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FUNEAS – FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PR 

 
 

 

 

O Contrato de Gestão nº 001/2016 e seus Aditivos, celebrado entre a FUNEAS e a 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, tem como objetivo desenvolver e executar ações e 

serviços de saúde ambulatorial e hospitalar, desenvolvimento, pesquisa e tecnologia em produção 

de imunobiológicos, medicamentos e insumos, e de educação permanente no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS do Estado do Paraná nas unidades próprias da SESA. 

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS é um órgão da 

administração indireta e vincula-se a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para 

efeito de supervisão e de fiscalização de suas finalidades, porém não constituiu a entidade parte 

integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, demostrando, portanto, a autonomia 

conferida pela Lei, e ampliada por meio do Contrato de Gestão na medida do objeto e metas a 

serem atingidas. 

A FUNEAS no segundo quadrimestre de 2019 efetuou a gestão das seguintes Unidades 

Próprias: Hospital Regional do Litoral (HRL); Hospital Estadual Lucy Requião de Melo e Silva 

(HRGUA); Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter Alberto Pecóits (HRS); Hospital Infantil 

Waldemar Monastier (HIWM);  Centro de Produção e Pesquisa; e Escola de Saúde Pública do 

Paraná.  

O Hospital de Telêmaco Borba encontra-se em fase de restruturação para iniciar suas 

atividades de forma geral. Atendeu no ambulatório de maternidade Mãe Paranaense até  

Junho/2019. 

As metas referentes ao 2º Quadrimestre de 2019 foram mantidas. 
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Anexo Técnico – Plano Operativo (HRL)  

Metas a serem atingidas  

Metas Quantitativas  
Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Indicador   1º TRI 2º Quad 3º Quad 

1 

Realizar 800 saídas 
hospitalares mensais, 
compatíveis com o número 
de leitos operacionais (em 
atividade) cadastrados no 
SUS. As saídas abrangem 
altas hospitalares, 
transferências externas e 
óbitos 

01/01/2019 23/08/2019 Total de saídos  
 

777 
 

812  

2 
Realizar 15 saídas mensais 
da UTI Adulto 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de saídos da UTI 

Adulto  
36 36  

3 
Realizar 9 saídas mensais 
da UTI Neonatal  

01/01/2019 23/08/2019 
Total de saídos da UTI 

Neonatal  
21 19  

4 
Realizar 625 consultas 
médicas mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Quantidade de 
atendimentos 
ambulatoriais  

552 756  

5 

Realizar 350 
procedimentos cirúrgicos 
mensais, divididos nas 
especialidades médicas 
cirúrgicas diversas, de 
acordo com demanda 
interna e da Central de 
Regulação do Estado. 

01/01/2019 23/08/2019 Total de cirurgias  251 264  

6 
Realizar 175 partos 
mensais  

01/01/2019 23/08/2019 Total de partos  175 195  

7 
Realizar 3100 
atendimentos de PS 
mensais 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de atendimento 

de PS 
3.239 3212  

8 
Realizar 20.000 exames 
laboratoriais mensais 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de exames de 

análises clínica  
24.765 25.710  

9 
Realizar 2450 exames de 
raio X mensais 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de exames de 

Raio-X 
2.442 2.496  

10 
Realizar 525 tomografias 
mensais 

01/01/2019 23/08/2019 Total de tomografias  628 644  

11 
Realizar 185 
ultrassonografias mensais  

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 

ultrassonografias 
420 355  

12 

Aplicar mensalmente 
Pesquisa de Satisfação do 
Usuário (utilizando o 
Cálculo de Amostragem e o 
Modelo de Pesquisa de 
Satisfação padronizado 
pela SUP). Com meta de 
satisfação superior a 90%.  

01/01/2019 23/08/2019 
Percentual de 

satisfação Paciente  
Não 

realizada 
Não 

realizada 
 

13 
Garantir 100% de consulta 
pré-anestésica para as 
cirurgias eletivas.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual de consulta 
pré-anestésica para 

cirurgias eletivas 
realizado  

0 0  



 
 
 
 

3 

 

14 

Apresentar taxa de 
infecção de sítio operatório, 
com valor máximo aceitável 
de 2,7% no mês, 
considerando 100% dos 
procedimentos cirúrgicos 
realizados no mês.  

01/01/2019 23/08/2019 
Taxa de infecção de 

sítio cirúrgico  
2,7% 3%  

15 

Apresentar taxa de 
infecção hospitalar, com 
valor máximo aceitável de 
3,0% no mês.  

01/01/2019 23/08/2019 
Taxa global de 

infecção hospitalar  
1,9% 2,5%  

16 

Implantar 78% do 
cronograma de gestão de 
qualidade e segurança do 
paciente.  

01/01/2019 23/08/2019 

% Implantação do 
Programa Qualidade e 

SP  
74% 74%  

 

Metas Qualitativas  
Prazo  Monitoramento 

Data Inicial Data Final Evidência  1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 
Aderir em 100% o Check 
List Cirurgia Segura, 
atendendo à RDC 36/2013 

01/01/2019 23/08/2019 

Presença do 
documento no 

prontuário do paciente 
(amostragem) 

NÃO NÃO  

2 

Realizar treinamento e 
capacitação de toda sua 
equipe, própria ou não, 
quadrimestralmente   

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
cronograma de 

capacitação anual, 
ementa das 

capacitações do 
quadrimestre, lista de 
presença e resultado 

da pesquisa de reação 
aplicada aos 
participantes  

SIM SIM  

3 

Capacitar novos 
colaboradores (contratado 
pelas diversas formas 
previstas na legislação), 
como parte da Política de 
Contratações de Pessoal 
do Hospital, pré-definida 
pela FUNEAS e aprovada 
pela SESA, com 100% de 
aderência.  

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar ementa das 
capacitações do 

quadrimestre, lista de 
presença e resultado 

da pesquisa de reação 
aplicada aos 
participantes  

SIM NÃO  

4 

Informar o consumo de 
preparação alcoólica e 
sabonete para as mãos - 
protocolo de higienização 
das mãos  

01/01/2019 23/08/2019 

Informar o consumo de 
preparação alcóolica e 

sabonete para as 
mãos em ml 

48,3 ml 14,4ml  

5 

Entregar o relatório SIG 
(Sistema de Informações 
Gerenciais) até o dia 15 de 
cada mês à SESA/SUP 

01/01/2019 23/08/2019 

Entrega do SIG na 
data estabelecida 

mensalmente  
SIM SIM  

6 
Manter ativa a comissão de 
revisão de prontuário do 
paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 
atas da comissão de 

revisão de prontuário * 

NÃO NÃO  

7 
Manter ativa a comissão de 
óbitos  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 
atas da comissão de 

óbito  

SIM NÃO  
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8 
Manter ativa a comissão de 
ética médica 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 
atas da comissão de 

ética médica  

NÃO NÃO  

9 
Manter ativa a comissão de 
controle de infecção 
hospitalar  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 
atas da comissão de 
Controle de Infecção 

Hospitalar  

 
 

SIM 

 
 

SIM  

10 
Manter ativa a comissão de 
ética de enfermagem   

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 
atas da comissão de 
Comissão de Ética de 

Enfermagem 

NÃO NÃO  

11 
Manter ativa a comissão de 
farmácia e terapêutica   

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 
atas da Comissão de 

Farmácia e 
Terapêutica 

NÃO NÃO  

12 
Manter ativa a Comissão 
de Humanização 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 
atas da Comissão de 

Humanização  

NÃO NÃO  

13 
Manter ativo o Comitê de 
Qualidade e Segurança do 
Paciente  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente as 

atas do Comitê de 
Qualidade e 

Segurança do Paciente   

 
SIM 

 
SIM 

 

Fonte: SIG/SUP/SESA 

 

JUSTIFICATIVA DAS METAS NÃO ALCANÇADAS 

Metas Quantitativas.  

05- O HRL realiza cirurgias conforme demanda de entrada de pacientes pela urgência e emergência, tem 

hoje contrato de 02 profissionais nas 24h de Anestesiologia. 

12- Pesquisa de satisfação não realizada devido falta de profissional designado, nova gestão irá avaliar. 

16- Houve troca do Coordenador do Comitê da Qualidade. 

Metas Qualitativas 

1- O protocolo de cirurgia segura foi revisado e reformulado e está com cronograma de treinamento 

iniciado em 15/07/2019, será necessário contratação de mais anestesistas para atendimento no 

ambulatório e realização dos pré-anestésicos. 

2- Não foi realizado capacitação de novos colaboradores porque não houve admissões no período. 

8- A Comissão de Ética médica está em início do processo de eleição dos membros pelo corpo clínico. 

10- A Comissão de Ética em Enfermagem não foi implantada pela falta de inscrição dos enfermeiros, 

mesmo após campanha. Será retomado o processo eleitoral após a contratação da equipe de enfermagem 

pelo PSS. 

6, 7, 11 e 12- As demais comissões necessitam de nova nomeação. Houve troca de direção e de corpo 

clínico e assistencial. 
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Anexo Técnico – Plano Operativo (HRGUA)  

Metas a serem atingidas  

 

Metas Quantitativas  Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Indicador   1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 
Realizar 1300 consultas 
médicas mensais.  

01/01/2019 23/08/2019 

Quantidade de 
atendimentos 

ambulatoriais/PA 

888 1037  

2 
Realizar 280 exames de 
raio X mensais 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de exames 

de Raio-X 
271 324  

3 

Aplicar mensalmente 
Pesquisa de Satisfação do 
Usuário (utilizando o 
Cálculo de Amostragem e o 
Modelo de Pesquisa de 
Satisfação padronizado 
pela SUP). Com meta de 
satisfação superior a 95%.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual de 
satisfação 
Paciente  

97% 100%  

4 

Implantar 85% do 
cronograma de gestão de 
qualidade e segurança do 
paciente.  

01/01/2019 23/08/2019 

% Implantação do 
Programa 

Qualidade e SP  
25% 25%  

 

 

 

Metas Qualitativas  Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Evidência  1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 

Realizar treinamento e 
capacitação de toda sua 
equipe, própria ou não, 
quadrimestralmente   

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
cronograma de 

capacitação anual, 
ementa das 

capacitações do 
quadrimestre, lista 

de presença e 
resultado da 
pesquisa de 

reação aplicada 
aos participantes  

NÃO SIM  

2 

Capacitar novos 
colaboradores (contratado 
pelas diversas formas 
previstas na legislação), 
como parte da Política de 
Contratações de Pessoal 
do Hospital, pré-definida 
pela FUNEAS e aprovada 
pela SESA, com 100% de 
aderência 

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar ementa 
das capacitações 
do quadrimestre, 

lista de presença e 
resultado da 
pesquisa de 

reação aplicada 
aos participantes  

Não 

houve 

novas 

contrata- 
ções 

 

SIM  

3 

Informar o consumo de 
preparação alcoólica e 
sabonete para as mãos - 
protocolo de higienização 
das mãos  

01/01/2019 23/08/2019 

Informar o 
consumo de 
preparação 
alcóolica e 

sabonete para as 
mãos em ml 

80800ml 
de álcool 

13 
ml/paciente  
e 96000 

ml de 
sabonete 

15 
ml/paciente 

126000 ml 
de álcool  

8,55 
ml/paciente 

12800ml 
ml de 

sabonete 
8,69 

ml/paciente 
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4 

Entregar o relatório SIG 
(Sistema de Informações 
Gerenciais) até o dia 15 de 
cada mês à SESA/SUP 

01/01/2019 23/08/2019 

Entrega do SIG na 
data estabelecida 

mensalmente  
SIM SIM  

Fonte: SIG/SUP/SESA 

JUSTIFICATIVA DAS METAS NÃO ALCANÇADAS 

Metas Quantitativas 

Item 01 – Atendimento realizado conforme procura, não foi deixado de atender nenhum paciente. População 
regional continua a mesma, houve aumento de demanda devido não ter atendimento nas Unidades Básicas 
de Saúde. 
 
Item 04 – Não houve progressão na porcentagem da implantação do Programa Qualidade e SP devido ao 
déficit de funcionários no setor da enfermagem, tendo em vista que há apenas 1 enfermeiro em atividade, 
porém para o próximo quadrimestre a DT em conjunto com a Coordenação de Enfermagem alinharam 
conduta a fim de implantar o programa. 
 

Anexo Técnico – Plano Operativo (HRS) 

Metas a serem atingidas  

   

Metas Quantitativas  
Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Indicador   1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 

Ativar 44 leitos de 
maternidade. Totalizando 
146 leitos ativos  - Será 
ativado mais 34 leitos 
cirúrgicos e 5 leitos de UCI 
Neonatal = Total de 154 
leitos ativos 

01/01/2019 23/08/2019 

Número de 
leitos 
ativos  

05 leitos 
de UCIN 
ativados - 

Habilitados 
pela 

Portaria 
4.288 de 

27 de 
dezembro 
de 2018; 
15 leitos  
clínicos 

cirúrgicos 
ativados 
em 2018. 

 

05 leitos de 
UCIN 

ativados - 
Habilitados 

pela Portaria 
4.288 de 27 

de 
dezembro 
de 2018 – 

leitos 
bloqueados 
momentane

amente; 
15 leitos  
clínicos 

cirúrgicos 
ativados em 

2018. 

 

2 

Realizar 740 saídas 
hospitalares mensais, 
compatíveis com o número 
de leitos operacionais (em 
atividade) cadastrados no 
SUS. As saídas abrangem 
altas hospitalares, 
transferências externas e 
óbitos 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 
saídas  

657 689  

3 
Realizar 25 saídas mensais 
da UTI Adulto 

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
saídos da 
UTI Adulto  

34 28  

4 
Realizar 15 saídas mensais 
da UTI Neonatal  

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 

saídos da 
UTI Neonatal  

19 20  

5 
Realizar 1500 consultas 
médicas mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Quantidade 
de 

atendimentos 
ambulatoriais  

1.680 1.822  
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6 

Realizar 430 
procedimentos cirúrgicos 
mensais, divididos nas 
especialidades médicas 
cirúrgicas diversas, de 
acordo com demanda 
interna e da Central de 
Regulação do Estado. 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 
cirurgias  

333 558  

7 
Realizar 132 partos 
mensais  

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 
partos  

105 110  

8 
Realizar 13.000 exames 
laboratoriais mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
exames de 

análise 
clinica  

13.611 12.058  

9 
Realizar 1.550 exames de 
raio X mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
exames de 

Raio-X 
1.428 1.401  

10 
Realizar 800 tomografias 
mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
tomografia

s  
674 488  

11 

Aplicar mensalmente 
Pesquisa de Satisfação do 
Usuário (utilizando o 
Cálculo de Amostragem e o 
Modelo de Pesquisa de 
Satisfação padronizado 
pela SUP). Com meta de 
satisfação superior a 95%.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual 
de 

satisfação 
Paciente  

93% 93%  

12 
Garantir 100% de consulta 
pré-anestésica para as 
cirurgias eletivas.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual 
de 

consulta 
pré-

anestésica 
para 

cirurgias 
eletivas 

realizado  

100% 100%  

13 

Apresentar taxa de 
infecção de sítio operatório, 
com valor máximo aceitável 
de 2,7% no mês, 
considerando 100% dos 
procedimentos cirúrgicos 
realizados no mês.  

01/01/2019 23/08/2019 

Taxa de 
infecção 
de sítio 
cirúrgico  

4% 0%  

14 

Apresentar taxa de 
infecção hospitalar, com 
valor máximo aceitável de 
2,3% no mês.  

01/01/2019 23/08/2019 

Taxa 
global de 
infecção 

hospitalar  

1,8% 0,8%  

15 

Implantar 90% do 
cronograma de gestão de 
qualidade e segurança do 
paciente.  

01/01/2019 23/08/2019 

% 
Implantaçã

o do 
Programa 
Qualidade 

e SP  

100% 100%  
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Metas Qualitativas  
Prazo   

Data Inicial Data Final Evidência     

1 
Aderir em 100% ao Check 
List Cirurgia Segura, 
atendendo à RDC 36/2013 

01/01/2019 23/08/2019 

Presença do 
documento 

no 
prontuário 

do paciente 
(amostrage

m) 

54% 62,75%  

2 

Realizar treinamento e 
capacitação de toda sua 
equipe, própria ou não, 
quadrimestralmente   

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
cronograma 

de 
capacitação 

anual, 
ementa das 
capacitaçõe

s do 
quadrimestr
e, lista de 

presença e 
resultado da 
pesquisa de 

reação 
aplicada aos 
participante

s  

SIM SIM  

3 

Capacitar novos 
colaboradores (contratado 
pelas diversas formas 
previstas na legislação), 
como parte da Política de 
Contratações de Pessoal do 
Hospital, pré-definida pela 
FUNEAS e aprovada pela 
SESA, com 100% de 
aderência.  

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
ementa das 
capacitaçõe

s do 
quadrimestr
e, lista de 

presença e 
resultado da 
pesquisa de 

reação 
aplicada aos 
participante

s  

SIM SIM  

4 

Informar o consumo de 
preparação alcoólica e 
sabonete para as mãos - 
protocolo de higienização 
das mãos  

01/01/2019 23/08/2019 

Informar o 
consumo de 
preparação 
alcóolica e 
sabonete 

para as mãos 
em ml 

Álcool 13,80 
Litros 

 
 Sabonete 

92,33 Litros 

Álcool 14,89 
Litros 

 
 Sabonete 
72.6 Litros 

 

5 

Entregar o relatório SIG 
(Sistema de Informações 
Gerenciais) até o dia 15 de 
cada mês à SESA/SUP 

01/01/2019 23/08/2019 

Entrega do 
SIG na data 
estabelecida 
mensalmente  

SIM SIM  

6 
Manter ativa a comissão de 
revisão de prontuário do 
paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestral

mente as 
atas da 

comissão de 
revisão de 

prontuário * 

SIM SIM  

7 
Manter ativa a comissão de 
óbitos  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestral

mente as 
atas da 

comissão de 
óbito  

SIM SIM  
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8 
Manter ativa a comissão de 
ética médica 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestr
almente as 

atas da 
comissão de 
ética médica  

SIM SIM  

9 
Manter ativa a comissão de 
controle de infecção 
hospitalar  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestr
almente as 

atas da 
comissão de 
Controle de 

Infecção 
Hospitalar  

SIM SIM  

10 
Manter ativa a comissão de 
ética de enfermagem   

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestr
almente as 

atas da 
comissão de 

Comissão 
de Ética de 
Enfermage

m 

SIM SIM  

11 
Manter ativa a comissão de 
farmácia e terapêutica   

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestr
almente as 

atas da 
Comissão 

de Farmácia 
e 

Terapêutica 

SIM SIM  

12 
Manter ativa a Comissão de 
Humanização 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestr
almente as 

atas da 
Comissão 

de 
Humanizaçã

o  

SIM SIM  

13 
Manter ativo o Comitê de 
Qualidade e Segurança do 
Paciente  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestr
almente as 

atas do 
Comitê de 

Qualidade e 
Segurança 
do Paciente   

SIM SIM  

Fonte: SIG/SUP/SESA 

 
JUSTIFICATIVAS: 
 
METAS QUANTITATIVAS: 
 
1. Item 1: Informação de ativar 44 leitos está equivocada, sendo correto: Ativar 39 leitos, dentre eles 34 
clínicos/cirúrgicos e maternidade e 5 leitos de UCI Neonatal, totalizando 154 leitos ativos. Em 2018 foram 
ativados 15 leitos clínicos cirúrgicos e 5 leitos de UCI Neonatal, restando 19 leitos clínicos cirúrgicos para 
serem ativados. 
 
 2. Item 2: A meta está pautada mediante abertura de 39 novos leitos, no entanto, foram abertos apenas 20 
(15 clínicos cirúrgicos e 5 de UCIN). Justifica-se a não abertura dos demais leitos por conta do quantitativo 
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de Recursos Humanos disponíveis e neste sentido justifica-se o não cumprimento da meta pactuada de 
saídas/mês, pois é necessário disponibilizar os 19 leitos faltantes. 
 
3. Item 6: Justifica-se o não cumprimento desta meta pelo mesmo motivo manifesto do item 2, ou seja, o 
quantitativo previsto para abertura de novos leitos e consequentemente contratação de RH não foram 
atingidos, ficando prejudicada a realização de mais cirurgias eletivas. 
 
4. Item 7: O número de estimado de partos/mês é calculado de acordo com o número de nascidos vivos do 
ano anterior. Atendemos integralmente a gestação de alto risco, desde o pré natal até o nascimento e 
também garantimos o acesso ao parto do risco intermediário. Todavia, há dificuldades Regionais da Rede 
que gradativamente estão sendo superadas, no entanto alguns nascimentos ainda acabam ocorrendo nos 
municípios de origem por não serem encaminhados ao HRSWAP.  
 
5. Item 9: Considerando item 2 e 6 os números de exames não foram atingidos pelos mesmos motivos 
elencados. 
 
6. Item 10: Inicialmente eram disponibilizadas vagas eletivas para exames de tomografia para os 42 
municípios do Sudoeste via Sistema MV. Devido a fragilidade contratual vivenciada nos últimos meses para 
prestação deste serviço, o HRSWAP suspendeu temporariamente essas agendas eletivas, priorizando o 
serviço para os exames de urgência/emergência da unidade. Neste sentido, houve redução importante no 
volume de exames realizados.  
 
1. Item 11: Período de fragilidade com equipe médica e transição de contratos. 
 
2. Item 13: Justifica-se indicador devido entrada de vários profissionais novos no HRSWAP, além de 

acadêmicos que ingressaram neste primeiro trimestre. Observa-se também particularidades dos próprios 
do paciente. 

 
3. JUSTIFICATIVAS 
 
METAS QUALITATIVAS: 
 

1. Item 1: Dificuldade de adesão integral da equipe multidisciplinar.  
 

Anexo Técnico – Plano Operativo (HIWM) 

Metas a serem atingidas  

Metas Quantitativas  
Prazo  Monitoramento  

Data 
Inicial Data Final Indicador   1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 

Ativar 8 leitos de clínica 
pediátrica e 4 leitos de 
psiquiatria. Totalizando 86 
leitos ativos   

01/01/2019 23/08/2019 

Número de 
leitos 
ativos  

0 PARCIAL  

2 

Realizar 320 saídas 
hospitalares mensais, 
compatíveis com o número de 
leitos operacionais (em 
atividade) cadastrados no 
SUS. As saídas abrangem 
altas hospitalares, 
transferências externas e 
óbitos. 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 
saídos  

180 229  

3 
Realizar 3.500 consultas 
médicas mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Quantidad
e de 

atendiment
os 

ambulatori
ais  

1.420 1.486  
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4 

Realizar 300 procedimentos 
cirúrgicos mensais, divididos 
nas especialidades médicas 
cirúrgicas diversas, de acordo 
com demanda interna e da 
Central de Regulação do 
Estado. 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 
cirurgias  

84 79  

5 

Realizar 500 atendimentos de 
terapias (fisioterapia, terapia 
ocupacional, psicologia, 
fonoaudiologia, assistente 
social, nutrição e 
musicoterapia)  

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 
partos  

3.144 4.142  

6 
Realizar 15.000 exames 
laboratoriais mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
exames de 

análise 
clinica  

4.872 5.926  

7 
Realizar 120 ultrassonografias 
mensais  

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
ultrassono

grafias 

53 82  

8 
Realizar 180 exames de raio X 
mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
exames de 

Raio-X 

267 322  

9 
Realizar 70 tomografias 
mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Total de 
tomografia

s  
29 62  

10 

Aplicar mensalmente Pesquisa 
de Satisfação do Usuário 
(utilizando o Cálculo de 
Amostragem e o Modelo de 
Pesquisa de Satisfação 
padronizado pela SUP). Com 
meta de satisfação superior a 
95%.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual 
de 

satisfação 
Paciente  

97,42% 97,83  

11 

Garantir 100% de consulta 
pré-anestésica para as 
cirurgias eletivas.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual 
de 

consulta 
pré-

anestésica 
para 

cirurgias 
eletivas 

realizado  

90% 90%  

12 

Apresentar taxa de infecção 
de sítio operatório, com 
relatórios mensais. 

01/01/2019 23/08/2019 

Taxa de 
infecção 
de sítio 
cirúrgico  

0,47% 0%  

13 

Apresentar taxa de infecção 
hospitalar, com relatórios 
mensais. 

01/01/2019 23/08/2019 

Taxa 
global de 
infecção 

hospitalar  

1,12% 2%  

14 

Implantar 90% do cronograma 
de gestão de qualidade e 
segurança do paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

% 
Implantaçã

o do 
Programa 
Qualidade 

e SP  

84% 90%  

 
 
JUSTIFICATIVAS: 
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Análise Crítica: 

     Item 1.: Mantemos 74 leitos ativos dos 86 sugeridos para as metas até 23/08/2019. Cabe       

ressaltar que a meta de ampliação de 8 leitos pediátricos foi atingida em 05 de maio de 2019 

com a abertura de 10 leitos pediátricos clínicos, otimizando os leitos disponibilizados para 

internação cirúrgica. Para ampliar o número de leitos conforme meta, será necessária 

contratação de profissional médico especialista em Psiquiatria (considerando os leitos 

psiquiátricos), além de PSS para profissionais não médicos, a fim de ampliar leitos. 

Item 2: Realizamos em média 236 altas mensal, esse indicador pode ser melhorado assim que 

reestruturarmos o serviço de cirurgia pediátrica para atendimento eletivos, atualmente alguns 

cirurgiões foram credenciados (escala ainda fragmentada) e realizam atendimentos 

emergenciais, atendendo a demanda interna da instituição. 

Item 3: Estamos realizando em média 1.486 consultas por mês, poderemos atingir as 3.500 

consultas por mês, quando atingirmos os lotes de especialidades médicas que o edital 

004/2018 de credenciamento prevê. 

Item 4: Hoje realizamos em média 79 cirurgias /mês. Após a saída da maior parte da equipe da 

cirurgia pediátrica não foi mais realizados cirurgias eletivas via ambulatório, o que impactou 

diretamente na quantidade total de cirurgias realizadas. Outra questão que afetou esta 

diminuição foi zerar a fila de cirurgias da otorrinolaringologia. Hoje não temos pacientes em fila 

de espera para cirurgia desta especialidade e realizamos apenas 50% da quantidade de 

cirurgias ofertadas semanalmente. 

Item 7 e 9: neste período, havia apenas 2 radiologistas fazendo a cobertura interna de 

tomografias e ultrassonografia no Centro de Imagem.   

Item 11: Ainda realizamos apenas 90% das consultas pré-anestésicas em virtudes de 

apresentarmos fragilidade na realização das mesmas nos pacientes internados, principalmente 

no que se refere à realização de procedimentos emergenciais da neurocirurgia e cirurgia 

pediátrica. Já os pacientes que são encaminhados do ambulatório têm 100% de realização das 

consultas pré-anestésicas 

Item 14: Meta atingida em julho/19, listra mestra concluída e setores com documentos 

atualizados. 
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Metas a serem atingidas 

Metas Qualitativas  Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Evidência  1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 

Aderir em 100% ao Check List 
Cirurgia Segura, atendendo à 
RDC 36/2013 

01/01/2019 23/08/2019 

Presença do 
documento no 
prontuário do 

paciente 
(amostragem) 

SIM SIM  

2 

Realizar treinamento e 
capacitação de toda sua equipe, 
própria ou não, 
quadrimestralmente   

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
cronograma de 

capacitação anual, 
ementa das 

capacitações do 
quadrimestre, lista 

de presença e 
resultado da 

pesquisa de reação 
aplicada aos 
participantes  

NÃO SIM  

3 

Capacitar novos colaboradores 
(contratado pelas diversas 
formas previstas na legislação), 
como parte da Política de 
Contratações de Pessoal do 
Hospital, pré-definida pela 
FUNEAS e aprovada pela 
SESA, com 100% de aderência.  

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
ementa das 

capacitações 
do 

quadrimestre, 
lista de 

presença e 
resultado da 
pesquisa de 

reação 
aplicada aos 
participantes  

SIM SIM  

4 

Informar o consumo de 
preparação alcoólica e 
sabonete para as mãos - 
protocolo de higienização das 
mãos  

01/01/2019 23/08/2019 

Informar o 
consumo de 
preparação 
alcoólica e 

sabonete para 
as mãos em ml 

52000 
apenas 

preparação 
alcoólica. 

36500 
apenas 

preparação 
alcoólica 

 

5 

Entregar o relatório SIG 
(Sistema de Informações 
Gerenciais) até o dia 15 de 
cada mês à SESA/SUP 

01/01/2019 23/08/2019 

Entrega do SIG 
na data 

estabelecida 
mensalmente  

SIM SIM  

6 

Manter ativa a comissão de 
revisão de prontuário do 
paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralm
ente as atas da 

comissão de 
revisão de 
prontuário * 

SIM SIM  

7 
Manter ativa a comissão de 
óbitos  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralme

nte as atas da 
comissão de 

óbito  

SIM SIM  

8 
Manter ativa a comissão de 
ética médica 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralme

nte as atas da 
comissão de 
ética médica  

NÃO SIM  

9 
Manter ativa a comissão de 
controle de infecção hospitalar  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralme

nte as atas da 
comissão de 
Controle de 

Infecção 
Hospitalar  

SIM SIM  
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10 
Manter ativa a comissão de 
ética de enfermagem.   

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralm
ente as atas da 

comissão de 
Comissão de 

Ética de 
Enfermagem 

SIM SIM  

11 
Manter ativa a comissão de 
farmácia e terapêutica   

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralme

nte as atas da 
Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

SIM SIM  

12 
Manter ativa a Comissão de 
Humanização 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralment

e as atas da 
Comissão de 
Humanização  

SIM SIM  

13 

Manter ativo o Comitê de 
Qualidade e Segurança do 
Paciente  

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralm
ente as atas do 

Comitê de 
Qualidade e 

Segurança do 
Paciente   

SIM SIM  

JUSTIFICATIVAS 
 

ITEM 2: Os treinamentos foram retomados nos formatos setoriais e institucional, 

dependendo do tema e demanda interna. 

 

Anexo Técnico – Plano Operativo (HRNP) 

Metas a serem atingidas  

Metas Quantitativas  
Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Indicador   
1º 

quad 2º quad 3º  quad 

1 

Realizar 300 saídas 
hospitalares mensais, 
compatíveis com o número 
de leitos operacionais (em 
atividade) cadastrados no 
SUS. As saídas abrangem 
altas hospitalares, 
transferências externas e 
óbitos 

01/01/2019 23/08/2019 Total de saídos  330 285  

2 
Realizar 10 saídas 
mensais da UTI Neonatal. 

01/01/2019 23/08/2019 
Total saídos da 
UTI Neonatal 

30 15  

3 

Realizar 600 consultas 
médicas ambulatoriais 
mensais 

01/01/2019 23/08/2019 

Quantidades de 
atendimentos 
ambulatoriais 

 
750 

 
1.045  

4 

Realizar 135 procedimentos 
cirúrgicos mensais, divididos 
nas especialidades médicas 
cirúrgicas diversas, de acordo 
com demanda interna e da 
Central de Regulação do 
Estado. 

01/01/2019 23/08/2019 Total de cirurgias  77 67  
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5 

Realizar 150 partos 
mensais (cesárias + partos 
normais) 

01/01/2019 23/08/2019 Total de partos 183 178  

6 

Realizar 370 atendimentos 
de terapias (fisioterapia, 
terapia ocupacional, 
psicologia, fonoaudiologia, 
assistente social, nutrição 
e musicoterapia)  

01/01/2019 23/08/2019 Total de terapias  457 432  

7 
Realizar 4.100 exames 
laboratoriais mensais 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de exames 
de análise clínica  

1.604 2.124  

8 
Realizar 700 exames de 
raio X mensais 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de exames 

de Raio-X 
217 307  

9 
Realizar 30 USG mensais 
(ultrassonografia)  

01/01/2019 23/08/2019 
Total de Exames 

USG 
42 

 
35 
 

 

10 

Aplicar mensalmente 
Pesquisa de Satisfação do 
Usuário (utilizando o 
Cálculo de Amostragem e 
o Modelo de Pesquisa de 
Satisfação padronizado 
pela SUP). Com meta de 
satisfação superior a 95%.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual de 
Satisfação 
Paciente  

94% 94%  

11 

Garantir 100% de consulta 
pré-anestésica para as 
cirurgias eletivas.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual de 
consulta pré-

anestésica para 
cirurgias eletivas 

realizado  

100% 100%  

12 

Apresentar taxa de infecção 
de sítio operatório, com 
valor máximo aceitável de 
1,5% no mês, considerando 
100% dos procedimentos 
cirúrgicos realizados no 
mês.  

01/01/2019 23/08/2019 
Taxa de infecção de 

sítio cirúrgico  
0 0,33%.  

13 

Apresentar taxa de infecção 
hospitalar, com valor 
máximo aceitável de 2% ao 
mês. 

01/01/2019 23/08/2019 
Taxa global de 

infecção hospitalar  
0,2% 0,4%  

14 

Implantar 78% do 
cronograma de gestão de 
qualidade e segurança do 
paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

% Implantação do 
Programa 

Qualidade e SP  
41% 68%  

15 
Ampliar 10 leitos de UTI 
Adulto. Totalizando 83 leitos 

01/01/2019 23/08/2019 
Número de leitos 

ativos 
0 0  

16 
Realizar 6 saídas mensais 
da UTI Adulto. 

01/01/2019 23/08/2019 
Total saídos da UTI 

Adulto 
0 0  

 

Metas Qualitativas  Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Evidência  1º trim 2º trim 3º  trim 

1 

Aderir em 100% ao Check 
List Cirurgia Segura, 

atendendo à RDC 36/2013 

01/01/2019 23/08/2019 

Presença do 
documento no 
prontuário do 

paciente 
(amostragem) 

30% 30%  
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2 

Realizar treinamento e 
capacitação de toda sua 
equipe, própria ou não, 

quadrimestralmente 

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
cronograma de 

capacitação anual, 
ementa das 

capacitações do 
quadrimestre, lista 

de presença e 
resultado da 

pesquisa de reação 
aplicada aos 
participantes 

100% 100%  

3 

Capacitar novos 
colaboradores (contratado 

pelas diversas formas 
previstas na legislação), 

como parte da Política de 
Contratações de Pessoal do 
Hospital, pré-definida pela 
FUNEAS e aprovada pela 

SESA, com 100% de 
aderência. 

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar ementa 
das capacitações 
do quadrimestre, 

lista de presença e 
resultado da 

pesquisa de reação 
aplicada aos 
participantes 

100% 100%  

4 

Informar o consumo de 
preparação alcoólica e 

sabonete para as mãos - 
protocolo de higienização 

das mãos 

01/01/2019 23/08/2019 

Informar o consumo 
de preparação 

alcoólica e 
sabonete para as 

mãos em ml 

26 ml 20,4 ml.  

5 

Entregar o relatório SIG 
(Sistema de Informações 

Gerenciais) até o dia 15 de 
cada mês à SESA/SUP e 

FUNEAS. 

01/01/2019 23/08/2019 

Entrega do SIG na 
data estabelecida 

mensalmente 

SIM SIM  

 

6 

Manter ativa a comissão de 
revisão de prontuário do 

paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 

as atas da 
comissão de 
revisão de 
prontuário * 

SIM SIM  

 

7 
Manter ativa a comissão de 

óbitos 
01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 

as atas da 
comissão de óbito 

SIM SIM  

 

8 
Manter ativa a comissão de 

ética médica 
01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 

as atas da 
comissão de ética 

médica 

SIM SIM  

 

9 

Manter ativa a comissão de 
controle de infecção 

hospitalar 
01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 

as atas da 
comissão de 
Controle de 

Infecção Hospitalar 

SIM SIM  

 

10 
Manter ativa a comissão de 

ética de enfermagem 
01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 

as atas da 
comissão de 

Comissão de Ética 
de Enfermagem 

SIM SIM  
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11 
Manter ativa a comissão de 

farmácia e terapêutica 
01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 

as atas da 
Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

SIM SIM  

12 
Manter ativa a Comissão de 

Humanização 
01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 

as atas da 
Comissão de 
Humanização 

SIM SIM  

13 

Manter ativo o Comitê de 
Qualidade e Segurança do 

Paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmente 
as atas do Comitê 

de Qualidade e 
Segurança do 

Paciente 

SIM SIM  

 

 

Justificativas das metas não atingidas: 
 

Qualitativas 
Item 1 - Diminuição sazonal da clínica de obstetrícia no 2º quadrimestre já visualizado no ano 
anterior e o não início das cirurgias eletivas comprometendo a taxa de ocupação cirúrgica hoje 
sendo otimizada pela ortopedia. Porém valor muito próximo ao pactuado. 
 

Item 2 - Diminuição sazonal da clínica de obstetrícia no 2º quadrimestre já visualizado no ano 
anterior. Unidade com ação vinculada à obstetrícia no Hospital e mesmo sendo ofertado leitos na 
central de regulação de leitos não houve ocupação no quadrimestre 

 

Item 4 - Aguardando chamamento de credenciamento 001/2019 de equipe de cirurgia geral para 
início das cirurgias eletivas. Sessão pública ocorreu em 21/08/2019 

 
Item 7 - Número que será corrigido uma vez que iniciada as cirurgias eletivas e o funcionamento 
da UTI adulto. 
 

Item 8 - Número que será corrigido uma vez que iniciada as cirurgias eletivas e o funcionamento 
da UTI adulto. 
 

Item 10 - Número próximo a meta pactuada, questão climática comprometendo a qualidade e a 
satisfação do cliente. 
 

Item 14 - Número ascendente do 1º para o 2º quadrimestre em 27% demonstrando que a meta 
pactuada poderá ser atingida no próximo quadrimestre. 
 

Itens 15 e 16 – Itens interligados e dizem respeito ao funcionamento da UTI adulto que se 
encontra em fase de conclusão coma a alocação dos recursos humanos. 
 

Quantitativas 
Item 1 – Anestesiologia não atende consultas no ambulatório, porém realiza o pré-anestésico de 
todos os pacientes. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

18 

 

Anexo Técnico – Plano Operativo (HRTB)  

Metas a serem atingidas  

Metas Quantitativas  Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Indicador   1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 Ativar 25 leitos Maternidade 01/01/2019 23/08/2019 
Número de 

Leitos Ativos 
Não 

realizada 
Não 

realizada 
 

2 
Ativar 10 leitos de UTI 
Neonatal 

01/01/2019 23/08/2019 

Número de leitos 
UTI Neonatal 

ativos 

Não 
realizada 

Não 
realizada 

 

3 
Ativar ambulatório de 
obstetrícia 

01/01/2019 23/08/2019 

Quantidade e 
Consultórios 

Ativos 
02 02  

4 
Ativar 2 salas de Centro 
Obstétrico 

01/01/2019 23/08/2019 

Quantidade de 
salas de Centro 

obstétrico 

Não 
realizada 

Não 
realizada 

 

5 

Realizar 50 saídas 
hospitalares mensais, 
compatíveis com o número 
de leitos operacionais (em 
atividade) cadastrados no 
SUS. As saídas abrangem 
altas hospitalares e 
transferências externas e 
óbitos 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 

saídas/mês 
Não 

realizada 
Não 

realizada 
 

6 

Realizar 100(cem) 
consultas médicas de 
obstetrícia/mês 
 

01/01/2019 23/08/2019 
Total de 

consultas/mês 
485 241  

7 Realizar 40 partos mensais 01/01/2019 23/08/2019 
Total de 

partos/mês  
Não 

realizada 
Não 

realizada 
 

8 

Aplicar mensalmente 
Pesquisa de Satisfação do 
Usuário (utilizando o 
Cálculo de Amostragem e o 
Modelo de Pesquisa de 
Satisfação padronizado 
pela SUP). Com meta de 
satisfação superior a 95%.  

01/01/2019 23/08/2019 

Percentual de 
Satisfação 
Paciente  

Não 
realizada 

Não 
realizada 

 

9 

Apresentar taxa de 
infecção hospitalar, com 
valor máximo aceitável de 
2,3% ao mês. 

01/01/2019 23/08/2019 

Taxa global de 
infecção 

hospitalar  
N/A N/A  

10 

Implantar 25% do 
cronograma de gestão de 
qualidade e segurança do 
paciente 

01/01/2019 23/08/2019 

% Implantação 
do Programa 

Qualidade e SP  
N/A N/A  
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Metas a serem atingidas  

Metas Qualitativas  Prazo  Monitoramento  

Data Inicial Data Final Evidência  1º Quad 2º Quad 3º Quad 

1 

 
Capacitar novos 

colaboradores (contratado 
pelas diversas formas 

previstas na legislação), 
como parte da Política de 

Contratação de Pessoal do 
Hospital pré-definida pela 
FUNEAS e aprovada pela 

SESA, com 100% de 
aderência 

01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
ementa das 

programações de 
capacitações do 

quadrimestre, lista 
de presença e 
formulário de 

reação 
preenchido pelos 

participantes 

Não 
realizada 

Não 
realizada 

 

2 

 
 

Realizar Treinamentos e 
capacitações de toda a 
equipe própria ou não, 

quadrimestralmente 
01/01/2019 23/08/2019 

Apresentar 
cronograma de 

capacitação 
anual, ementa das 
capacitações do 

quadrimestre, lista 
de presença e 
formulários de 

reação aplicada 
aos participantes 

Não 
realizada 

Não 
realizada 

 

3 

Informar o consumo de 
preparação alcoólica e 
sabonete para as mãos 

protocolo de higienização 
das mãos 

01/01/2019 23/08/2019 

Informar o 
consumo de 
preparação 
alcoólica e 

sabonete para as 
mãos em ml 

N/A N/A  

4 

Entregar relatório SIG 
(Sistema de Informações 

gerenciais) até 15 de cada 
mês. Disponibilidade pelo 

Sistema SUP/SESA 

01/01/2019 23/08/2019 

Enviar relatório 
mensalmente na 
data prevista até 
dia 15 de cada 

mês 

 
 

SIM SIM  

5 

Ativar a Comissão de 
Revisão de prontuário do 

Paciente 
 01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmen

te as atas de 
reunião da 

comissão de 
revisão de 
prontuário 

N/A N/A  

6 

Ativar a Comissão de Óbito 
 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmen

te as atas da 
comissão de óbito 

N/A N/A  

7 

Ativar a Comissão de Ética 
Médica 

01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmen

te as atas da 
comissão de ética 

médica 

N/A N/A  

8 

Ativar a Comissão de 
Controle de Infecção 

Hospitalar 
01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmen

te as atas da 
comissão de 

infecção 
hospitalar 

N/A N/A  



 
 
 
 

20 

 

9 

 
Ativar a Comissão de Ética 

de Enfermagem  01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
Quadrimestralmen

te as atas da 
comissão de Ética 
de enfermagem 

N/A N/A  

 
10 

 
Ativar a Comissão de 

Qualidade e Segurança do 
Paciente 01/01/2019 23/08/2019 

Entregar 
quadrimestralmen

te as atas do 
Comitê de 

Qualidade e 
Segurança do 

Paciente 

N/A N/A  

Fonte: SIG/SUP/SESA 

 


