 

 

Comentário: 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1.3 QUADRO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Atividades 
Janeiro 

Qtde % Meta  Pontos 

1 
Taxa de Satisfação dos Usuá-

rios 

Total de usuários satisfeitos  111 
74% 80% 0 

Total de usuários entrevistados 150 

2 
Taxa de prontuários médicos 

corretamente finalizados após 
o atendimento 

Total de prontuários médicos corretamente finali-
zados após o atendimento 

117 

100% 100% 9 
Total de prontuários analisados pela comissão de 
revisão de Prontuários  

117 

3 

Taxa de usuários classificados 
como risco vermelho com 

tempo máximo de espera para 
atendimento <= 5 minutos 

Total dos usuários classificados como risco verme-
lho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados 
desde a chegada até o inicio do atendimento 

19 
100% 100% 9 

Total de usuário classificado como risco vermelho 19 

4 
Taxa de transferência de usuá-

rio 

Total de usuário transferidos 19 
0,20% 1% 10 

Total de usuários atendidos 9.530 

5 
Taxa de Revisão de Prontuá-

rios pela Comissão de Revisão 
de Óbito 

Total de prontuários revisados pela Comissão de 
Óbito 

9 

100% 100% 8 

Total de prontuários de usuários que vieram a 
Óbito 

9 

6 
Taxa de Revisão de Prontuá-
rios, pela Comissão de CCIH 

Total de prontuários de usuários com infecção re-
visados pela CCIH 

16 
100% 100% 8 

Total de prontuários de usuários com infecção 16 

7 
Taxa de revisão de prontuários 

das salas amarelas e verme-
lhas   

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 
revisados  

105 
100% 90% 10 

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 105 

8 
Taxa  de usuário adulto classifi-
cado ao risco, pelo enfermeiro 

Total  de usuário adulto classificado quanto ao 
risco, por enfermeiro 

9.547 
93% 70% 10 

Total de usuários registrados 10.223 

9 
Taxa  de usuários classificados 
como risco verde desde o aco-

lhimento < = 50 minutos 

Total de usuários classificados como risco verde 
em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhi-
mento ao atendimento médico 

4.787 

61% 80% 0 

Total de usuários atendidos classificados como 
risco verde 

7.830 

10 

Taxa  usuários classificados 
como risco amarelo com 

tempo máximo de espera para 
atendimento <=30 minutos  

Total de usuário classificado como risco amarelo 
atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o aco-
lhimento ao atendimento médico 

898 

84% 90% 0 

Total de usuários atendidos e classificados como 
risco amarelo 

1064 

11 
Taxa de profissionais médicos 

cadastrados no CNES 

Total de profissionais médicos com cadastro no 
CNES 

47 
100% 100% 8 

Total de médicos na Unidade 47 

   Total    72 

   Conceito    A 

 
  



 

 

 

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 Jan TOTAL

      2.1.1. Clínica Médica 0 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 0

      2.1.3. Clínica Cirúrgica 0 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 0

      2.1.5. UTI de Adultos 0 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 0

      2.1.7. UTI Neonatal 0 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 0

      2.1.9. Clínica Ortopédica 0 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 19 247

      Total de Leitos 19 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 Jan TOTAL

       2.7.1. Laboratório Clínico 0 0 0 0 0 0 0 4.265 6.019 6.547 5.784 4.657 6.139 33411

       2.7.2. Anatomia Patológica 0 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 1.050 923 8273

       2.7.4. Eletrocardiografia 0 0 0 0 0 0 0 201 300 350 311 220 186 1568

       2.7.5. Fisioterapia (Sessões) 0 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 0

       2.7.7. Hemodinâmica 0 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 0

       2.7.9. Endoscopia 0 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 0

       2.7.11 Tomografia Computadorizada 0 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 0

       2.7.13 Mamografia 0 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 0

       2.7.15 Eletroencefalografia 0 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 0

       2.7.17 Diversos 0 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 0 4

       Total 0 0 0 0 0 0 0 5601 7949 8810 7717 5931 7.248 43256  

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 Jan TOTAL

       2.9.1. Consultas 0 0 0 0 0 0 0 10.031 10.462 11.176 11.393 7.355 9.028 59445

       2.9.2. Consultas com Procedimentos 0 0 0 0 0 0 0 641 575 520 611 490 418 3255

       2.9.3. Procedimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225

       2.9.4. Procedimentos Cirúrgicos 0 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 9.671 62925   
Fonte: SIH – Pró Saúde 

Análise do Resultado: 

- No mês de janeiro realizado 9.530 atendimentos, sendo: 

Clinica Médica = 7.746 

Pediatria = 1.282 

Odontologia = 418 

Serviço Social = 84 

Comentário: 

- Quantitativo dentro da meta. 

 

2.4 – NEP – NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

CURSO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

CARGA 
HORÁ-

RIA 

TOTAL DE 
HORAS 

Manuseio de dispositivos de punção periférica e utilização de EPI's 9 01:00 540 

Prevenção de acidentes com material biológico 6 01:00 360 

Prevenção de acidentes com material biológico 4 01:00 240 

Adornos  3 00:30 90 

Controle da temperatura da geladeira e ambiente na sala de medicação 9 01:00 540 

Controle da temperatura da geladeira e ambiente na sala de medicação 11 01:00 660 

Adornos  10 00:30 300 

Controle da temperatura da geladeira e ambiente na sala de medicação 9 01:00 540 

Controle da temperatura da geladeira e ambiente na sala de medicação 3 01:00 180 

TOTAL 64 08:00:00 3450 

 
 



 

 

 

 

 

3450 

64 

   00:13 

 

 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 de 2 horas/homem/mês. 

Apesar de nos depararmos com dificuldades de tempo nas realizações de treinamentos, devido ao alto 

fluxo de atendimentos em nossa unidade, realizamos os seguintes treinamentos: Manuseio de dispositivos 

de punção periférica e utilização de EPI's, pois tivemos alguns casos de acidentes com material biológico, 

prevenção de acidentes com material biológico, reforçando o treinamento anterior, a não utilização de 

adornos, que contribui na ocorrência de infecções, controle da temperatura da geladeira da sala de 

medicação, pois trocamos o aparelho que vinha apresentando problemas.  Estamos programando novos 

treinamentos em parceria com o SESMT, Coordenação de Enfermagem e Coordenação Médica. 
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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.  

 

Em Janeiro t ivemos 150 atendimentos, sendo 74% (111 pessoas) satisfeitos, 

16%(24pessoas) insatisfeitos e 10%(15  pessoas) indiferente).  

 

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 

 

 

  

mailto:ouvidoria@saude.rj.gov.br


 

 

 

 

2.7 –  SERVIÇO SOCIAL 

 

Em Janeiro, o serviço social teve 284 atendimentos, 01 art iculação com o 

conselho tutelar, 0 articulação com a delegacia de polícia, 0 sepultamento gratuito, 

0 centro de referência da mulheres, 0 encaminhamento para a defensoria pública, 

67 atendimentos por meios próprios, 36 atendimentos por prof issionais, 07  

atendimentos direcionados pelo sistema, 01 notif icação compulsória, 96 orientações 

gerais, 0 art iculação de transferência para plano de saúde, 53 contatos telefônicos 

(buscativa famil iar).  

Estimulamos o usuário a dar a sua opinião sobre o nosso atendiment o, ou seja 

reservamos 04 horários 08, 12, 17, 21h (horários de maior f luxo) o administrat ivo 

estimula o usuário a responder a pesquisa de satisfação 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 Janeiro, foram distri-

buídas as seguintes refeições:  

 Desjejum = 2.268 

 Almoço = 2.278 

 Jantar = 1.277 

 

 

 

2.10 –  NÚCLEO DA QUALIDADE DO PACIENTE 

 

Em prosseguimento as atividades no Núcleo de Qualidade e Segurança do paciente seguimos 

tabulando e implantando novos formulários com o objetivo de qualificar nossos serviços. Dando 

continuidade ao processo de Gestão de Documentos de nossa unidade, foram revisadas e atualizadas 

algumas versões, foram também codificados e implantados os seguintes formulários: controle de 

pressão arterial, declaração de saída à revelia, receituário simples, cronograma de limpeza e 

desinfecção da geladeira segunda versão, cronograma de controle de temperatura da geladeira e 

ambiente segunda versão, ata de reunião segunda versão, lista de presença nas refeições segunda 

versão, lista de recebimento de comunicado segunda versão, gráfico de pesquisa de satisfação dos 

colaboradores nas refeições segunda versão, prazo de atividades segunda versão, checklist de 

inspeção de segurança segunda versão, comunicado de desvios e ocorrências segunda versão, 

preenchimento do CDO segunda versão, encaminhamento ao ambulatório de referência segunda 

versão, prescrição de antirretroviral segunda versão, termo de consentimento segunda versão, ficha de 

entrega de EPI segunda versão, relatório de investigação e análise de acidentes, segunda versão, 

ordem de serviço segunda versão, descrição de cargos, rótulo de soro. Foi atualizado o POP de 

Acidentes com Material Biológico para a segunda versão, pois houve alteração da medicação utilizada 

na Quimioprofilaxia pelo Ministério da Saúde. 

Foi encaminhada uma tratativa junto ao Núcleo de Qualidade e Segurança e do Paciente e não 

houve incidentes nesse mês. Foram realizadas as Reuniões das Comissões de Controle de Infecção, 

Revisão de Prontuários e Revisão de Óbitos, seguindo o cronograma.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.11 –  HUMANIZAÇÃO 

 

Janeiro, início do ano e junto com ele o verão nos revelando muitas risadas com a 

Trupe dá alegria.  
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20 de janeiro comemoramos o dia do farmacêutico.  

 

A equipe da farmácia foi prestigiados pela excelência do trabalho, afinal somos uma 

equipe! 

 

                     

 

 

 



 

 

 

                      

   

 

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 61 

 

 

 

   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 196 

Total de Impressões P/B Período 22411 
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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 Janeiro, 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 Janeiro, 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 Janeiro, 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 Janeiro, 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 Janeiro, ocorreu 1 programação, sendo 100% 

atendidos. 

 

2.14 –  EVOLUÇÃO ASSISTENCIAL 

 

No mês de janeiro, a UPA Itaborai seguiu a programação de capacitação profissional 

nos protocolos assistenciais vigentes em nossa unidade. São eles: acolhimento e classifica-

ção de risco, dor torácica, avc e sepse. Dessa forma, identificamos, por exemplo, 6 casos de 

Infarto Agudo do Miocárdio, sendo 2 deles candidatos ao procedimento de trombólise, que 

foram bem sucedidos. No caso dos pacientes vítimas de AVC, percebemos a dificuldade de 

incluí-los no protocolo de reperfusão química devido à dificuldade de logística com realização 

de tomografia e avaliação de neurologista, o que se faz apenas no município do Rio de Ja-

neiro, e dificulta atender o tempo de evolução máximo de até 4 horas do início dos sintomas, 

obrigatório para inclusão no protocolo. Sendo assim, não captamos nenhum caso de de AVC 

candidato à trombólise. 

Ainda em janeiro, percebemos uma melhora nos indicadores de desempenho relacio-

nados ao tempo de atendimento dos pacientes classificados nas diferentes cores, reduzindo 

filas de espera e trazendo melhor desempenho da unidade. Além disso, reduzimos taxa de 

óbitos e não identificamos nenhum caso de infecção hospitalar. Percebemos, também, uma 

melhora por parte dos órgãos reguladores no atendimento das necessidades da nossa uni-

dade, tais como vagas de CTI e leitos de enfermaria, além de avaliações de especialistas e 

exames de alta complexidade. Isso tudo contribuiu para uma melhora na satisfação do usu-

ário e principalmente, menor tempo de permanecia dos pacientes nos leitos de observação. 

A equipe de enfermagem conseguiu submeter mais de 95% ao protocolo de acolhi-

mento e classificação de risco, garantindo a segurança no atendimento desses pacientes, e, 

quando necessário, implantou a reclassificação com busca ativa no salão de espera, a fim 

de identificar agravos imediatos aos pacientes que estivessem aguardando por mais de 30 

minutos na fila de espera. 



 

 

 

O serviço de odontologia seguiu a programação de assistir não apenas aos pacientes 

da fila de espera como também os pacientes em observação na unidade que permaneces-

sem por mais de 24h, fazendo campanhas de aplicação de flúor e higienização correta, es-

pecialmente na pediatria com aulas de escovação. 

  



 

 

 

3 –  RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

3.1- MOVIMENTO ECONÔMICO 

3.1- MOVIMENTO ECONÔMICO Fev Mar Abr Mai Jun Jul

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 Ago Set Out Nov Dez Jan

3.1.1 Receita 1.717.608,69   1.789.998,80   1.789.998,00   1.789.998,00   1.792.804,01   1.790.095,59   

3.1.2 Despesa 1.062.374,36   2.094.216,53   1.660.910,23   1.601.227,15   1.521.373,41   1.586.509,73   

3.1.3 Disponível 777.762,58      46.082,27        1.401,50          1.299.735,98   214.121,94      

3.1.4 Fluxo de Caixa - 46.082,27        1.401,50          1.299.735,98   214.121,94      

3.1.5 Creditos a Receber 2.282.332,23   4.072.330,23   2.318.233,50   4.102.445,74    

 

 3.2 - FATURAMENTO  

   3.2. Faturamento Fev Mar Abr Mai Jun Jul Subtotal

       3.2.1 - AIH (Quantitativo) 0

       3.2.2 - Valores (em reais) 0,0

   3.2 Faturamento Ago Set Out Nov Dez Jan 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  153.422,91      940.352,46     940.352,46              

 

  



 

 

 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Iniciamos o mês de janeiro, o qual representa nosso sexto e últ imo mês de 

gestão, colocando todos os colaboradores de aviso prévio,  e comunicando todos os 

prestadores de serviço devido término do contrato emergencial, pois conforme 

previsão contratual , esse somente seria renovado mediante acordo por ambas as 

partes, e não havia qualquer sinalização de interesse pela SES . 

Em paralelo no mês de janeiro percebemos início da retomada dos 

atendimentos voltando a quantitat ivos próximos ao do inicio do contrato de gestão, 

devido ao mês de dezembro de 2015, onde, dado ao cenário cáotico, e mediante 

estoque mínimo de materiais e medicamentos existentes na unida de, 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.  

Em janeiro, devido a este cenário da possibi l idade da não continuidade da 

nossa prestação de serviços gerou muita insegurança nos colaboradores e 

prestadores de serviço, dando muita instabil idade, desmotivação, descompromisso 

de alguns prof issionais, consequentemente queda na qualidade dos serviços 

prestados, não cumprimento de metas quantit ativas e qualitativas. Observação: alto 

índice de absenteísmo, e atestados médicos neste período.  

Indicamos que neste mês mantemos percepção de déf ic it  de repasses  decorrente da di-

ferença entre os valores devidos mensalmente e os efet ivamente repassados, conforme 

item 3.1 - MOVIMENTO ECONÔMICO acima.  

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

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

manteve sem resgate de débitos acumulados anteriormente, e a alternativa anterior, 

que era os empréstimos entre as unidades, manteve-se precária pela falta de 

materiais e medicamentos também nas outras unidades sob n ossa gestão, e pela 

manutenção dos estoques mínimos de materiais e medicamentos existentes na 

unidade, o atendimento foi mantido em estado de alerta permanente, situação que 

se agravou pelo aviso prévio dos funcionários . 

Reafirmamos o compromisso desta OSS com o empenho na administração das 

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

trazendo grandes preocupações no que concerne ao adimplemento das obrigações 

pactuadas e principalmente a qualidade dos serviços de saúde ofertados a 

população. 



 

 

 

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 Itabora /í –  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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