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RELATÓRIO PRIMEIRO TRIMESTRE JANEIRO A MARÇO 2021
1. Introdução
O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 006/2020, assinado em 02 julho de 2020 celebrado
entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Hospital do Tricentenário, para o Gerenciamento do
HOSPITAL DE REGIONAL EDUARDO CAMPOS (HREC), no município de Serra Talhada, em face da emergência em Saúde Pública de
importância internacional decorrente no novo Coronavírus (Covid-19/Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG).
O Relatório trimestral de monitoramento do Contrato de Gestão, previsto na Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pelas leis 16.155/2017 e
16.771/2019, elaborado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na Unidade, referente ao período de Janeiro a Março
de 2021, apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão competente, por meio de visitas sistemáticas e acompanhamento
dos relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas contratadas.

2. Contextualização da Emergência em Saúde Pública pelo novo Coronavírus (Covid-19)
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto do Novo Coronavírus (2019-nCoV) como uma Emergência
de Saúde Pública de Importância Internacional. Em 18 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/2020 aprovado pelo Congresso Nacional
reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública no Brasil. Na mesma data, o estado de Pernambuco confirmou o primeiro caso de
transmissão comunitária do Coronavírus, no qual não foram identificados vínculos com outros casos suspeitos ou confirmados e por não haver
histórico de viagem para lugares com transmissão comunitária.
Em decorrência desses acontecimentos, o estado de Pernambuco implementou um conjunto de ações para o enfrentamento da situação de
emergência relativa ao coronavírus (COVID-19), descrito no Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2 estadual. Entre as
ações referentes à assistência ao paciente adotadas por Pernambuco estavam, dentre outras:
Definir e implementar as Unidades de Referência para atendimento aos casos suspeitos de infecção pelo2019-nCoV;
Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de ampliação do número de leitos de internação com isolamento e leitos de UTI com
isolamento para casos graves;
Organizar a rede de atenção à saúde para disponibilidade de UTI que atenda a demanda de cuidados intensivos para casos graves,
garantido adequado isolamento dos mesmos;
Ampliar o número de leitos de internação e leitos de UTI para casos graves nos hospitais de referência;
Implantar serviço de referência adicional no estado para o atendimento aos casos suspeitos de infecção humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV), em caso de epidemia;
Ampliar a oferta de leitos de terapia intensiva e leitos de enfermaria em outros serviços de saúde para o atendimento dos casos de SG,
SRAG e da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), em caso de epidemia;
Contratar novos leitos de UTI e de isolamento, em caso de epidemia pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV);
Organizar e divulgar os fluxos de acesso e regulação para os serviços de referência, unidades de terapia intensiva e de internação;
Adquirir, para as unidades da rede estadual de saúde, insumos e equipamentos necessários para o atendimento de pacientes suspeitos para
infecção humana pelo 2019 nCoV.

3. Perfil do Serviço
No trimestre em questão, quando o estado de Pernambuco ainda enfrentava a pandemia do coronavírus, o Hospital Regional Eduardo
Campos continuou a realizar o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde necessários para o enfrentamento da
emergência em Saúde Pública de importância internacional decorrente no novo coronavírus (Covid-19/Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG), em consonância com o Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2 estadual.
O HREC tem uma estrutura da unidade de acordo RDC50 através de sistema de tendas climatizadas sendo alguns contêineres tendo o espaço
do atendimento a paciente em enfermaria e UTI, administrativo e refeitório/manutenção, conta com 74 leitos de UTI e 04 de enfermaria no
Hospital Regional Eduardo Campos, aptos a realizar procedimentos de complexidade alta e intermediária para atendimento aos pacientes
suspeitos ou diagnosticados com o novo Covid19. A unidade conta com os seguintes serviços complementares: Almoxarifado, Farmácia,
Recepção, Equipe de Enfermagem, Médica, Serviço de nutrição, Lavanderia, Assistência social, Fisioterapia, Informática, Manutenção, Higiene
Hospitalar, Engenharia Clínica, Psicologia, Administrativo, Radiologia, Jurídico, Motorista, se houver necessidade, banco de sangue junto ao
(HEMOPE) Serviço Social e segurança armada.
Os serviços são terceirizados como de alimentação, lavanderia, lixo hospitalar, gerador, segurança armada, ambulância, internet, jurídico,
computadores, impressoras, laboratório, limpeza hospitalar, sistema hospitalar, estrutura, vale transporte para agilidade na abertura do serviço de
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caráter emergencial.
4. Gestão do Contrato
O Contrato de Gestão nº 006/2020, respaldado na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, no Decreto Estadual Nº 48.809, de 14 de
março de 2020, na Resolução TC-PE nº 77, de 19 de março de 2020, no Decreto Legislativo nº 9, de 24 de março de 2020, e na Lei
Complementar Estadual nº 425, de 25 de março de 2020, cujo objeto é a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde
prestados no Hospital de Campanha de Serra Talhada, implantada no município de Petrolina, 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 mensal do referido contrato é de R$4.752,12 (Quatro milhões setecentos e cinqüenta e dois mil e doze centavos), e o valor
semestral do contrato é de R$ 28.572.959,46 ( Vinte e oito milhões quinhentos e setenta e dois mil e novecentos e cinqüenta e nove reais e
quarenta e seis centavos).
5. Metodologia
A elaboração do presente relatório foi baseado no relatório recebido do Hospital Regional Eduardo Campos, referente ao período de Janeiro a
Março de 2021, 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.
A elaboração do presente relatório foi baseado no relatório recebido do Hospital Regional Eduardo Campos, referente ao período de Janeiro a
Março de 2021, 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.

6. Resultados alcançados
O acompanhamento e a fiscalização do Contrato de Gestão serão realizados por órgão competente da Secretaria Estadual de Saúde, conforme
disposto na Lei estadual Nº 15.210/13, alterada pela Lei Complementar Estadual Nº 425/2020.
Fonte: Sistema de Gestão da SES/Boletim de Informações Diárias – BID/DATASUS.
Quadro 01 – Resultados alcançados
Nº

1

2

3

4

PRODUÇÃO APRESENTADA
Período
Realizado
Masculino
Janeiro
Feminino
Nº total de
Masculino
atendimentos
Fevereiro
estratificado por
Feminino
sexo
Masculino
Março
Feminino
Criança (0-14
anos)
Jovem (15-19
anos)
Janeiro
Adulto (20-59
anos)
Nº atendimentos
Idoso (≥ 60 anos)
geral estratificado
Criança (0-14
por sexo e faixa
anos)
etária
Nº total de
Jovem (15-19
atendimentos
anos)
Fevereiro
estratificado por
Adulto (20-59
faixa etária
anos)
Idoso (≥ 60 anos)
Criança (0-14
anos)
Jovem (15-19
anos)
Março
Adulto (20-59
anos)
Idoso (≥ 60 anos)
Janeiro
Nº total de
Nº atendimentos UTI atendimentos de Fevereiro
UTI
Março
Cura
Janeiro
Óbito
Nº total de altas
Cura
Nº altas estratificada
segundo cura e
Fevereiro
por cura e por óbito
Óbito
obito
Cura
Março
Óbito
Percentual de
Nº de AIH com Janeiro
Nº AIH com
declaração de
diagnóstico
diagnóstico
Indicador

Forma de Cálculo

TOTAL
87
75
195
182
192
142

162
377
334

0
0

49

49
113
0

113

0
99
276

375

0
1
52
84
149
116
165
53
47
83
38
82
47
59

137

-

-

93,65%
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diagnóstico
secundário por
especialidade

secundário / Nº
total de AIH x
100
Fevereiro

Março

Janeiro

5

Nº pacientes-dia
Taxa de utilização de em uso de VM na
ventilação mecânica UTI/ Nº total de Fevereiro
em UTI
pacientes por dia
na UTI x 100

Março

6

Nº de atendimentos

Janeiro
Nº atendimentos /
Nº atendimentos
regulados pela
Fevereiro
Central de Leitos
x 100
Março

secundário
Nº Total de AIH 63
Nº AIH com
diagnóstico
71
secundário
Nº Total de AIH 78
Nº AIH com
diagnóstico
96
secundário
Nº Total de AIH 102
Nº pacientes-dia
em uso de VM na 480
UTI
Nº total de
pacientes por dia 1.131
na UTI
Nº pacientes-dia
em uso de VM na 799
UTI
Nº total de
pacientes por dia 1.032
na UTI
Nº pacientes-dia
em uso de VM na 859
UTI
Nº total de
pacientes por dia 1.494
na UTI
Nº atendimentos 62
Nº atendimentos
62
regulados pela CL
Nº atendimentos 110
Nº atendimentos
110
regulados pela CL
Nº atendimentos 43
Nº atendimentos
43
regulados pela CL

91,03%

94,12%

42,44%

77,42%

57,50%

100%

100%

100%

Fonte: Sistema de Gestão da SES/Boletim de Informações Diárias – BID/DATASUS.

7. Cumprimento das Cláusulas Contratuais
Quadro 02 – Cumprimento das Cláusulas Contratuais
ITEM DO
CONTRATO

Educação
Permanente

Janeiro

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Fevereiro

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Março

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

ENVIADO

enviado relatório

Núcleo de
Manutenção Geral
Janeiro
– NMG que
contemple as áreas
de manutenção
predial, hidráulica
Fevereiro
e elétrica.
Março
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No prazo estipulado

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Março

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Janeiro

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Fevereiro

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Março

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Janeiro

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

ENVIADO

enviado relatório
No prazo estipulado

Janeiro
Serviço de
Gerenciamento de
Fevereiro
Risco e de
Resíduos Sólidos

Núcleo de
Segurança do
Paciente

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

Fonte: Relatórios mensais do Hospital de Serra Talhada
8. Considerações sobre o Relatório Trimestral do 4º Trimestre de 2020
Perante o exposto acima, e após análise dos dados apresentados pelo Hospital de Campanha de Serra Talhada, 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 primeiro trimestre de funcionamento, a unidade atendeu a todas as metas pactuadas contratualmente, no que cabia a responsabilidade da
mesma;
2. O Hospital de Campanha de Serra Talhada no primeiro mês de funcionamento estava em fase de implantação das comissões estabelecidas no
Contrato de Gestão; bem como os núcleos previstos em sua cláusula terceira. As atas de reuniões das comissões foram anexadas de acordo com
as realizações. A maioria, de forma virtual, devido a pandemia.
3. Todos os meses de funcionamento (Janeiro a Março) todos os tipos de atendimento, tanto de média complexidade como de alta complexidade
foram utilizados.
4. O hospital Campanha de Serra Talhada recebeu visita deste apoio técnico durante todo o período de funcionamento.
5. A maioria das altas serviços foram por cura, respaldando assim a efetividade do serviço oferecido pela unidade.
6. Todas as entradas da unidade, foram reguladas pela central de leitos do município de Serra Talhada, de acordo com o perfil oferecido pelo
serviço.
9. Considerações do 1º Trimestre 2021.

Informamos que diante do ocorrido nesta Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco, com relação aos incidentes do storage (quebra de discos, placas I/O, etc)
desde 01/01/2020 até o dia 05/05/2021, ocasionando indisponibilidade de dados dos
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indicadores no Sistema de Gestão: a) Relatórios de Atividade Assistencial; b) Relatórios
de Qualidade; c) Relatórios da Parte Variável (AIHs apresentadas e fora do mês de
competência), tornou-se impraticável, o envio dos anexos destes relatórios, referentes
ao 1º trimestre de 2021 (janeiro a março).
09. Recomendações

Em visita a unidade, foi possível observar o cumprimento de todas as cláusulas do contrato, sem recomendações no momento.
Acordar juntamente com a unidade de enviar mensalmente as atas de reuniões das comissões existentes.
10. Anexos
Sistema de Gestão Assistencial –Janeiro a Março de 2021
Sistema de Gestão de Qualidade – Janeiro a Março de 2021
Atas das Comissões
OFÍCIO NAE/GATI No. 035/2021

Análise e Validação Técnica:
Andressa Tenório C Dantas
Matrícula: 405 723- 6
Documento assinado eletronicamente por Andressa Tenório Cavalcanti Dantas, em 13/07/2021, às 17:36, conforme horário oficial de
Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15271196 e o código CRC A5D711BF.
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