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1|INTRODUÇÃO  
 

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

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

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

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

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.  

 

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

de suas atividades ocorridas no decorrer de 2013, através da implantação de metodologias de tra-

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

por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, 

objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas 

estatísticas estipuladas.  

 

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

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

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.  
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2|EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS  

 

2.1 Metas Contratuais 

 

O contrato de Gestão define metas quantitativas e qualitativas cuja analise é feita por indi-

cadores, definindo critérios para a liberação dos valores de transferências do recurso financeiro de 

custeio da Unidade, e avaliar se está sendo cumprido papel determinado em contrato. 

 

Como metas qualitativas temos: 

 Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI - ‹ ou = 1 

 Taxa de Infecção Hospitalar - ‹ ou = 2,5% 

 Taxa de Cesária - ‹ ou = 40% 

 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade - ‹ 10 por 1000 

 Taxa de Satisfação dos Usuários - › ou = 90% 

 Taxa dos Profissionais cadastrados no CNES - 100% 

 Taxa de Suspensão de Cirurgias - ‹ 10% 

 Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para co-

brança ao SUS - ‹ 5%. 
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                                   METAS QUANTITATIVAS                      QTDE / MÊS 

 

Saídas Clínicas de Adulto 

Saídas Clínicas Pediátricas (exclui recém nascidos na instituição) 

Saídas Obstétricas 

Saídas Cirúrgicas Ortopédicas 

Outras Saídas Cirúrgicas 

Consultas Ambulatoriais 

Ressonância Magnética (RM) 

Ressonância Magnética (RM) sob sedação 

Tomografia Computadorizada (TC)  

 

340 / mês 

140 / mês 

230 / mês 

210 / mês 

220 / mês 

3200 / mês 

915 / mês 

100 / mês 

2820 / mês 
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 A análise deste indicador nestes cinco meses apresentados nos leva à algumas conclusões. 

Entendemos haver algumas justificativas para o não alcance da meta deste indicador. A primeira, 

e talvez mais importante delas, se fundamenta na impossibilidade de registro da totalidade de pa-

cientes atendidos no HEAPN. Como é de notório conhecimento, trabalhávamos com o Sistema 

KLINIKOS durante estes meses. Este sistema tem um limitador de cadastramento de pacientes, e 

quando este limite era atingido, não se tornava mais possível registrar pacientes e abrir prontuá-

rios. O Sistema não permitia abertura para leitos extras dentro das unidades de internação, assim 

como não o fazia para pacientes que ficam na Emergência. Assim, pacientes que entram, são 

atendidos, e recebem alta, passando única e exclusivamente pela Emergência, não geravam nú-

meros para este indicador. Com isto, um grande número de prontuários não abertos não eram 

registrados como saídas clínicas. É claro que entendemos que o Setor de Emergência não se trata 

de uma Unidade de Internação, e que a função primordial do Setor é prestar atendimento imedia-

to e resolutivo, ocasionando estabilização clínica que permita aos pacientes seguirem nas diversas 

linhas de cuidado e assistência do Hospital. Porém, também é necessário compreender a necessi-

dade de entendimento e enfrentamento da real situação em que se encontrava o HEAPN quando 

do início da gestão da Pró-Saúde: Emergência superlotada, utilização de corredor para alocação de 

pacientes, equipes profissionais desmotivadas e descomprometidas, materiais e equipamentos em 

péssimas condições de utilização, falta de fluxos e processos de trabalho, ausência de lideranças 
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representativas. Todos estes aspectos impactavam sobremaneira a qualidade assistencial, e tam-

bém, sua produtividade. Hoje, todos estes aspectos já foram abordados e trabalhados, estando 

alguns deles efetivamente corrigidos, e outros em fase de maturação. Fato é que nossa Emergên-

cia é um novo setor, muito melhor estruturado e conduzido, apto para cumprir o pressuposto que 

lhe deve ser atribuído.   

 Outro fator impactante para o alcance da meta do indicador Saídas Clínicas é o tempo de 

permanência nas Unidades de Internação do HEAPN. Temos uma taxa de permanência elevada 

em algumas destas Unidades, em grande parte justificada pela cronicidade de alguns dos pacien-

tes internados, que puxam este indicador para cima. Como não há um possível direcionamento 

para este tipo de pacientes, estes ficam internados por períodos elevadíssimos, ocupando leitos 

que deveriam estar tendo uma alta rotatividade em atendimento às características de alta comple-

xidade do HEAPN.  

 Também entendemos que o estabelecimento de fluxos e processos de trabalho, assim co-

mo protocolos assistenciais, serão ferramentas que impactarão positivamente este indicador. Al-

guns dos setores do HEAPN, como o CTI Adulto e o UPO, já avançaram nestas ações e mostram 

uma significativa melhoria nos indicadores de permanência hospitalar, aumento a força da resolu-

tividade assistencial. As ações permeiam as diversas disciplinas e especialidades envolvidas na as-

sistência, e também têm impacto naquelas atividades que não estão diretamente ligadas à assis-

tência, como as áreas administrativa, de pessoal e de insumos. Com a progressiva integração e 

sinergia entre todos os setores direta e indiretamente ligados à assistência, há uma natural ten-

dência para que a prática assistencial ocorra de uma forma cada vez mais efetiva, segura, e sob 

excelência técnica.  
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 Quando analisamos o histórico assistencial de pacientes pediátricos no HEAPN, encontra-

mos números que apontam para um padrão constante de utilização dos Serviços Pediátricos, po-

rém que o mesmo é significativamente inferior ao quantitativo populacional adulto que é assistido 

no hospital. Durante os cinco meses de levantamento do indicador Saídas Clínicas Pediátricas, pu-

demos observar a tendência linear destes números. Sabemos que a Unidade de Internação de Pe-

diatria não opera regularmente com a lotação total de leitos, fazendo com que a demanda de pa-

cientes que entram no hospital através da Emergência Pediátrica seja normalmente atendida. Há, 

também nesta especialidade, uma taxa de permanência maior que a desejada, fator este que está 

sendo trabalhado com a melhoria de fluxos e processos de trabalho já citados anteriormente. É 

importante salientar que, a despeito do não alcance da meta estabelecida, o HEAPN atende a in-

tegralidade de pacientes pediátricos que procuram nosso serviço.  

 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2013 

 

 

10 

 

 

 

 

 No indicador Saídas Obstétricas, estamos diante de um numeral fortemente influenciado 

pela característica sazonal. A observação dos números dos cinco meses nos mostra uma importan-

te variação. Como o HEAPN é referência para gestação de alto risco, boa parte das pacientes aqui 

atendidas são encaminhadas de outros serviços, não tendo realizado o pré-natal em nosso ambu-

latório de obstetrícia. Este é o fator de característica sazonal mencionado. É importante salientar 

que toda a demanda de obstetrícia encaminhada ao HEAPN é integralmente atendida, incluindo 

casos de gestação de alto e baixo risco. 
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Estamos diante da especialidade cirúrgica de maior demanda de pacientes do HEAPN. Devi-

do à clara característica de trauma do hospital, este fato de justifica. Durante os cinco meses ava-

liados, vínhamos enfrentando problemas que impactavam diretamente este indicador, principal-

mente daqueles fatores relacionados com a produtividade do Centro Cirúrgico. Uma escala de 

anestesistas falha, a ociosidade de salas cirúrgicas, equipes cirúrgicas mal geridas e desmotivadas, 

e problemas de limitação de equipamentos, são exemplos de problemas que vêm sendo direta-

mente abordados pela Direção, a fim de minimizar os impactos negativos no CC, e gerar boa pro-

dutividade cirúrgica. Com isso, pretendemos reduzir a taxa de permanência desta especialidade, 

ao aumentar a produtividade cirúrgica. Já observamos reflexos das ações desenvolvidas, com nú-

meros que ultrapassam a meta estabelecida, em Dezembro/13, e nos primeiros meses de 2014.  
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 No indicador Outras Saídas Cirúrgicas estamos diante de uma clara evolução positiva dos 

números, ocasionada pela melhoria dos fluxos e processos de trabalho do Centro Cirúrgico. Nota-

se um aumento progressivo dos números com o passar dos meses. A organização do Centro Ci-

rúrgico vem ocorrendo pela estruturação da equipe de anestesia, ajuste da elaboração do mapa 

cirúrgico, gestão do corpo clínico cirúrgico, e otimização da produtividade de salas. Devido a estru-

turação das equipes cirúrgicas das diversas especialidades, ocorrida no final do ano de 2013, es-

peramos encontrar resultados ainda mais sólidos deste indicador no ano subsequente. 
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Em apresentação de resultados do trabalho da Pro Saúde no HEAPN, feita à SES, discuti-

mos detalhadamente sobre o indicador Consultas Ambulatoriais. Solicitamos à SES que fosse feito 

um levantamento histórico destes números no passado, pois acreditamos que a meta não tenha 

sido calculada somente em cima das consultas médicas, de enfermagem e multiprofissionais. Pro-

vavelmente, no momento de elaboração da meta, tenham sido considerados os procedimentos 

ambulatoriais regularmente realizados. Confirmada esta suposição passamos a alterar a forma de 

contabilização deste indicador. Contávamos para este indicador, apenas as consultas médicas e 

multidisciplinares (Fono, Fisio, Psicologia, etc). Ficavam fora desta contagem as consultas de En-

fermagem, e os procedimentos gerais, como vacinas, curativos, retirada de pontos, retirada de 

material de fixação, etc. 

 

 Abaixo apresentamos um gráfico atualizado, contabilizando os números deste indicador,  

considerados todos os procedimentos listados acima: 



RELATÓRIO DE GESTÃO – 2013 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Atividades Ago Set Out Nov Dez 

Consultas Médicas 1162 993 1232 1054 1143 

Consultas Multiprofissionais 362 378 438 375 300 

Consultas de Enfermagem 1078 1043 1095 867 866 

Outros Procedimentos 1774 1770 1543 1667 1786 

Total 4376 4184 4308 3963 4095 

 

 Analisados sob este prisma, a meta vem sendo seguidamente alcançada, com uma tendên-

cia de crescimento deste indicador para os próximos meses. 
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O indicador de realização de Ressonâncias Magnéticas é diretamente ligado à demanda que 

nos é solicitada. Somos referência para este exame complementar na Baixada Fluminense, e rece-

bemos pacientes de outras unidades para realizá-lo. É importante salientar que, mesmo nos me-

ses que não alcançamos a meta estipulada, todos os pacientes que tiveram RNM solicitada foram 

atendidos. Portanto, haverá situações de não alcance da meta que são justificadas exclusivamente 

pela demanda reduzida do respectivo mês. 
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O indicador de RNM sob sedação sofreu, durante muitos meses, o impacto negativo da de-

sestruturação das equipes de anestesia. Este problema já foi sanado, e já dispomos de equipe de 

anestesia mais sólida. Como trata-se também de um indicador demanda dependente, podemos 

encontrar meses de não alcance da meta. O importante é que, mesmo nestes meses, estejamos 

atendendo a integralidade da demanda referida.  
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Este é outro indicador que atende integralmente à demanda referida, porém que não alcan-

çou a meta em alguns dos meses estudados. Nota-se um aumento da realização de Tomografias 

Computadorizadas no mês de Dezembro, que acompanha o aumento geral de produtividade no 

hospital como um todo. Há que se considerar que os processos de melhoria implantados começa-

ram a gerar mudanças positivas perceptíveis no final de 2013, porém, este indicador foi afetado, 

em Novembro, pela parada das atividades em 23% dos dias deste mês, devido à necessidade de 

manutenção urgente do equipamento.  
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Em Janeiro/14 passamos a contar com uma Médica Infectologista na CCIH do HEAPN. Con-

sideramos esta comissão como um dos setores de grande relevância para a vigilância epidemioló-

gica do hospital, do ponto de vista microbiológico, e com grande capacidade de intervenção para 

melhoria de fluxos e processos, visando qualidade e segurança na assistência, tanto para pacien-

tes, como para profissionais. Já nas primeiras semanas frente à Coordenação da CCIH, a infecto-

logista conseguiu levantar dados retroativos dos meses de Novembro e Dezembro/13, a fim de se 

calcular a Taxa de Infecção Hospitalar.  
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Este indicador está sendo impactado por um viés de interpretação. Como é relativo o núme-

ro total de nascimentos precoces, a mortalidade de apenas um paciente afeta sobremaneira o per-

centual encontrado. Como medida de análise detalhada dos casos encontrados, estamos fazendo 

uma auditoria clínica de cada óbito neonatal precoce ocorrido no HEAPN. Mesmo sendo referência 

para gestação de alto risco, queremos estar atentos à possíveis situações de risco às quais este-

jamos sujeitos, a fim de tomar medidas corretivas e preventivas, se necessário.   
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No mês de agosto e setembro foram realizados os processos seletivos para definição da 

equipe aplicadora da pesquisa de satisfação. Também foi realizado no mês de setembro a defini-

ção do escopo inicial da pesquisa, que foi aplicada a partir de outubro.  

 

 

Meta cumprida. 
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O indicador Taxa de Suspensão de Cirurgias reflete problemas encontrados no Centro Ci-

rúrgico, que foram diretamente enfrentados, e, em grande parte, solucionados. Entendemos ser 

fundamental para a compreensão desta taxa, haver um levantamento dos motivos que ocasiona-

ram estas suspensões, dia após dia. Para tanto, criamos uma planilha de acompanhamento do CC, 

em que todos os procedimentos são detalhadamente registrados, inclusive com informações sobre 

os motivos de suspensão. Foi feita uma listagem de motivos, e esta está sendo revista sempre que 

necessário. Na implantação do novo sistema SALUX poderemos ter todas estas informações atra-

vés dele, com fácil levantamento de dados diários, tanto pela Direção da HEAPN, como pela SES. 

Porém, torna-se fundamental salientar um fator muito importante que pensamos ser impactante 

para o não alcance da meta, a despeito de qualquer ação de melhoria: sempre teremos um alto 

índice de cirurgias de urgência e emergência, devido às características do HEAPN, e a alocação 

urgente destes procedimentos ocasiona suspensões de cirurgias que naturalmente não conseguem 

ser transferidas para outro horário na mesma data, devido ao agendamento de outros procedi-

mentos, pois estamos tentando manter todas as salas em atividade, na maior parte do tempo. 

Devido ao principal perfil epidemiológico do HEAPN, sugerimos a alteração desta meta para 20%. 
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Meta cumprida. 

 

 O HEAPN é um hospital de referência para gestação de alto risco, e com isso gera-se uma 

tendência de realização de mais partos cesáreos. É importante dizer que todas as indicações cirúr-

gicas são embasadas tecnicamente, e que, nos meses em que a meta não foi alcançada, estáva-

mos diante de uma sazonalidade epidemiológica, fator sem condição de intervenção. Continuamos 

atendendo toda a demanda referida ao Centro Obstétrico do HEAPN. 
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3|MELHORIAS REALIZADAS  

 

3.1 Melhorias Realizadas nas áreas de apoio 

 

3.1.1 SOFTWARES 

Salux SX 

Em Outubro o servidor para o Salux foi instalado e ficou pronto para a implantação que 

começou à partir de novembro. 

Epimed 

Em setembro e outubro foram feitos treinamentos do software Epimed. 
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3.1.3 TELECOMUNICAÇÕES 

Link de Internet 

Em setembro foi instalado um link dedicado à rádio de 10MBps permitindo um acesso a in-

ternet mais veloz e estável. 

Firewall 

Foi instalado um Firewall Mikrotik para proteger o acesso a internet feito através do novo 

link de internet. 

 

3.1.4 RECEPÇÕES  

Uma das primeiras ações desenvolvidas visando a melhoria da humanização foi a retirada 

dos vidros das recepções.  
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SPA 

 

Outubro de 2013 

 

Emergência  
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SPA  

 

Ambulatório  

3.1.5 NIR 

O Núcleo Interno de Regulação era um setor sub utilizado em espaço físico e estrutural. 

Aproveitando a oportunidade, unimos as atividades de Gerenciamento de Leitos, Serviço de Ambu-

lância e o NIR otimizando a movimentação de leitos, transferência de pacientes e recebimentos de 

pacientes para realização de exames. 
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Agosto/2013 – NIR 

 

                                

Local utilizado de forma inadequada – Agosto/2013 
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3.1.6 LOGÍSTICA 

Ações desenvolvidas pela Gerência de Logística no Serviço de Farmácia e no Almoxarifado 

de Material Médico-Hospitalar. 

Nesse contexto, as seguintes atividades e ações foram desenvolvidas: 

a. Estrutura de Pessoal 

 Conhecimento e análise da estrutura atual, sendo percebido um quadro elevado de funcio-

nários; 

 Elaboração de proposta com reorganização da estrutura de pessoal, de modo a obter um 

quadro compatível com as atividades desenvolvidas atualmente. 

Resultado Obtido: Redução de RH em 43% (Efetivo atual: 69 colaboradores. Efetivo proposto 

de 48 colaboradores). 

 

b. Processos Operacionais 

 Conhecimento e análise dos processos operacionais atualmente desenvolvidos, sendo detectadas 

diversas não conformidades, tais como:  

 Falta de organização dos materiais médico-hospitalares (fotos 1a e 1c); 

 Entrada excessiva de materiais doados, sem expectativa de consumo (foto 2) 

 Dificuldade de localização dos materiais no estoque. 

 As informações geradas pelos Sistemas “UNI HEALTH”, gerenciado pela LOGRIO, e “STOK”, 

utilizado pela Farmácia, não são confiáveis, na medida em que foi observado, nos testes de amos-

tragem, que os quantitativos físicos não conferem com os quantitativos virtuais apresentados pe-

los sistemas. 

Resultado Obtido: Início da reorganização dos materiais e processos operacionais do Almoxari-

fado de Material Médico-Hospitalar, podendo já ser observadas as primeiras melhorias (Fotos 1b e 

1d).  
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Levantamento, mapeamento e estudo do consumo dos materiais nos últimos 5 (cinco) me-

ses, a fim de obter um histórico para assessoria no processo de compra, identificação e retirada 

dos itens sem consumo e  conhecimento do perfil de utilização dos mesmos. 

 

c. Estrutura Física 

Conhecimento e análise da estrutura atual, com a detecção de diversas não conformidades, tais 

como:  

 Presença de goteiras, paredes com rachaduras e pintura danificada no Almoxarifado e Far-

mácia (Foto 4); 

 Mobiliário antigo e em estado precário no Almoxarifado e Farmácia (Fotos 4a e 5a);  

 Iluminação deficiente (Foto 6); 

 Armazenamento de insumos no corredor da farmácia (foto 7a) 

 

Resultado Obtido: Foi encaminhado relatório detalhado para análise e providências do setor 

Administrativo e de Engenharia, conforme observados nas fotos (Fotos 3b, 4b, 5b e 7b) 
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Antes Depois 

  

Foto 1a: Falta de organização dos mate-

riais médico-hospitalares  

Foto 1b - Reorganização dos materi-

ais e processos operacionais do  Al-

moxarifado de Material Médico-

Hospitalar   

  

Foto 1c: Falta de organização dos materi-

ais médico-hospitalares 

Foto 1d - Reorganização dos materi-

ais e processos operacionais do  Al-

moxarifado de Material Médico-

Hospitalar   
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Foto 2 - Excesso de materiais doados, 

sem expectativa de consumo 

 

  

Foto 3a - Presença de goteiras, paredes 

com rachaduras e pintura danificada no 

Almoxarifado e Farmácia. 

Foto 3b – Pintura dos setores e aqui-

sição de mobiliário novos 
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Foto 4a: Mobiliário antigo e em estado 

precário no Almoxarifado  

Foto 4b – Pintura dos setores e aqui-

sição de mobiliário novos 

  

Foto 5a: Mobiliário antigo e em estado 

precário na Farmácia. 

Foto 5b – Pintura dos setores e aqui-

sição de mobiliário novos 
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Foto 6 - Iluminação deficiente (Foto 6);  

  

Foto 7a - Insumos armazenados no cor-

redor  

Foto 7b – Pintura e Organização do 

corredor da Farmácia 
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3.1.7 FATURAMENTO 

Dando início as atividades da Pro Saúde no HEAPN, o setor de Faturamento alcançou os re-

sultados abaixo e, por conseguinte, apresentamos um quadro demonstrativo dos meses de agosto 

a dezembro 2013, referente à internação, mostrando uma alavancagem da produção do Fatura-

mento. Ressaltamos que a cotas para o HEAPN é de 800 AIHs mensais, necessitando de cota ex-

tra mensal. 

Mês de 

Competência 

Quantidade 

Enviada 

2013 

Quantidade 

Enviada 

2012 

Variação 

% 

Valor Apre-

sentado 

2013 

Valor Apre-

sentado 

2012 

Variação 

% 

Agosto 1.106 462 139,39 R$ 577.530,73 R$ 273.860,37 110,89 

Setembro 1.187 505 135,05 R$ 655.735,58 R$ 287.586,12 128,01 

Outubro 1.067 331 222,36 R$ 606.258,92 R$ 181.988,58 233,13 

Novembro 1.108 453 144,59 R$ 646.592,24 R$ 271.067,53 138,54 

Dezembro 919 403 128,03 R$ 581.157,52 R$ 227.840,25 155,07 

 

Em relação aos atendimentos ambulatórias, até agosto de 2013 tínhamos uma deficiência 

no ato de faturar. Passamos a contemplar todos os procedimentos passiveis de cobrança: exames 

laboratoriais e radiologia. Também apresentamos um quadro demonstrativo do período agosto a  

dezembro de 2013 mostrando um superávit nos resultados de faturamento. 

 

Mês de 

Competência 

Quantidade 

Enviada 

2013 

Quantidade 

Enviada 

2012 

Variação 

% 

Valor Apre-

sentado 

2013 

Valor Apre-

sentado 

2012 

Variação 

% 

Agosto 9.101 11.414 -20,26% R$ 97.071,36 R$ 135.393,65 -28,30% 

Setembro 36.388 11.070 228,71% R$ 222.619,28 R$ 131.425,23 69,39% 

Outubro 41.917 12.692 230,26% R$ 301.277,45 R$ 150.567,88 100,09% 

Novembro 43.062 12.971 231,99% R$ 276.770,35 R$ 152.451,40 81,55% 

Dezembro 43.127 15.195 183,82% R$ 281.849,68 R$ 175.485,23 60,61% 
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Para obtermos os resultados acima, a equipe de faturamento passou uma reestruturação 

organizacional interna com definição de função e novas contratações de colaboradores com expe-

riência na área de Faturamento SUS incluindo um Coordenador de Faturamento.  

 

FATURAMENTO EM AGOSTO/2013 

 

 

FATURAMENTO EM OUTUBRO/2013 
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 4|CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Apesar do não cumprimento das metas de alguns indicadores quantitativos e de desempe-

nho, neste ano de 2013, entendemos que isto ocorreu em função do processo de implantação da 

Gestão dos Serviços do HEAPN, e da contratação das equipes nos diversos níveis anteriormente 

citados. Porém, fazendo uma análise retroativa e compartiva dos últimos meses, entendemos es-

tar nítida a evolução positiva dos números levantados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociedade uma Saúde Pública efetiva e de qualidade. 

 


