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Apresentação 

 

A apresentação deste Relatório Anual de Avaliação do 

Contrato de Gestão, versão 2019, referente ao Hospital Regional de 

Santa Maria ilustra um quadro geral, embora incompleto, do esforço e 

trabalho realizado ao longo desse período a fim de aperfeiçoar e 

consolidar uma forma de gestão voltada para o principal objetivo: 

prover a população atendida pelo Hospital Regional de Santa Maria de 

Brasília com serviços de mais alta qualidade. 

Sua incompletude se deve ao fato de que muitas ações 

fogem ao escopo deste relatório e não seria possível retratar aqui todas 

as ações desenvolvidas durante o ano passado,com o propósito de 

ajudar a saúde de milhares de cidadãos atendidos no HRSM. 

Nesse sentido, cientes dos avanços, sabemos que muito 

ainda precisa e será feito para a consolidação da missão do IGESDF 

frente à gestão desses estabelecimentos de saúde da Rede de 

Atenção da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

 

Introdução 
 

Este relatório está dividido em três partes principais. A 

primeira apresenta as informações gerais sobre a estruturação do 

quadro de pessoal do Hospital Regional de Santa Maria - HRSM, 

incluindo o número de contratados no período e absorção de mão-de-

obra oriunda da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-

DF. 

A segunda retrata temas referentes à Gestão Financeira 

e Contábil do HRSM no ano de 2019, revelando dados relativos aos 

gastos e investimentos ao longo do período recursos concedidos por 

meio de emendas parlamentares e saldos bancários. 
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As metas, sejam aquelas de produção, desempenho e 

demais planos de ação e melhoria estabelecidos no Terceiro Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão, são apresentadas e comentadas na 

terceira parte deste relatório. 

Por fim, apresentam-se comentários gerais dos resultados 

obtidos no período e das ações praticadas para constante 

aperfeiçoamento das ações e práticas desenvolvidas pelo IGESDF. 

 

Gestão de Pessoas  
 

A Superintendência de Pessoas do IGESDF é responsável por 

captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus 

colaboradores. A área regulamenta a relação entre o empregador e o 

empregado com a  aplicação de leis trabalhistas que garantem a 

sustentabilidade do serviço. 

No ano de 2019, em concordância com manual próprio 

de contratação de pessoal, o IGESDF realizou o maior processo seletivo 

do Distrito Federal, que contemplou 2.420 vagas efetivas e 368 

cadastros reservas. 

Em 2019, foi desenvolvido o Programa de Gestão do 

Desempenho, baseado no modelo de Gestão por Competências. Esse 

modelo visa motivar o profissional e aprimorar as suas competências em 

relação ás demandas do IGESDF.  

O programa é um importante instrumento de 

desenvolvimento profissional, pois identifica a necessidade de  

treinamento, promoção e sucessão. Além disso, identificar os 

conhecimentos, habilidades e atitudes - CHA dos colaboradores é uma 

prática essencial para tirar as estratégias do papel e proporcionar o 

cumprimento de metas e objetivos da organização.  

Os treinamentos realizados possuem a finalidade de 

aperfeiçoar os aspectos comportamentais do colaborador, 

promovendo o seu desenvolvimento pessoal e profissional dentro da 
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área de atuação. Somado a isso, as ações realizadas pelos profissionais 

devem estar alinhadas à missão e aos valores institucionais: excelência, 

espírito de corpo, transparência, respeito à dignidade humana e 

segurança. 

  O IGESDF incentiva as ações de prevenção, promoção do 

bem-estar e qualidade de vida do colaborador. Além disso, são 

realizados exames médicos ocupacionais e de rondas periódicas em 

todos os setores das unidades, para o monitoramento dos riscos em que 

os colaboradores estão expostos.   

Além disso, o IGESDF conta com o programa de PCDs, que 

preza pela inclusão e valorização da diversidade, por meio da 

efetivação dos capacitandos que são integrados ao perfil de atuação 

profissional requisitado pelo IGESDF. O programa também visa ao 

desenvolvimento dos gestores do instituto, a fim de que esses ofereçam 

o apoio necessário aos colaboradores PCDs contratados.  

 

Tabela 1 - Pessoal do HRSM 2019 

Categoria Celetista Estatutário Total 

Administrativa 214 35 249 

Assistência Social 15 1 16 

Enfermagem 201 146 347 

Enfermagem - Técnico 441 700 1141 

Farmácia 47 5 52 

Fisioterapia 83 66 149 

Fonoaudiologia 27 5 32 

Laboratório 75 30 105 

Médica 279 223 502 

Nutrição 22 7 29 

Nutrição - Técnica 21 11 32 

Odontologia 6 21 27 

Ortopedia E Gesso 10 2 12 

Psicologia 11 2 13 

Radiologia 0 17 17 

Radioterapia 0 0 0 

Residente 2 7 9 

Terapia Ocupacional 13 1 14 

Outras Áreas De Suporte À Operação 0 4 4 

Total 1467 1283 2750 
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Gestão Financeira e Contábil 
 

A seguir serão apresentados texto, gráficos e tabelas que 

resumem esforços realizados no ano de 2019 específicos ao 

cumprimento dos termos acordados no Terceiro Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão relativos à gestão financeira e contábil dos 

Hospital Regional de Santa Maria. 

 

Análises Financeiras eGerenciais 

 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 

Federal - IGESDF possui atualmente as seguintes contas bancárias 

para movimentar seus recursos financeiros: 

- BRB 215-009.647-6 

- BRB 215-009.538-0 

Durante o exercício de 2019, as transferências 

financeiras provenientes do Contrato de Gestão 001/2018 estão 

discriminados na Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 - Repasses Contratuais da SES-DF 

Competência 

Data Contrato 

Gestão 

Data Efetivação 

Repasse Dias Atraso Valor R$ 

Maio 07/05/2019 17/06/2019 41 R$ 3.865.601,30 

Junho 07/06/2019 27/06/2019 20 R$20.345.879,11 

Julho 07/07/2019 17/07/2019 10 R$4.530.548,06 

Agosto 07/08/2019 28/08/2019 21 R$4.027.009,91 

Setembro 06/09/2019 27/09/2019 21 R$7.129.829,46 

Outubro 07/10/2019 31/10/2019 24 R$5.478.076,36 

Novembro 07/11/2019 21/11/2019 14 R$4.317.481,74 

Dezembro 06/12/2019 19/12/2019 13 R$10.527.413,62 

 



 

5 
 

 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL REGIONAL DE 

SANTA MARIA 

 
Como pode ser observado, em todos os meses os 

repasses provenientes da Secretaria de Saúde do DF foram efetuados 

com atraso e certa imprevisibilidade de valores. Por sua vez, o 3º Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão estabelece no seu Anexo VI, que as 

parcelas mensais deverão ser repassadas até o 5º dia útil de cada mês, 

conforme disposto na cláusula décima segunda, inciso V. 

Desse modo, os repasses deveriam ter sido efetuados na 

modalidade de fomento ou antecipação, no entanto, todas as 

parcelas excederam a data prevista. Isto impactou e continua 

prejudicando fortemente a gestão financeira e na operação do 

IGESDF. 

Com a finalidade de garantir a maximização dos 

recursos e o controle dos saldos, os valores recebidos são aplicados 

financeiramente em aplicações com disponibilidade imediata, sendo 

que os resgates são realizados de acordo com a necessidade de 

liquidação dos compromissos assumidos. 

 

Saldos Bancários 

 

Os saldos bancários em 31/12/2019 estão apresentados 

abaixo: 

Tabela 3 - Saldos Bancários 
Conta Tipo Saldoem 31/12/2019 

215-0096476 Conta Corrente                        77.777,91  

215-0095380 Conta Corrente                  2.349.703,42  

 Saldo conta corrente                  2.427.481,33  

Conta Tipo Saldoem 31/12/2019 

215-0096476 Aplicação                        31.137,02  

215-0095380 Aplicação                21.252.188,55  

 Saldo aplicação                21.283.325,57  

Saldo final em 31/12/2019 23.710.806,90 

 

 

Custeio 

Na análise econômica da execução do Contrato de 

Gestão no. 001/2018, para o período de maio a dezembro, os valores 
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executados ficaram dentro dos limites financeiros previstos no Anexo VI 

do Contrato de Gestão, discriminados abaixo: 

 

Tabela 4 - Custeio Mensal 
Mês Custeio Pessoal Total 

Maio 1.122.271,35 2.618.633,14 3.740.904,49 

Junho 6.958.082,35 16.235.525,47 23.193.607,82 

Julho 6.958.082,35 16.235.525,47 23.193.607,82 

Agosto 6.958.082,35 16.235.525,47 23.193.607,82 

Setembro 6.958.082,35 16.235.525,47 23.193.607,82 

Outubro 6.958.082,35 16.235.525,47 23.193.607,82 

Novembro 6.958.082,35 16.235.525,47 23.193.607,82 

Dezembro 6.958.082,35 16.235.525,47 23.193.607,82 

TOTAL 49.828.847,77 116.267.311,46 166.096.159,23 

 

Premissas que devem ser assumidas para análise dos 

gráficos:  

1) Os valores estão expressos em milhares de reais; 

2) Os valores apresentados neste relatório referentes ao 

repasse da SES, representam os descontos realizados de 

custeio de servidores públicos, contratos e convênios 

vigentes e de responsabilidade da SES/DF; 

3) Quando não disponibilizado, o detalhamento do 

desconto de custeio foi considerado o custo no grupo de 

Despesas Gerais; 

4) Os gastos que não foram possíveis de alocar 

diretamente à unidade de saúde, foi atribuído à unidade 

HB, inclusive aqueles relacionados ao IGESDF; 

5) As contratações realizadas diretamente pelo IGESDF, 

deixando de demandá-las à SES/DF, enseja em uma 

redução gradual dos valores de descontos aplicados ao 

longo dos meses; 
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6) Materiais de Consumo: grupo de despesas 

composto por elementos despesas como Medicamentos, 

Produtos para Saúde, Material para Reabilitação - OPME 

e Material Laboratorial como os mais representativos; 

7) Serviços de Terceiros: grupo de despesas composto 

por elementos de despesas como Infraestrutura em TI e 

Gestão de Sistemas; Serviço de Fornecimento de 

Alimentação PJ; Serviços de Limpeza e Conservação e 

Serviços de Radiologia e Imagem como os mais 

representativos; e 

8) Despesas Gerais: grupo de despesas composto por 

elementos de despesas como Cessão de direito de Uso 

de Software, Materiais Gráficos entre outros. 

 

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA (DFC) 

Premissas que devem ser assumidas para análise do DFC 

das unidades: 

1) O valor líquido é resultado do valor bruto a ser 

repassado que consta no anexo I ao VIII, do Terceiro 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2018 SES/DF – 

IGESDF, item VI - CRONOGRAMA ANUAL DE 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, descontado 

o custeio com pessoal cedido pela SES/DF (Servidores SES) 

e o Custeio referente ao contratos vigentes pela SES/DF; 

2) O valor efetivamente recebido em cada mês a título 

de repasse SES/DF está demonstrado no fluxo de caixa do 

HRSM e UPAs pelo respectivo valor líquido apontado no 

extrato de repasse do mês. A diferença entre o valor 

efetivamente recebido em cada mês e o valor informado 

para o HRSM e UPAs está informado no DFC do HB; e 

3) Dessa forma, o repasse previsto no contrato de 

gestão deduzido do custeio de pessoal cedido 
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(Servidores SES/DF) somado ao desconto de custeio dos 

contratos vigentes pela SES/DF, em determinado mês 

pode ser superior ao valor de repasse previsto. Isso 

significa que a unidade teve um fluxo de caixa negativo, 

sendo necessário utilizar recursos destinados a outras 

unidades para a operação daquela unidade com 

resolubilidade.  

 

Fluxo de Caixa 

 

A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na 

tabela abaixo, partindo do saldo inicial em 02/01/2019 até a posição 

do mês de dezembro: 



 

1 
 

 
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL REGIONAL DE 

SANTA MARIA 

 

Tabela 5 - Fluxo de Caixa 
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Custo Total 

 

Do ponto de vista da execução consolidada dos custos 

relacionados ao Contrato de Gestão temos o gráfico abaixo, que 

apresenta a composição dos gastos, vinculados aos limites financeiros 

previstos para o período: 

 

Figura 1 - Custo Total 

 

 

A Figura 1 representa o custo total da unidade HRSM 

durante o período de maio a dezembro de 2019. A análise do gráfico 

de custo total revela que, o limite de gasto manteve-se dentro do 

determinado pelo contrato de gestão no ano, exceto em dez/2019 

que o custo total foi superior ao limite definido no contrato. O resultado 

consolidado do período demonstra que o custo total da unidade HRSM 

foi inferior em 8,96% em relação a meta do contrato de gestão.  

 

Custo com Pessoal 
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O gráfico abaixo representa o custo com pessoal da 

unidade HRSM durante o período de maio a dezembro de 2019. 

Figura 2 - Custo com Pessoal 

 

 

 A análise da Figura 2 de custeio com pessoal revela que 

o custo comportou-se fora do limite da meta definida no contrato de 

gestão.  

Na análise consolidada do período o custo de pessoal 

representou 79,59% do custeio total, sendo resultado do custo com 

pessoal no ano de 2019 de R$132.295.842,10 dividido pelo valor do 

repasse anual destinado ao HRSM de R$166.220.856,04.  

Os descontos relativos ao custeio com pessoal cedido 

teve uma gradual redução, já o custo com pessoal celetista teve um 

aumento progressivo durante todo o período, iniciando o ano em R$1,5 

Mi em maio e terminando em R$7,3 MI em dezembro.   

 

Material de Consumo 

 

A seguir o gráfico que representa o custo com materiais 

de consumo da unidade HRSM, durante o período de maio 

 a dezembro de 2019. 
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Figura 3 - Material de Consumo 

 
 

Pela análise da Figura 3, verifica-se que o custo realizado 

diretamente pelo HRSM foi irrelevante frente aos custos contratados e 

realizados diretamente pela SES/DF, ocorrendo uma elevação gradual 

dos valores de descontos aplicados ao longo dos meses de junho a 

dezembro. 

 

Serviços de Terceiros 

 

A Figura 4 abaixo representa o custo com serviços de 

terceiros da unidade HRSM durante o período de maio a dezembro de 

2019. 
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Figura 4 - Serviços de Terceiros 

 
 

Pela análise da Figura 4, verifica-se que o custo com o 

grupo de despesas serviços de terceiros foi realizado diretamente pelo 

HRSM.  

 

 

Despesas Gerais 

 

A representação do custo com Despesas Gerais da 

unidade HRSM durante o período de maio a dezembro de 2019 está 

demonstrado a seguir:   
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Figura 5 - Despesas Gerais 

 
 

Verifica-se um comportamento uniforme dos custos 

relacionados aos contratos celebrados diretamente pelo IGESDF, com 

pico em setembro e queda à partir de outubro, já os contratos vigentes 

pela SES/DF houve um aumento substancial nos meses de outubro a 

dezembro. Considerando que na ausência das informações de 

competência das áreas SES/DF, osvalores descontados não 

representam a sua totalidade, nos casos que ainda não havia 

contratação direta pelo IGESDF, o que tende a ter comoconsequência 

a aplicação de descontos maiores do que os valores efetivamente 

devidos. 

 

 

Investimentos 

 

Ao longo de 2019 foram realizados os seguintes 

investimentos pelo IGESDF: 

 

Tabela 6 - Investimentos 
Mês Bem Fornecedor Valor 

jan/19 Otoscópios Macrosul R$ 5.352,00 

jan/19 Balança digital antropometrica Asthamed R$ 16.211,21 
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jan/19 Nasofibroscópioflexivel Progmed R$ 25.000,00 

jan/19 Pinça karlstorz H Strattner R$ 41.367,46 

jan/19 Central de monitorização São Bernardo R$ 47.700,00 

jan/19 Cadeiras giratórias WorkStation R$ 50.000,00 

jan/19 Ventilometros AAMED R$ 144.000,00 

jan/19 Marcapasso externo INFINITY MEDICAL R$ 16.163,00 

fev/19 2 moitores de radiação MRA R$ 17.540,00 

fev/19 Aparelhos de ar condicionado ARFF R$ 53.966,51 

fev/19 Balcão p.s. e ambulatório MAC R$ 73.810,00 

fev/19 
Oxímetro, foco cirúrgico auxiliar, 

estetoscopio, esfigmo, laringo 
Raphael R$ 75.298,10 

fev/19 
7 câmaras de conservação e 2 

cardioversores 
Diversamed R$ 142.140,00 

fev/19 

Óticas e nasofibroscópio ultrafino 

flexível (endoscópio rígido e 

flexível) 

H Strattner R$ 162.141,55 

fev/19 Tubo de raio x p/ tomógrafo GE Healthcare R$ 315.000,00 

fev/19 Tubo de raio x p/ tomógrafo Siemens R$ 346.328,08 

fev/19 Marcapasso e cardioversor Medtronic R$ 469.143,01 

fev/19 8 torres de endoscopia Olympus R$ 2.053.760,00 

mar/19 Videobroncoscópio Olympus R$ 47.490,00 

abr/19 Motores odontológicos JJGC R$ 40.899,95 

abr/19 Refrigedradores Indrel R$ 49.000,00 

abr/19 Cadeira de rodas JAGUARIBE R$ 209.880,00 

mai/19 Bateria, carregador, serra sagital LAB BBRAUN R$ 102.942,52 

jun/19 
Multifuncional plotter hpdesignjet 

postscript t2530 
PortDistrib. R$ 34.913,26 

jun/19 
Cadastrador biométrico 

idemiamd rep evo v3 
Madis Com. Serv. R$ 73.800,00 

jun/19 Cadeira de rodas JAGUARIBE R$ 57.420,00 

jun/19 Cadeira de rodas JAGUARIBE R$ 47.520,00 

jun/19 Multifuncional plotter hp PORT R$ 31.900,00 

jun/19 Painel pantográfico 
PAULO ROBERTO 

ME 
R$ 3.100,00 

jun/19 Compressor ar mini 12 
FERRAGENS 

DISTRITAL 
R$ 395,00 

jul/19 Monitor dell de 22" DELL R$ 35.750,00 

jul/19 Monitor dell de 22" DELL R$ 35.750,00 

jul/19 Monitor dell de 22" DELL R$ 35.750,00 

jul/19 Monitor dell de 22" DELL R$ 35.750,00 

jul/19 Microcmputadordell DELL R$ 209.209,44 

jul/19 Carro maca fowler hidráulico MEDI SAÚDE R$ 145.200,00 

ago/19 Microcmputadordelloptiple DELL R$ 209.209,44 

ago/19 Microcmputadordelloptiple DELL R$ 209.209,44 

ago/19 Microcmputadordelloptiple DELL R$ 204.850,91 
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ago/19 Microcmputadordelloptiple DELL R$ 37.159,08 

ago/19 Cadeira de rodas (banho) obeso SPEED R$ 63.025,00 

set/19 
Mios - GERADOR UNIVERSAL DE 

CORRENTE 

VISURI 

COMERCIO 
R$ 20.000,00 

set/19 Estante de aco VITALMEDICA R$ 27.560,00 

out/19 Videorinolaringoscópioetovalvula OLYMPUS R$ 53.921,57 

out/19 Sistema de ultrasomepiq 5 PHILIPS R$ 467.500,00 

out/19 Transdutor linear l 12-3 PHILIPS R$ 18.232,74 

out/19 
Camera dome 1mp ir 20m 

2.6mm 

CL SERVIÇOS 

TECNOLÓGICOS 
R$ 92.614,95 

out/19 
Balunpowerestatico de video 16 

canais vbp a16c 

CL SERVIÇOS 

TECNOLÓGICOS 
R$ 33.881,66 

out/19 Cadeira de rodas (banho) adulto SPEED R$ 59.874,00 

nov/19 
Cadeira giratória concha única, 

com rodízio, cor azul 
WORK STATION R$ 71.630,00 

nov/19 
Cadeira giratória concha única, 

com rodízio, cor azul 
WORK STATION R$ 69.540,00 

nov/19 Beliche metálico tipo militar MEDLIFE R$ 104.030,00 

nov/19 Mesa instrumental inox NICOVIDA R$ 3.584,00 

nov/19 Roteador wifi cisco rv130w OFICINA DOS BITS R$ 3.786,40 

nov/19 Cadeira empilhável fixa FK GRUPO R$ 246.365,71 

nov/19 Cadeira giratória com rodízio FK GRUPO R$ 25.062,48 

nov/19 Mocho alto com encosto FK GRUPO R$ 221.924,90 

dez/19 Videorinolaringoscópioetovalvula OLYMPUS R$ 53.921,57 

dez/19 
Carrinho de emergência em 

polímero/abs 
LANCO R$ 19.047,65 

dez/19 Estante em inox grande LANCO R$ 185.714,29 

dez/19 Estante em inox média LANCO R$ 162.095,24 

dez/19 Estante em inox pequena LANCO R$ 274.285,71 

dez/19 Porta hamper em acoiox LANCO R$ 164.584,38 

dez/19 
Carrinho para transporte de 

material esterelizado 
LANCO R$ 18.717,66 

dez/19 
Suporte de soro inox regulável 

com rodízio 
MEDI SAÚDE R$ 15.760,00 

dez/19 Cadeira de rodas (banho) adulto SPEED R$ 59.874,00 

Total  R$ 8.448.553,87 

 

Os investimentos foram realizados utilizando-se do recurso 

destinado ao custeio, somando o valor de R$ 8.448.553,87(oito milhões, 

quatrocentos e quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta e três reais 

e oitenta e sete centavos). 
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Apesar dos esforços realizados, a mudança de sistema 

ainda está em processo de consolidação. Dessa forma, ainda não foi 

possível estabelecer com acuidade para onde foi definido cada ação 

de investimento, visto que muitas vezes as aquisições se destinam a 

mais de uma unidade. 

Não obstante, já foram tomadas as medidas necessárias 

para que, mesmo antes do estabelecimento pleno do novo sistema de 

informática, cada investimento seja alocada por meio de códigos que 

favorecerão a indicação sobre qual unidade de saúde está 

recebendo o respectivo investimento. 

 

Acompanhamento das Metas 
 

Em 27 de maio de 2019, foi assinado o Terceiro Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2018 firmado entre a SES/DF e o 

IGESDF. A partir dessa data, conforme cláusula terceira do referido 

termo, o IGESDF passou a gerir 06 (seis) Unidades de Pronto Atendimento 

24 horas (UPAs) do Distrito Federal e o Hospital Regional de Santa Maria 

(HRSM). 

Diante disso, foram contratualizadas as metas de 

produção e das metas de plano de ação e melhoria, que são avaliadas 

desde a vigência do contrato. Também foram pactuados os 

indicadores de desempenho a serem sistematizados e mensurados no 

hospital.  

Neste relatório, são apresentados esses 03 (três) grupos: 

metas de produção, indicadores de desempenho a serem 

acompanhados e metas do plano de ação e melhoria. 

 

Metas de produção 

 

 O acompanhamento das metas de produção contribui na 

definição de ações alinhadas à missão e aos valores do IGESDF, 
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fortalecendo o papel assistencial do Hospital Regional de Santa Maria 

na Rede de Atenção à Saúde do Distrito Federal, assim como 

contratualizadas no Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão. 

Nesse contexto, o instrumento contratual define as 

atividades assistenciais a serem realizadas, médicas e não médicas, 

bem como os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. A seguir, são 

apresentados os números extraídos dos sistemas oficiais do Ministério da 

Saúde, disponíveis no Departamento de Informática do SUS – DATASUS, 

bem como os dados registrados no sistema de informação utilizado no 

hospital.  

De acordo com o contrato,a maioria dos indicadores de 

produção utiliza as bases oficiais do DATASUS como fontes de 

apuração. 

Destaca-se que os dados extraídos no DATASUS se 

referem à produção faturada por mês de processamento, sem 

desconsiderar o período de três meses disponíveis para a correção das 

críticas (glosas) identificadas. Diante disso, em alguns meses, parte da 

produção faturada pode contemplar informações de meses anteriores, 

refletindo alguns picos na série histórica do ano. 

Os cálculos para verificação do cumprimento das metas 

de produção, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 

Gestão, levaram em conta o dia 27 de maio de 2019 em diante, 

conforme definido naquele documento. Nesse sentido, levou-se em 

conta os cinco dias úteis do mês de maio, quando o Hospital Regional 

de Santa Maria passou, conforme aquele documento, à gestão do 

IGESDF. A mesma relação foi feita em relação às metas pactuadas, 

visto que elas foram acordadas para todo o período de 2019, e a 

gestão do IGESDF corresponde a apenas sete meses mais os dias 

referentes ao mês de maio. 

 

 



 

10 
 

 RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – HOSPITAL REGIONAL DE 

SANTA MARIA 

 
Internações Cirúrgicas 

  

  Internação cirúrgica é aquela necessária para que o 

paciente possa ser submetido à intervenção cirúrgica. Nesse caso, o 

leito cirúrgico de internação hospitalar é destinado a acomodar 

pacientes de qualquer especialidade cirúrgica, sendo possível a sua 

subclassificação por especialidade. 

A meta anual estipulada para esse indicador foi de 4.533 

internações cirúrgicas. Contudo, de acordo com o Terceiro Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 001/2018 será considerado o 

quantitativo proporcional dos meses de avaliação a partir da data de 

assinatura do contrato de gestão. 

Nesse sentido, visto que o referido Termo Aditivo foi 

assinado em 27 de maio de 2019, a meta para esse período fica em 

2.730 internações. Dessa forma, foram realizadas 2.412 internações de 

maio a dezembro de 2019, alcançando 88% da meta estipulada. 

 

Figura 6 - Internações Cirúrgicas por mês no ano de 2019 

 
Extraído de: SIH/Datasus 
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Santa Maria traçou ações com o objetivo de melhorar o resultado de 

produção. O período de agosto a dezembro foi o prazo definido para a 

execução das seguintes ações: restabelecer a força de trabalho da 

equipe de faturamento; restabelecer a força de trabalho da equipe de 

saúde do serviço de internação; capacitar às referidas equipes; 

expandir o número de cirurgias eletivas do HRSM e aumentar a 

produtividade das clínicas de internação 

 

Internações Clínicas 

 

  Internação clínica é aquela em que o paciente será 

submetido a um conjunto de ações, por qualquer especialidade clínica, 

para recuperação da saúde sem a necessidade de intervenções 

cirúrgicas. 

  O leito Clínico de internação hospitalar é destinado a 

acomodar pacientes de qualquer especialidade clínica, sendo possível 

a sua subclassificação por especialidade. 

No ano de 2019, foram faturadas 5.851 internações 

clínicas no Hospital Regional de Santa Maria, sendo a meta estipulada 

para o período em 8.365 internações, ambas já ponderadas para o 

período a partir de 27 de maio de 2019.  

Isso representa 70% do alcance da meta. Para a análise 

mais acurada desse indicador é necessário levar em conta que, apesar 

de ter sido estipulado a transferência da gestão do HRSM da SES-DF 

para o IGESDF, esse processo só ocorreu de fato em setembro de 2019. 

Ao assumir o HRSM, o IGESDF enfrentou problemas importantes em 

relação ao quadro de pessoal em diversas áreas, incluindo o pessoal 

vinculado ao faturamento, onde muitos que ali estavam lotados 

optaram por não permanecerem naquela unidade de saúde. 

Essa área de atuação, ou seja faturamento, demanda 

uma capacitação bastante específica e requer uma competência 

específica voltada à auditoria no setor público. Nesse sentido, o IGESDF, 
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como pode ser observado no tópico sobre gestão de pessoas, 

contratou diversos profissionais para recompor o quadro de funcionários 

do HRSM, inclusive na área de gestão. 

É precipitado fazer essa correlação com apenas dois 

meses de atuação, mas já se observa uma curva ascendente para os 

meses de novembro e dezembro. Busca-se agora manter essa 

ascendência até onde for possível. 

 

Figura 7 - Internações Clínicas por mês no ano de 2019 

 
Extraído de: SIH/Datasus 

 

Cirurgias Programadas 

 

 As cirurgias programadas são aquelas que estão 

vinculadas ao tratamento cirúrgico proposto, mas a realização pode 

aguardar ocasião propícia, ou seja, podem ser programadas. 

 É possível identificar através do gráfico que em todos 

os meses a meta foi superada, com destaque para setembro e outubro 

onde foram realizadas 168 e 154 cirurgias respectivamente. Tendo em 

conta que após ajustes para relativizar tanto a meta quanto a 

produção ao perído a partir de 27 de maio de 2019, foram realizadas 

969 cirurgias programas,nesse período, para um meta pactuada de 545 
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cirurgias, conformando um percentual de execução de quase duas 

vezes do esperado.  

 

Figura 8 - Cirurgias Programadas em 2019 

 
Extraído de: Sistema de Informação - Trakcare/Centro Cirúrgico 

 

Consultas de Profissional de Nível Superior na Atenção Especializada 

(exceto médicos) 

 

Entende-se por Atendimento Não Médico aquele 

realizado por profissionais de nível superior cujas especialidades não se 

enquadram naquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina 

– CFM,  pela Associação Médica Brasileira - AMB e pela Comissão 

Nacional de Médicos Residentes - CNRM. No HRSM, referem-se às 

especialidades odontológicas e de assistência multidisciplinar ofertadas 

pela unidade. 

Observando a Figura 9 abaixo observa-se que ocorreram 

oscilações no número de consultas ao longo do ano.Essas oscilações 

estão relacionadas ao processo de transição das equipes responsáveis 

pelo faturamento das ações que começou a ocorrer no mês de 

setembro de 2019, mês este onde de fato passou-se à gestão do 

faturamento ao IGESDF.  
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A meta para esse indicador definido no Terceiro Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestão foi de 22.850, já feitos os cálculos de 

relativisação dos números tanto da meta quanto da produção para o 

período de 27 de maio a 31 de dezembro de 2019. Foram realizadas 

14.763 consultas nesse período representando 65% da meta pactuada. 

Esse número se deve ao fato da remoção dos servidores 

estatutários que foram devolvidos à SES-DF, e como a contratação de 

novos colaboradores demanda um certo tempo, isso influenciou 

consideravelmente no resultado apresentado. 

O IGESDF vem implementando plano de ação para 

melhorar os resultados, entre eles: Capacitação do corpo clínico para o 

correto manuseio do sistema de gestão hospitalar; restabelecimento da 

força de trabalho de equipe de faturamento e;  monitoramento da 

produtividade dos profissionais. 

 

Figura 9 - Consulta de Nível Superior na Atenção Especializada 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 
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Conselho Federal de Medicina - CFM, pela Associação Médica Brasileira 

- AMB e pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - 

conforme Resolução CFM nº 1634/2002 e alterações subsequentes.O 

indicador refere-se às consultas médicas realizadas apenas em 

ambulatório. 

Houve uma crescente no número de consultas ao 

decorrer do ano, com um maior crescimento nos dois últimos meses de 

2019, sendo importante destacar o mês de novembro onde foram 

realizadas 5.929 consultas médicas. 

Foram realizadas no período de 27 de maio a 31 de 

dezembro de 2019 um total de 27.616 de consultas médicas para uma 

meta pactuada de 29.339, definindo um alcance de 94% da meta 

acordada. Percebe-se, contudo, uma clara tendência de aumento 

dessas consultas ao longo do segundo semestre de 2019, com números 

expressivos em novembro e dezembro, meses em que se consolida a 

gestão do IGESDF. 

 

Figura 10 - Consulta Médica em Atenção Especializada 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 
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De acordo com a Secretaria de Atenção à Saúde - SAS, 

do Ministério da Saúde - MS, a média complexidade ambulatorial é 

composta por ações e serviços que visam atender aos principais 

problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da 

assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio 

diagnóstico e tratamento. 

Os grupos que compõem os procedimentos de média 

complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA são: 

procedimentos realizados por profissionais médicos, outros profissionais 

de nível superior e nível médio; cirurgias ambulatoriais especializadas; 

procedimentos traumato-ortopédico; ações especializadas em 

odontologia; patologia clínica; anatomia e citopatologia; 

radiodiagnóstico; exames ultrassonográficos; diagnose; fisioterapia; 

terapias especializadas; próteses e órteses; e anestesia. 

Em contrapartida, o conjunto de procedimentos de alta 

complexidade requer alta tecologia e alto custo, com vistas a 

proprocionar acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais 

níveis de atenção (atenção básica e média complexidade). 

Há diversas áreas que compõem a alta complexidade do 

SUS, e que estão organizadas em “redes”: assistência ao paciente 

portador de doença renal; assistência ao paciente oncológico; 

procedimentos de cardiologia intervencionista; procedimentos de 

neurocirurgia; cirurgia cardiosvascular; cirurgia vascular; assistência em 

traumato-ortopedia, dentre outros. 

Os procedimentos de alta complexidade estão na tabela 

do SUS, Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP. A grande maioria está 

localizada no Sistema de Informação Hospitalar do SUS e, em pequena 

quantidade, no Sistema de Informação Ambulatorial, apresentando 

impacto financeiro extremamente alto como, por exemplo, os 

procedimentos de diálise, quimioterapia, radioterapia e hemoterapia. 
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A relação meta/produção alcançou um percentual de 

101%, visto que foram realizados 263.998 procedimentos de média e alta 

complexidade para uma meta pactuada de 262.552 procedimentos no 

período de finido no Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão. 

 

Figura 11 - Procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC) por 

mês em 2019 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 

 
 

Atendimento de Urgência na Atenção Especializada 

 

Será considerado atendimento de urgência, a assistência 

prestada em função de agravo à saúde em que o paciente necessita 

de pronta intervenção, mas que não implique risco iminente de morte 

ou sofrimento intenso. 

O setor de emergência do HRSM dispõe de atendimento 

clínico, cirúrgico, obstétrico e pediátrico. Oferece atendimentos nas 

especialidades médicas de: Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; 

Ortopedia e Obstetrícia. Oferece também atendimento multiprofissional 

em: enfermagem, cirurgia bucomaxilofacial, serviço social, fisioterapia, 

fonoaudiologia e nutrição. 
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Para essa meta foram pactuados 64.095 atendimentos no 

período de 27 de maio a 31 de dezembro de 2019. Nesse mesmo 

período foram realizados 51.327 atendimentos de urgência, já com 

números ponderados para o período, correspondendo a 80% da meta 

acodarda.  

A transição da equipe de faturamento da SES-DF para o 

IGESDF e a liberação dos proffissionais estatutários ao decorrer do 

tempo com a chegada do IGESDF, ocasionaram uma falha no 

faturamento, e assim o não alcance da meta pactuada. 

Para que se alcance um melhor resultado nos próximos 

anos, foi realizado um processo seletivo para a contratação de uma 

equipe capacitada para o faturamento. 

 

Figura 12 - Atendimento de Urgência na Atenção Especializada por mês 

em 2019 

 
Extraído de: SIA/DATASUS 
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Tabela 7 - Quadro dos indicadores das metas de produção 

Indicador Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Meta 

(anua

l) 

% 

Internações 

Cirúrgicas 

(Grupo 04-

Proc. 

Cirúrgico)  
(Fonte: 

DATASUS)  

58 278 238 369 262 235 333 639 2.412 2.730 88% 

Internações 

Clínicas 

(Grupo 03-

Proc. 

clínico) 
(Fonte: 

DATASUS) 

215 1.063 609 852 539 483 674 1.416 5.851 8.365 70% 

Cirurgias 

programad

as                                           
(Fonte: 

Trakcare) 

27 101 138 127 168 154 128 126 969 545 
178

% 

Consultas 

de 

Profissionais 

de nível 

superior na 

Atenção 

Especializad

a                                               
(Fonte: 

DATASUS) 

539 2.275 1.124 2.932 1.151 1.346 2.962 2.434 
14.76

3 

22.85

0 
65% 

Consultas 

médicas na 

Atenção 

Especializad

a                 
(Fonte: 

DATASUS) 

819 2.608 2.678 3.385 3.741 3.578 5.929 4.878 
27.61

6 

29.33

9 
94% 

Procedimen

tos – MAC                                                    
(Fonte: 

DATASUS) 

15.11

8 

37.30

3 

34.02

6 

29.79

0 

48.76

4 

32.81

1 

36.91

2 

29.27

4 

263.9

98 

262.5

52 

101

% 

Atendiment

o de 

Urgência na 

Atenção 

Especializad

a                                                                        
(Fonte: 

DATASUS) 

2.464 
10.18

5 

11.32

3 
2.613 

12.84

2 
3.639 5.555 2.706 

51.32

7 

64.09

5 
80% 
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Indicadores de Desempenho 

 

Os indicadores de desempenho, presentes no Terceiro 

Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2018 SES-DF, mensuram a 

qualidade, produtividade e efetividade do desempenho hospitalar. 

No referido termo, são apresentados 07 (sete)indicadores 

de desempenho: Taxa de Ocupação Hospitalar - TOH; Média de 

Permanência Hospitalar - MPH; Índice de Intervalo de Substituição - IIS; 

Índice de Renovação Hospitalar - IRLH; Taxa de Absenteísmo; Percentual 

de Ocorrência de Glosas no SIH e Tempo de Faturamento Hospitalar.  

Cada unidade de produção tem metodologia e 

ferramenta de gestão própria para a mensuração dos indicadores, 

cujos mecanismos foram avaliados e atestados pelas gerências 

competentes. 

As figuras apresentadas mostram os dados do Censo 

Hospitalar a partir do mês de junho de 2019, visto que só então o IGESDF 

pôde fazer a coleta dos dados necessários para o monitoramento 

desses indicadores de desempenho acordados por meio do Terceiro 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. 

A taxa de absenteísmo é mensurada pelo Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT. Os 

resultados são apresentados por nível de contratação: pessoal cedido 

ao IGESDF, cujo regime de trabalho é estatutário e o pessoal próprio, 

que adota o regime celetista.  

O percentual de ocorrência de glosas é apurado pelo setor 

de faturamento e considera a produção registrada no Sistema de 

Informação Hospitalar - SIH, que é base oficial do Departamento de 

Informática do SUS - DATASUS e está vinculada ao Ministério da Saúde.  

O tempo de faturamento é extraído da plataforma 

dbSaúde, que tem como principal característica a consolidação e 

visualização de uma forma estruturada dos dados abertos do Ministério 

da Saúde, oriundos da produção e apresentação das contas 
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hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS, contemplando 5.000 

estabelecimentos de saúde no país.  

Os demais indicadores de desempenho relativos à 

internação hospitalar são extraídos do Censo Diário, validados 

mensalmente pelo supervisor responsável da unidade de internação. 

No acompanhamento dos indicadores de desempenho, 

cuja fonte de apuração é o censo hospitalar diário, foi desenvolvida 

uma ferramenta gerencial, para facilitar o monitoramento das metas do 

Contrato de Gestão.  

A ferramenta contribuiu para a padronização do censo 

diário, fortalecendo a comunicação entre os profissionais de saúde e 

seus respectivos gestores, além de incentivar a análise crítica 

institucional dos resultados e aumentar a participação de todos no 

planejamento estratégico e na prestação de contas.  

Nas enfermarias, o uso da ferramenta auxilia na 

fiscalizaçãodo registro de informações, aumentando a qualidade e a 

confiabilidade dos dados de internação e, consequentemente, dos 

indicadores de desempenho.   

Somado a isso, a planilha de monitoramento do censo 

incentiva a incorporação das práticas de monitoramento e avaliação 

pelos profissionais de saúde, que executam ações administrativas e 

estratégicas, com mais autonomia e transparência.  

 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 

A taxa de ocupação hospitalar é a relação percentual 

entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia no mesmo 

período.  

Em média, no ano 2019, a ocupação hospitalar foi 86,29% 

por mês. Houve, no entanto, variações ao longo do ano que atingiram 

valores mínimos e máximos de 81% e 88%, respectivamente. 
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Nesse indicador, são considerados os leitos operacionais, 

ou seja, os que estão em utilização e os passíveis de serem ocupados no 

momento do censo (ainda que estejam desocupados). 

Os leitos bloqueados por motivos transitórios, os leitos de 

hospital-dia e os leitos de recuperação pós-anestésica são considerados 

leitos de observação e não são contabilizados nesse indicador. 

 

Figura 13 - Taxa de Ocupação Hospitalar(%) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

 

Média de Permanência Hospitalar (MPH) 

 

A Média de Permanência Hospitalar (MPH) é a relação 

entre o total de pacientes-dia no período e o total de saídas do hospital 

(por altas, transferência externa, evasão e/ou óbitos no mesmo 

período). Representa o tempo médio de internações dos pacientes nos 

leitos hospitalares. O acompanhamento do indicador deve ser realizado 

mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do 

ano. 

Cabe destacar que esse indicador apresenta a seguinte 

polaridade: “quanto menor, melhor”.  
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Em todos os meses a média ficou abaixo dos nove dias, 

com melhor resultado em dezembro. 

 

Figura 14 - Média de Permanência Hospitalar (dias) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

 

Índice de Intervalo de Substituição (IIS) 

 

Esse indicador assinala o tempo médio em que um leito 

permanece desocupado, entre a saída de um paciente e a admissão 

de outro. Essa medida relaciona a taxa de ocupação com a média de 

permanência. O acompanhamento do indicador deve ser realizado 

mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do 

ano. 

Esse índice apresenta a seguinte polaridade: “quanto 

menor, melhor”. Logo, pode-se observar que o indicador mensurado 

obteve resultado abaixo que dois dias,conforme os dados apresentados 

no gráfico abaixo. 
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Figura 15 - Índice de Intervalo de Substituição (dias) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

 

Índice de Renovação de Leitos Hospitalares 

 

O índice de Renovação de leitos é a relação entre o 

número de pacientes saídos (altas e óbitos), no hospital, e o número de 

leitos hospitalares operacionais, no mesmo período, excluídos os leitos 

de cuidados prolongados, psiquiatria, pneumologia sanitária e 

reabilitação(MS/2012). Representa a utilização do leito hospitalar 

durante o período considerado e a resolubilidade no tratamento. 

Consideram-se como leitos hospitalares operacionais todos os leitos em 

utilização e os passíveis de serem ocupados no momento do censo, 

ainda que estejam desocupados. Os leitos bloqueados por motivos 

transitórios, assim como os leitos de hospital-dia e de recuperação pós-

anestésica, são considerados leitos de observação e não se computam 

como leitos operacionais.  

Esse indicador apresenta a seguinte polaridade: “quanto 

maior, melhor”.  

Por se tratar de um indicador de acompanhamento do 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, não foi pactuada uma 
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meta, no entanto, é importante destacar que o acompanhamento vem 

sendo realizado pelo Hospital de Santa Maria através do Censo 

Hospitalar Diário, conforme apresentado no gráfico abaixo. 

 

Figura 16 - Índice de Renovação de Leitos (pacientes por leito por mês) 

 
Extraído de: Censo Hospitalar Diário 

 

 

Taxa de Absenteísmo 

 

É a relação entre o total de horas ausentes da força de 

trabalho do Hospital e o total de horas contratadas ou cedidas da força 

de trabalho, multiplicado por cem. 

Vale destacar que esse indicador apresenta a polaridade 

“quanto menor, melhor”. 

As Figuras17 e 18 mostram a taxa de absenteísmo 

separada por nível de contratação: pessoal próprio (regime celetista) e 

pessoal da SES/DF cedido ao IGESDF (regime estatutário). 
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Figura 17 - Taxa de Absenteísmo - Pessoal Próprio 

Fonte: Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT 

 

 

Figura 18 - Taxa de Absenteísmo - Pessoal Cedido 

 
Fonte: SES-DF 

 

 

Percentual de Ocorrência de Glosa no SIH 

 

O Percentual de Ocorrência de Glosa no SIH mede a 

relação de procedimentos rejeitados no Sistema de Informações 
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mesmo Sistema, no período. O acompanhamento do indicador deve 

ser realizado mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado 

acumulado do ano. 

É possível identificar um pico no mês de setembro, isso se 

deve ao fato de que nesse período o faturamento foi realizado apenas 

por duas pessoas, tendo em vista que 13 (treze) servidores solicitaram o 

retorno à SES-DF desfalcando consideravelmente a equipe de 

faturamento. Também ocorreram problemas de infraestrutura e no 

sistema, ocasionando um significativo aumento no percentual de glosas 

no mês de setembro. 

 

Figura 19 - Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH 

 
Fonte: Gerência de Faturamento 

 

 

Tempo de Faturamento Hospitalar 

 

O Tempo de Faturamento Hospitalar o percentual 

faturado e/ou informado para cobrança dentro do período corrente 

em relação ao total de procedimentos faturados dentro da 

competência. 

Nota-se que de junho a dezembro houve um declínio no 

tempo de faturamento, e os motivos para esse declínio são: A transição 
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da equipe de faturamento da SES-DF para o IGESDF; ausência de 

especialistas na equipe de faturamento que era composta de técnicos 

administrativos; servidores que faziam parte da equipe optaram por 

atuar em outras unidades da Secretaria de Saúde após a entrada do 

IGESDF e; a contratação dos novos colaboradores para o faturamento 

teve início em dezembro de 2019. 

 

Figura 20 - Tempo de Faturamento Hospitalar 

 
Fonte: Sistema DB Saúde 

 
 

Índice de Satisfação do Usuário Atendido (Pacientes e Acompanhantes) 

 

Este indicador mensura a relação percentual entre a 

quantidade de avaliação entre bom e ótimo com o total de pessoas 

pesquisadas (pacientes e acompanhantes atendidos), utilizando um 

questionário impresso, padronizado e autoadministrado.  

No ano de 2019 não houve mensuração do indicador nas 

unidades sob gestão do IGESDF, em decorrência do atraso na 

contratação de uma empresa especializada que seria responsável pela 

coleta e análise dos dados obtidos na pesquisa. 

Em relação à contratação da empresa, foi assinado o 

contrato nº 096/2019, firmado entre o IGESDF e o Instituto Euvaldo Lodi-
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DF. Contudo, os trâmites necessários para a realização da pesquisa de 

satisfação estão em fase de finalização, sendo a primeira apuração do 

indicador realizada no primeiro quadrimestre de 2020, conforme prazo 

pactuado. 

 

Taxa de Parto Cesáreo 

 

Esse indicador mensura o percentual entre o número total 

de partos em relação ao total de cesarianas.  

O Centro Obstétrico é composto por 04 leitos de 

observação, 06 leitos Pré-Parto, Parto e Puerpério (PPP), 03 leitos de 

Assistência ao Recém Nascido (RN), 03 salas cirúrgicas obstétricas e 01 

sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), com 05 leitos. 

A Figura 21 abaixo mostra a Taxa de Parto Cesáreo 

mensurada a partir do mês de maio de 2019. 

 

Figura 21 - Taxa de Parto Cesáreo 

 

 
 

Metas dos Planos de Ação e Melhoria 

 

As metas do plano de ação e melhorias do HRSM 
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Implementação do Sistema de Informação, abertura de leitos que 

estavam bloqueados e revisão do sistema de controle de incêndio do 

hospital. Para o acompanhamento das ações, foram elaborados os 

projetos de plano de ação e melhoria por cada área responsável.  

A Tabela 8 abaixo mostra o andamento das ações 

pactuadas no instrumento contratual: 

 

Tabela 8 - Metas dos Planos de Ação e Melhoria 

AÇÃO/MELHORIA PACTUADA PRAZO STATUS OBSERVAÇÕES 

 

1. Implementação do 

Sistema de Informação  

 

Jan/20 Concluído 

O sistema SEI (Sistema eletrônico 

de informação), foi implementado 

no HRSM em 29/10/2019. 

 

2. Reabrir 22 leitos de 

enfermaria bloqueados 

 

Jan/20 Concluído 

Em setembro, após as reformas 

estruturais realizadas na unidade, 

30 leitos foram reabertos. 

3. Revisar sistema de 

controle de incêndio do 

hospital 

 

Jan/20 

Em 

andament

o 

Atualmente estão em execução 

alguns serviços: Manutenção de 

um sistema de detecção e alarme 

de incêndio; 

Manutenção no sistema de 

Sprinkler; 

Manutenção no sistema de 

hidrantes; 

Revisão geral no sistema de 

pressurização das escadas de 

emergência; 

Substituição de sinalização de 

emergência e rota de fuga. 

A finalização desses serviços será 

fundamental para a revisão do 

sistema de incêndio do HRSM de 

forma a atender todas as 

regulamentações. 

 

 

Conclusões 
O processo de mudança por mais amistoso que se faz 

necessário, implica no deslocamento da zona de conforto para um 

período de alguma incerteza e entendimentos, por melhor que seja a 

capacidade de gestão de mudanças. O processo de absorção da 

gestão do HRSM pelo IGESDF, assim como as mais diversas atividades 

humanas e profissionais não poderia fugir a essa premissa. 
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No entanto, os números apresentados mostram que 

houve qualidade no trabalho desenvolvido, visto que as metas 

pactuadas para o período de 27 de maio de a 31 de dezembro de 2019 

foram quase todas alcançadas e muitas superadas. 

Percebe-se uma tendência de fácil superação das metas 

pactuadas em um futuro próximo, caso não haja nenhuma intercor-

rência grave no decorrer de 2020. 


