
RELATÓRIO

 

 

1. Introdução

 

 

O presente relatório, apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 002/2018,
assinado em 20/08/2018, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Sociedade
Pernambucana de Combate ao Câncer, para o Gerenciamento da Unidade Hospitalar – Hospital São Sebastião,
no Município de Caruaru, cuja prestação de serviços aos usuários do SUS foi iniciada em 31/08/2018.

 

O Relatório Trimestral de monitoramento do Contrato de Gestão, previsto na Lei Estadual nº 15.210/2013,
alterada pela lei 16.155/2017, elaborado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na
Unidade, referente ao período de Abril a Junho de 2020, apresenta 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.

 

As ações atuais incluíram, entre outras iniciativas, a adoção de um modelo de gestão que propicia uma melhor
relação custo/efetividade na assistência hospitalar, especialmente no atendimento de pacientes regulados para
leitos de retaguarda na especialidade de clínica médica, que atualmente sobrecarregam os hospitais da rede
estadual.

2. Perfil do Serviço

 

O Hospital São Sebastião faz parte de uma proposta de governo de reestruturação do modelo de atenção à saúde
em Pernambuco, reorganizado com a perspectiva de estruturação de uma rede hospitalar Estadual regionalizada,
hierárquica e integrada, com redefinição do perfil assistencial dos hospitais de sua rede e ao mesmo tempo
propondo medidas para promover melhor acesso da população destinado a leito de retaguarda na especialidade
de clínica médica 24horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população.

O atendimento na unidade hospitalar é ininterrupto, 24 horas por dia, preferencialmente referenciado pela
Central de Regulação da SES/PE na especialidade de Clínica Médica para retaguarda.

 

 



Quadro 01 – Resumo de informações

 

 

 

 

Organização
Social Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer(SPCC)

Contrato de
gestão 002/2018

Localização Município de Caruaru

Área de
Abrangência Municípios da II Macrorregião

Perfil Baixa e média complexidade, na especialidade de Clínica Médica

Capacidade 60 leitos de Enfermaria, além de ofertar Serviços de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico.

SADT:
Serviço de
Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico

 

Laboratório de Análises Clínicas, Radiologia Convencional fixa e móvel,
Ultrassonografia com e sem dopller, Eletrocardiografia, Ecocardiografia,,
Endoscopia digestiva alta e Colonoscopia, hemodiálise para pacientes
internados , nutrição enteral e parenteral.

 

 

 

 

3. Gestão do Contrato



 

O Contrato de Gestão nº 002/2018, limitado sua duração até o máximo de 10 (dez) anos, conforme disposição da
Lei Nº 15.210 de 2013, cujo objeto é a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde
prestados no HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, implantado no município de Caruaru-PE, em conformidade com
as especificações e obrigações constantes do instrumento convocatório, nas condições previstas no contrato
citado e na proposta de trabalho apresentada pela contratada. O valor da parcela mensal do referido contrato é de
R$ 1.150.072,49 (Um milhão, cento e cinquenta mil, setenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

 

4. Metodologia

 

A elaboração do presente relatório foi baseado no relatório recebido do Hospital São Sebastião, referente ao
período de Abril a Junho, assim como nos relatórios de monitoramento oriundos do Sistema de Gestão, 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 02 – Comparativo de Metas Pactuadas com Resultados Alcançados

Nº Indicador Forma de Cálculo
Meta

Status
Período Contratado Realizado % de

Alcance
1. Produção

1.1 Saídas
Hospitalares

Nº de saídas
realizadas/Nº
saídas contratadas
x 100

Abril 120 100 83,33 META NÃO
CUMPRIDA

Maio 120 66 55,00 META NÃO
CUMPRIDA

Junho 120 88 73,33 META NÃO
CUMPRIDA

1.2 SADT -

Abril

Envio do
relatório com
informações
do Indicador

2.623
META CUMPRIDA/
REQUISITO DE
ACOMPANHAMENTO

Maio 2.155
META CUMPRIDA/
REQUISITO DE
ACOMPANHAMENTO

Junho 2.418
META CUMPRIDA/
REQUISITO DE
ACOMPANHAMENTO

2. Qualidade
2.1 Qualidade da Informação
2.1.1 Apresentação

de
Nº de AIH
apresentadas no

Abril Apresentação
de 90% AIH

100 100,00 META CUMPRIDA
Maio 74 112,12 META CUMPRIDA



Autorização
de Internação
Hospitalar

mês de
competência/Nº
saídas hospitalares
x 100

referente às
saídas em cada
mês de
competência.
Entrega do
relatório até o
20º dia útil do
mês
subsequente.

Junho 109 123,86 META CUMPRIDA

2.1.2

Porcentagem
de Declaração
de
Diagnósticos
Secundários
por
Especialidades

AIH com
diagnóstico
secundário por
clínica / Total das
AIH apresentada
por clínica do mês
x 100

Abril
14 % em
Clínica
Médica.
Entrega do
relatório até o
20º dia útil do
mês
subsequente.

50,77% META CUMPRIDA

Maio 34,88% META CUMPRIDA

Junho 38,79% META CUMPRIDA

2.1.3

Taxa de
Identificação
da Origem do
Paciente

Envio Mensal de
Relatório da Taxa
de Identificação de
Origem do
Paciente,até o
20°dia do mês
subsequente.

Abril Envio do
relatório com
informações
do Indicador
no prazo
preconizado
em contrato

89,23% META CUMPRIDA

Maio 93,02% META CUMPRIDA

Junho 91,38% META CUMPRIDA

2.2 Atenção ao Usuário

2.2.1
Pesquisa de
Satisfação /
Internamento

Pesquisa de
satisfação por meio
dos questionários
específicos
aplicados,
mensalmente, em
pacientes
internados do
hospital,
abrangendo 10%
do total de
pacientes atendidos
em cada área de
internação.

Abril
Envio da
Planilha de
Consolidação
dos três
grupos até o
20º dia útil do
mês
subsequente.

70 79,55% META CUMPRIDA

Maio 10 15,63% META CUMPRIDA

Junho 18 19,78% META CUMPRIDA

2.2.2 Resolução de
Queixa

Total das queixas
recebidas no mês
de competência/
total de queixas
resolvidas no mês
de competência x
100

Abril
Entrega do
relatório no
prazo
determinado
com 
80% das
queixas
resolvidas

3 100,00% META CUMPRIDA

Maio 0 100,00% META CUMPRIDA

Junho 0 100,00% META CUMPRIDA

2.3  
2.3.1 Controle de

Infecção
Hospitalar

N°episódios de
infecção hospitalar
nas enfermarias no
mês dividido pelo

Abril
Envio do
relatório da
CCIH, até o
20º dia útil do

Relatório Enviado
META CUMPRIDA

Maio Relatório Enviado



número de saídas
hospitalares.

mês
subsequente,
com análise do
indicador

Junho Relatório Enviado

2.4 Mortalidade Hospitalar Institucional

2.4.1
Taxa de
Mortalidade
Institucional

n° de óbitos/n° de
saídas
hospitalaresx100

Abril Envio do
relatório da
Comissão de
Óbito até o
20º dia útil do
mês
subsequente

Relatório Enviado

META CUMPRIDAMaio Relatório Enviado

Junho Relatório Enviado

 

 

6. Cumprimento das Cláusulas ContratuaisFonte: Sistema de Gestão da SES/Boletim de Informações Diárias
– BID/DATASUS

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 03 – Cumprimento das Cláusulas Contratuais

ITEM DO CONTRATO

    

Mês Enviado Não
Enviado Observação

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

Comissão de Análise de Prontuários
Médicos

Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório
Junho X  Enviou Relatório

Comissão de Ética Médica

Abril  X Não se aplica, segundo a Resolução
CFM n° 2.152/2016, publicado em
Diário Oficial da União no dia 10 de
novembro de 2016. 
A unidade possui o quantitativo de 17
médicos até a presente data.

Maio  X

Junho  X

Comissão de Óbitos
Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório
Junho X  Enviou Relatório

Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar

Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório
Junho X  Enviou Relatório

Comissão de Farmácia
Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório
Junho X  Enviou Relatório

As Atas de reuniões das demais Comissões
foram enviadas

Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório



Junho X  Enviou Relatório
3.1.35 – Possuir e manter:
Núcleo de Manutenção Geral – NMG que
contemple as áreas de manutenção predial,
hidráulica e elétrica.

Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório
Junho X  Enviou Relatório

Serviço de Gerenciamento de Risco e de
Resíduos Sólidos

Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório
Junho X  Enviou Relatório

Núcleo de Engenharia Clínica para o bom
desempenho dos equipamentos.

Abril X  Enviou Relatório
Maio X  Enviou Relatório
Junho X  Enviou Relatório

Fonte: Relatórios Gerenciais

 

7. Apontamento de Descontos

 

O apontamento de descontos está diretamente relacionado ao não 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 15.210/13, alterada pela lei 16.155/17, define a nova regra para avaliação das metas
dos Indicadores de Produção, excetuando os serviços de urgência e emergência, no que concerne à
compensação, ressarcimento e apontamento de descontos. O Processo de avaliação da Unidade cujos
Indicadores de Produção não se enquadram ao novo dispositivo legal, bem como os Indicadores de Qualidade
valorados, seguirá o rito anteriormente definido em contrato, ou seja, esses indicadores serão avaliados
mensalmente, caso não alcancem a meta mínima valorada, definida em contrato, sofrerá apontamento de
descontos. No que concerne a avaliação das metas valoradas do Hospital São Sebastião, verifica-se, no período
em análise, o cumprimento de todas as metas quanto aos Indicadores de Qualidade, porém quanto ao indicador
de Produção não cumpriu meta as Saídas Hospitalares. Desse modo, haverá apontamento de descontos no valor
de 115.007,45 (cento e quinze mil, e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme descrito na tabela abaixo.

8. Considerações sobre as recomendações da CMA referente ao relatório assistencial do 3º e 4º Trimestre
2019:



 

1. Pesquisa de Satisfação (Internamento): Destina-se a avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos
pacientes ou acompanhantes. Realizado correção no mês de março conforme tabela abaixo:

2. Renovação de Qualificação: A Qualificação da OSS Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer –
SPCC Hospital de Câncer de Pernambuco foi renovada através do Decreto nº 49.262 de 06/08/2020, publicado
no DOE em 07/08/2020.

 

8. Considerações sobre o Relatório Trimestral da Unidade do período de Abril a Junho de 2020

 

Após análise dos dados apresentados pelo(a) Hospital São Sebastião, 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. No período em análise a Unidade não cumpriu meta no Indicador de Produção para o item de Saída
Hospitalares, sendo justificadas através dos Ofícios Nº 99, 141 e 79/2020, que foi analisada e acatada pela
Equipe Técnica DGMMAS conforme Ofício nº 708/20, onde devido à Pandemia do Novo Coronavirus, ficou
evidente a exclusiva falta de demanda, sendo seu atendimento por demanda espontânea e referenciada e manteve
funcionamento ininterrupto 24hs por dia;

 

Considerando que
Organização Mundial de
Saúde declarou o atual surto
de COVID-19 como uma
pandemia global, dada a alta
disseminação do vírus em
todo o mundo;
Considerando a Portaria
SES/PE Nº 107 DE 24 DE
MARÇO DE 2020: RESOLVE
“Art. 1º Fica determinada, a
par�r do dia 20 de março
de 2020, a suspensão de
realização de cirurgias
ele�vas, consultas e
procedimentos diagnós�cos



ambulatoriais em todas as
unidades da rede
assistencial pública e
privada em todo o Estado de
Pernambuco”.

 

2. No período em análise, o HSS – Hospital São Sebastião alcançou todas as metas dos Indicadores de
qualidade, previstos no Contrato de Gestão; assim como, enviou todos os documentos exigidos e instrumentos
definidos para o monitoramento assistencial. Sendo assim, a Unidade cumpriu os objetivos do Contrato, realizou
atendimento aos usuários com qualidade e eficiência.

 

09. Recomendações

Sem recomendações.

 

10. Anexos

1. Relatório de Atividade Assistencial – Abril a Junho - Sistema de Gestão da SES

2. Relatório de Indicador de Qualidade – Abril a Junho - Sistema de Gestão da SES

3. Ofício 99,141 e 79/20 – HCP – Saída Hospitalar – Abril a Junho/20

4. Ofício 708/20 – DGMMAS – Saída Hospitalar – Abril a Junho/20

 

 

 

 

Recife, 08 de agosto de 2020.
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