
RELATÓRIO

1. Introdução

           

            O presente Relatório, apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 003/2018, assinado em 24  de outubro de 
2018, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP),
para o Gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Caruaru – Ministro Fernando Lyra, doravante designada
para o Gerenciamento da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Caruaru no Município de Caruaru.

            O Relatório trimestral de monitoramento do Contrato de Gestão, previsto na Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela lei 16.155/2017, foi
elaborado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na Unidade, referente ao período de Janeiro a Março de 2020,
apresentando os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão competente, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos
relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas contratadas.

 

2. Perfil do Serviço

            A UPAE Caruaru é um centro regional de diagnóstico e orientação terapêutica com alta resolubilidade e densidade tecnológica, oferecendo
atendimentos ambulatoriais em especialidades médicas, procedimentos diagnósticos de média complexidade e cirurgias ambulatoriais em regime
de Hospital Dia, que tem como um dos objetivos fortalecer a rede de assistência entre a atenção primária e a terciária garantindo a continuidade do
cuidado, onde o acesso ao serviço ocorre de forma regulada, com horário de atendimento de 07:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

            A UPAE apresenta setor ambulatorial formado por recepção com sala de espera; doze consultórios; sala para coleta; sala para curativo;
DML, entre outros. O setor de diagnóstico possui sala de espera com recepção, sala de fisioterapia, sala de exame de densitometria óssea,
urodinâmica e cistoscopia; sala de Raio-X; sala de exames tipo bera, audiometria, teste ergométrico, eletrocardiograma, mapa/holter,
ecocardiografia/doppler vascular, entre outros. O bloco cirúrgico é composto de: 01 sala de pequenas cirurgias, vestiários pacientes, posto de
enfermagem, 02 salas de cirurgia de média complexidade e sala de recuperação pós anestésica com quatro leitos. O setor de internação de curta
duração, composto por doze enfermarias de dois leitos cada, totalizando vinte e quatro leitos. Possui ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório,
posto policial, segurança, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos, administração, refeitório e vestiário os
funcionários.

 

3. Gestão do Contrato

          O Contrato de Gestão nº 003/2018, cujo objeto é a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde prestados na
UPAE Caruaru implantada no município de Caruaru-PE, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do instrumento
convocatório, limitando sua duração ao período máximo de 10 (dez) anos, conforme disposição na Lei Nº 15.210 de 2013, alterada pela lei
16.155/17. O valor mensal do referido contrato é de R$ 1.002,890,40 (hum milhão, dois mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Em
22 de Novembro de 2019 foi assinado o 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, no qual repactua as metas de produção retroativo ao mês de
Julho de 2019 para 6.676 consultas médicas, 3.157 consultas não médicas, 2.518 sessões de reabilitação e 300 cirurgias em caráter ambulatorial.

 

4. Metodologia

            A elaboração do presente Relatório foi baseado nas informações recebidas da UPAE Caruaru, referente ao período de Janeiro a Março de
2019 através das planilhas de monitoramento, sendo subsidiado, ainda, pelas visitas técnicas realizadas à Unidade, e demais documentos que
contemplaram o objeto de avaliação.

5. Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados

O comparativo das metas propostas com os resultados alcançados é cláusula essencial do Contrato de Gestão, prevista no inciso IX do Art. 10 da
lei 15.210/13, alterada pela lei 16.155/17.

Quadro 01 – UPAE CARUARU – Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados

Indicador Forma de Cálculo Mês
Meta  

Status
Contratado Realizado % Alcançado

1. Resolutividade



1.1 Atendimento
Ambulatorial –
Médico

Produção executada/Meta x 100 Janeiro 6.676 5.590 83,73% Meta não
cumprida

Fevereiro 6.676 4.823 72,24% Meta não
cumprida

Março 6.676 2.923 43,78% Meta não
cumprida

1.2 Atendimento
Ambulatorial – Não
Médico

Produção executada/Meta x 100

Janeiro 3.157 3.374 106,87% Meta cumprida

Fevereiro 3.157 3.552 112,51% Meta cumprida

Março 3.157 2.225 70,48% Meta não
cumprida

1.3 Atendimento
Ambulatorial –
Sessões de
Reabilitação

Produção executada/Meta x 100

Janeiro 2.518 2.829 112,35% Meta cumprida

Fevereiro 2.518 2.360 93,73% Meta cumprida

Março 2.518 701 27,84% Meta não
cumprida

1.4 Produção
Cirúrgica

Produção executada CMA Maior/Meta
x 100 Janeiro 300 381 127,00% Meta cumprida

Produção executada CMA Maior/Meta
x 100 Fevereiro 300 233 77,67% Meta não

cumprida

Produção executada CMA Maior/Meta
x 100 Março 300 211 70,33% Meta não

cumprida

1.5 SADT

Item de acompanhamento Janeiro Acompanhamento Mensal 19.884 Acompanhamento
Mensal

Acompanhamento
Mensal

Item de acompanhamento Fevereiro Acompanhamento Mensal 13.202 Acompanhamento
Mensal

Acompanhamento
Mensal

Item de acompanhamento Março Acompanhamento Mensal 8.027 Acompanhamento
Mensal

Acompanhamento
Mensal

2. Qualidade

2.1 Agenda  Mês Envio das Agendas até o
20º dia do Mês

enviado agendas no prazo
prescrito Meta cumprida

2.2 Apresentação da
Produção SIA/SUS e
SIH/SUS dentro do
mês de competência

Apresentação de 100% da produção no
prazo previsto

Janeiro 100% da produção
apresentada, com 
envio dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

31.800 100% Meta cumprida

Fevereiro 24.020 100% Meta cumprida

Março 11.296 100% Meta cumprida

2.3 Taxa de Glosas
no SIA/SUS e
SIH/SUS

Total da produção apresentada//total da
produção aprovada x 100

Janeiro Máximo de 10% de glosas
apresentadas, com envio
dos Relatórios até o 20º dia
do mês subsequente.

1.725 5,42% Meta cumprida

Fevereiro 1.027 4,28% Meta cumprida

Março 728 6,44% Meta cumprida

2.4 Atenção ao Usuário

2.4.1 Pesquisa de
Satisfação Total de Entrevistados no período/Total

de usuários no período x100

Janeiro Realização de pesquisa
mensal com, no mínimo,
10% do total de
atendimentos e entrega dos
Relatórios no prazo
contratual

1.716 30,70 Meta cumprida

Fevereiro 1.413 29,30 Meta cumprida

Março 660 22,58 Meta cumprida

2.4.2 Resolução de
Queixas

Total de queixas recebidas/ Total de
queixas resolvidas x 100

Janeiro Resolução de 80% das
queixas recebidas e entrega
dos Relatórios no prazo
contratual

16 100% Meta cumprida

Fevereiro 10 100% Meta cumprida

Março 7 100% Meta cumprida

2.5 Taxa de
Identificação de
Origem do Paciente 

Somatório dos Usuários por origem no
período/ Total de usuários do mesmo
período x 100. Acompanhamento
realizado através dos números de 1ª
consulta.

Janeiro Envio dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

2.082 100% Meta cumprida

Fevereiro Envio dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

2.089 100% Meta cumprida

Março Envio dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

1.345 100% Meta cumprida



2.6 Perda Primária Total de primeiras consultas não
agendadas/ total de primeiras consultas
disponibilizadas x 100

Janeiro
Envio dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

10,36 Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de primeiras consultas não
agendadas/ total de primeiras consultas
disponibilizadas x 100

Fevereiro Envio dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

11,46
Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de primeiras consultas não
agendadas/ total de primeiras consultas
disponibilizadas x 100

Março Envio dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

11,64
Relatório
entregue no prazo
estipulado

2.7 Taxa de
Absenteísmo

Total de Pacientes faltosos/Total de
consultas agendadas x 100 Janeiro Entrega dos Relatórios até o

20º dia do mês subsequente. 11,73
Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de Pacientes faltosos/Total de
consultas agendadas x 100 Fevereiro Entrega dos Relatórios até o

20º dia do mês subsequente. 12,37
Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de Pacientes faltosos/Total de
consultas agendadas x 100 Março Entrega dos Relatórios até o

20º dia do mês subsequente. 14,63
Relatório
entregue no prazo
estipulado

2.8 Índice de
Retorno

Total de consultas
subsequentes/somatório do total de
primeiras consultas e interconsultas

Janeiro Entrega dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

0,76
Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de consultas
subsequentes/somatório do total de
primeiras consultas e interconsultas

Fevereiro Entrega dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

0,62
Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de consultas
subsequentes/somatório do total de
primeiras consultas e interconsultas

Março Entrega dos Relatórios até o
20º dia do mês subsequente.

0,60
Relatório
entregue no prazo
estipulado

2.9 Taxa de Cirurgia
Suspensa

Total de cirurgias suspensas/total de
cirurgias agendadas x 98 Janeiro Entrega dos Relatórios até o

20º dia do mês subsequente.
10,42

Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de cirurgias suspensas/total de
cirurgias agendadas x 99 Fevereiro Entrega dos Relatórios até o

20º dia do mês subsequente.
14,89

Relatório
entregue no prazo
estipulado

Total de cirurgias suspensas/total de
cirurgias agendadas x 100 Março Entrega dos Relatórios até o

20º dia do mês subsequente.
41,65

Relatório
entregue no prazo
estipulado

 

6. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

O monitoramento dos itens previstos na cláusula terceira do Contrato de Gestão – obrigações da contratada – é de importância relevante ao alcance
do objetivo contratual pela Administração Pública.

Quadro 02 – Cumprimento das Cláusulas Contratuais

ITEM DO
CONTRATO

     

Meses Sim Não Não se
aplica Observação

3.1.34 – Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes
Comissões Clínicas:

Comissão de
Análise de
Prontuários Médicos

Janeiro x   enviado relatório 
No prazo estipulado

Fevereiro x   enviado relatório 
No prazo estipulado

Março x   enviado relatório 
No prazo estipulado

Comissão de Óbitos

Janeiro   x  

Fevereiro   x  

Março   x  

Comissão de
Controle de Infecção
Hospitalar

Janeiro x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

Março x   enviado relatório 



 No prazo
estipulado

Comissão de Interna
de Prevenção de
Acidentes

Janeiro x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

Março x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

Comissão de Ética
Médica

Janeiro x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

Março x   
enviado relatório 
 No prazo
estipulado

3.1.35 – Possuir e manter:

Educação
Permanente

Janeiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Março x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Núcleo de
Manutenção Geral –
NMG que
contemple as áreas
de manutenção
predial, hidráulica e
elétrica.

Janeiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Março x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Serviço de
Gerenciamento de
Risco e de Resíduos
Sólidos

Janeiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Março x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Núcleo de
Segurança do
Paciente

Janeiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Março x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Núcleo de
Engenharia Clínica
para manutenção do
bom desempenho
dos equipamentos.

Janeiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Fevereiro x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado

Março x   
enviado relatório 
  No prazo
estipulado



 

7. Apontamento de Descontos

            O apontamento de descontos está diretamente relacionado ao cumprimento de metas contratuais valoradas. Caso a Unidade não alcance a
meta mínima, definida em contrato, sofrerá apontamento de descontos. O Art. 15-A, e seus parágrafos, da Lei 16.155/17 que altera a lei 15.210/13,
define a nova regra para avaliação das metas dos Indicadores de Produção, excetuando os serviços de urgência e emergência, no que concerne à
compensação e apontamento de descontos. O Processo de avaliação dos Indicadores de Produção que não se enquadram ao novo dispositivo legal,
bem como dos Indicadores de Qualidade valorados, seguirá o rito anteriormente definido em contrato, ou seja, serão avaliados mensalmente, caso
não alcancem a meta mínima valorada, definida em contrato, haverá apontamento de descontos. No que concerne a avaliação das metas valoradas
da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Caruaru, verifica-se o não alcance da meta de produção de Atendimento
Ambulatorial Médico nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março; Atendimento ambulatorial Não Médico no mês de Março; Sessões de Reabilitação
no mês de Março e Cirurgias ambulatoriais nos meses de Fevereiro e Março, implicando apontamento de desconto, conforme tabelas abaixo.
Porém, conforme o Art. 15-A da lei 15.210/13, alterada pela lei 16.155/17, a meta poderá ser compensada com a produção excedente.

TABELA 01
UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MINISTRO
FERNANDO LYRA  – UPAE CARUARU
Repasse Mensal 100,00% R$ 1.002.890,40
Repasse Produção 20,00% R$ 200.578,08
Repasse Variável – Consultas Médicas 69,00% R$ 138.398,88
Produção – Consultas Médicas JAN FEV MAR
Contratado 6.676 6.676 6.676
Execução Mensal 5.590 4.823 2.923
% MENSAL POR META CONTRATADA 83,73 72,24 43,78
Peso Percentual Desconto 10,00% 10,00% 45,00%
Desconto Apontado R$ 13.839,89 R$ 13.839,89 R$ 62.279,49
    
TABELA 02
UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MINISTRO
FERNANDO LYRA  – UPAE CARUARU
Repasse Mensal 100,00% R$ 1.002.890,40
Repasse Produção 20,00% R$ 200.578,08
Repasse Variável – Consultas Não Médicas 2,00% R$ 4.011,56
Produção – Consultas Não Médicas JAN FEV MAR
Contratado 3.157 3.157 3.157
Execução Mensal 3.374 3.552 2.225
% MENSAL POR META CONTRATADA 106,87 112,51 70,48
Peso Percentual Desconto 0,00% 0,00% 10,00%
Desconto Apontado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 401,16
    
TABELA 03
UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MINISTRO
FERNANDO LYRA  – UPAE CARUARU
Repasse Mensal 100,00% R$ 1.002.890,40
Repasse Produção 20,00% R$ 200.578,08
Repasse Variável – Sessões de Reabilitação 2,00% R$ 4.011,56
Produção – Sessões de Reabilitação JAN FEV MAR
Contratado 2.518 2.518 2.518
Execução Mensal 2.829 2.360 701
% MENSAL POR META CONTRATADA 112,35 93,73 27,84
Peso Percentual Desconto 0,00% 0,00% 45,00%
Desconto Apontado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.805,20
    
TABELA 04
UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MINISTRO
FERNANDO LYRA  – UPAE CARUARU
Repasse Mensal 100,00% R$ 1.002.890,40
Repasse Produção 20,00% R$ 200.578,08
Repasse Variável – Cirurgias Ambulatoriais 27,00% R$ 54.156,08



Produção – Cirurgias Ambulatoriais JAN FEV MAR
Contratado 300 300 300
Execução Mensal 381 233 211
% MENSAL POR META CONTRATADA 127,00 77,67 70,33
Peso Percentual Desconto 0,00% 10,00% 10,00%
Desconto Apontado R$ 0,00 R$ 5.415,61 R$ 5.415,61

           

8. Considerações sobre o Relatório do 1º trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

 

            Após análise dos dados apresentados pelo(a) UPAE Caruaru, transcritos nos quadros 01 e 02, bem como das visitas realizadas na Unidade
no trimestre em questão, este apoio técnico assistencial faz as seguintes considerações:

1. A UPAE apresentou produção do referido trimestre, porém, não atingindo as metas contratuais para os indicadores de Produção Consultas
Médicas nos meses de Janeiro, Fevereiro e  Março, sofrendo apontamento de desconto financeiro no valor de R$89.959,27 (oitenta e nove mil,
novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos). Não atingiu meta para a Produção de Consultas Não Médicas no mês de Março,
sofrendo apontamento de desconto financeiro no valor de R$401,16 (quatrocentos e um reais e dezesseis centavos). Não atingiu meta para a
Produção de Sessões de Reabilitação nos mês de Março, sofrendo apontamento de desconto financeiro no valor de R$ 1.805,20( mil oitocentos e
cinco reais e vinte centavos). Por fim, não atingiu meta de produção de cirurgias ambulatoriais no meses de Fevereiro e Março, sofrendo
apontamento de desconto financeiro no valor de 10.831,22 (dez mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos). Porém, a Unidade
apresentou justificativas de ausência de demanda dos meses citados, através dos Ofícios nº196/2020, nº26/2020 e nº52/2020, respectivamente. Tais
justificativas foram analisadas pela Equipe Técnico Assistencial e acatadas devido a suspensão da realização de cirurgias eletivas, consultas e
procedimentos diagnósticos ambulatoriais em todas as unidades da rede assistencial pública e privada em todo o Estado de Pernambuco de
acordo com Portaria SES Nº 107 DE 24/03/2020. Esta Diretoria emitiu resposta à Unidade, através dos Ofícios nº141/2020, nº212/2020 e
nº227/2020, desse modo não haverá efetivação de descontos no valor de 102.996,85 (cento e dois mil, novecentos e noventa e seis e oitenta e cinco
centavos);

 

2. A despeito dos Indicadores de Qualidade, a Unidade cumpriu todas as metas contratuais, através do envio dos relatórios nos prazos previstos em
contrato, sendo: Relatório de Gerenciamento Clínico, Pesquisa de Satisfação, Queixas e Controle de Origem do Paciente;

 

9. Considerações acerca do parecer conclusivo da CMA  – 3º TRIMESTRE DE 2019

 

1. Em processo seletivo no período questionado;
2. A política de saúde é concebida na lógica de financiamento e gestão tripartite, onde municípios, estados e União têm responsabilidades,

atribuições e autonomia para condução da política em seus âmbitos. Na circunstancia em questão, o estado cumpre com seu papel de ofertar
a assistência de média e alta complexidade, no que se refere ao atendimento especializado, entretanto, é papel dos municípios, organizados
dentro de suas respectivas Regiões de Saúde, a viabilização do agendamento e transporte sanitário para que os usuários acessem o serviço.
De toda forma, os analistas da DGMMAS sempre estão em contato com as Gerências Regionais e com as instancias regionais de pactuação
no sentido se sensibilizar os gestores municipais da importância de seus esforços para garantirem o direito dos seus munícipes e utilizarem
suas cotas nas UPAE. No caso específico, será marcada nova reunião com o setor de regulação da Geres e com a Unidade para viabilizar
estratégias.

3. A pesquisa de satisfação é realizada com pacientes atendidos pela equipe não médica sim, entretanto, 100% dos pacientes atendidos por esta
equipe, vem referenciado da equipe médica e, portanto, são atendidos também por ela. Desta forma, para efeito de calculo e conforme
descrito na fórmula abaixo, não é possível contabilizar distintamente o número de pacientes atendidos por uma equipe ou por outra, pois isto
implicaria na duplicidade de registro de informações visto que o atendimento é compartilhado.

2.4.1 Pesquisa de
Satisfação

Total de Entrevistados no
período/Total de usuários no período
x100

Janeiro Realização de pesquisa
mensal com, no mínimo,
10% do total de
atendimentos e entrega dos

Relatórios no prazo
contratual

1.716 30,70 Meta cumprida

Fevereiro 1.413 29,30 Meta cumprida

Março 660 22,58 Meta cumprida

 

4. A unidade enviou no prazo contratual as planilhas de monitoramento e os Boletins Diários de Informação. Em se tratando das obrigações
contratuais referentes a contratação de especialidades médica e a execução dos serviços correspondentes a cada especialidade, observou-se
A UPAE não cumpriu as metas contratuais dos indicadores de produção de consultas médicas no mês de Agosto; produção de consultas não
médicas e sessões de reabilitação nos meses de Julho, Agosto e Setembro do respectivo semestre. Porém, a Unidade enviou justificativa de
ausência de demanda dos meses citados, através dos Ofícios nº81/2019, nº106/2019 e nº125/2019, respectivamente, sendo essas



justificativas acatadas para o indicador de produção de consultas médicas, visto ter ofertado o contratado. No que se refere à disponibilidade
das especialidades conforme o estabelecido pelo Contrato de Gestão percebeu-se a ausência do Infectologista, Hematologista, e
Proctologista no trimestre em questão e, também, nefrologista nos meses de Julho e Agosto.

5. Ciente.
6. Ciente
7. Ciente
8. Ciente

 

 

10. Considerações acerca do parecer conclusivo da CMA – 4º TRIMESTRE DE 2019

1. Ciente

2. Respondido no item 2 do Capítulo anterior.

3. Resposta posicionada no item 3 do capítulo anterior.

4. A unidade enviou no prazo contratual as planilhas de monitoramento e os Boletins Diários de Informação. Em relação ao preenchimento de
prontuários, a unidade possuía a época Comissão de revisão dos prontuários cujas atas de reunião foram enviadas a Diretoria, de maneira que a
revisão referente ao preenchimento foi devidamente realizada. Em se tratando do monitoramento das obrigações contratuais, ele é feito no capítulo
5 - Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados e 6 - Cumprimento das Cláusulas Contratuais do relatório trimestral
apresentado, a unidade não possuía no terceiro trimestre a Comissão de Ética Médica, elemento obrigatório, mas justificou que após envio de toda
documentação necessária para o CREMEPE foi preciso aguardar a solenidade de Posse de Comissão que aconteceu dia 03/10/2019, a partir de
então as reuniões aconteceram bimestralmente, de maneira que em 2019 foram realizadas apenas nos meses de Outubro e Dezembro. No tocante
ao tempo médio para entrega de exames, esse item não foi avaliado em 2019 por se tratar de um momento de transição e adaptação da unidade as
novas metas do TA do Contrato de Gestão, de maneira que seus sistemas de informação não conseguiam alcançar tal informação, em 2020 a
unidade vem conseguindo aferir a informação por amostragem.

5. Ciente

6. Esclarecimentos apontados no capítulo anterior.

10. Recomendações

 

1. Recomendamos  que a construção da agenda mensal seja discutida com a GERES, na primeira semana de cada mês, com intuito de
conseguir ofertar a médio prazo as necessidades da população apresentada pela geres, minimizando assim a perda primária;

2. Recomendamos  que a Unidade realize overbook para tentar minimizar o indicador de perda primária e a taxa de absenteísmo e
consequentemente atingir a meta contratual que é de no mínimo 85% em atendimento ambulatorial médico, Atendimento Ambulatorial não
Médico, Sessões de Reabilitação e Cirurgias Ambulatoriais;

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Ba�sta Santos, em 01/09/2020, às 10:43, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8318863 e o código CRC 5EAA985F.
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