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Apresentação
A apresentação deste Relatório Anual de Avaliação do
Contrato de Gestão, versão 2019, referente a Upa de Samambaia 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
por esse estabelecimento de saúde 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 na Upa.
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 informações gerais sobre a estruturação do quadro
de pessoal da UPA de Samambaia, incluindo o número de contratados
no período e a absorção de mão de obra oriunda da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
A segunda parte retrata os temas referentes à gestão
financeira e contábil da UPA no ano de 2019, revelando os dados
relativos aos gastos e investimentos do período e os saldos bancários.
A terceira parte apresenta as metas de produção, os
indicadores de desempenho e as metas de plano de ação e melhoria,
conforme estabelecidos no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de
Gestão.
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Por fim, apresentam-se comentários gerais dos resultados
apurados e as ações desenvolvidas no período, para constante
aperfeiçoamento do desempenho do IGESDF.

Gestão de Pessoas
A Superintendência de Pessoas é a área do IGESDF
responsável por captar, reter e desenvolver talentos, bem como
promover

o

bem-estar

e

a

saúde

física

e

mental

dos

seus

colaboradores. Além disso, regulamenta a relação empregador e
empregado aplicando a leis trabalhistas atenta a sustentabilidade do
negócio.
Com um manual de contratações próprio, o IGESDF foi
responsável por realizar o maior processo seletivo do Distrito Federal em
2019. Para a UPA de Samambaia foram contratados 136 novos
profissionais no referido ano. Somando aos 96 profissionais cedidos pela
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao IGESDF, o ano de
2019 se incerrou com um total de 236 colaboradores nesta unidade de
saúde.
A Tabela 1 demonstra o quadro de colaboradores
especificados por categoria profissional.

Tabela 1 - Quantidade de Colaboradores por Categoria Profissional
Categoria

Celetista

Estatutário

Total

Administrativo – Auxiliar

1

0

1

Administrativa – Técnico

0

3

3

Administrativa – Assistente

10

0

10

Assistência Social

2

1

3

Coordenação administrativa

1

0

1

Coordenação multiprofissional

1

0

1

Enfermagem

23

13

36

Enfermagem – Auxiliar

0

33

33

Enfermagem - Técnica

52

2

54

Farmácia

8

6

14

Gerência

1

0

1

Laboratório

11

12

29
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Médica

23

15

38

Motorista

0

1

1

Nutrição

3

1

4

Odontologia

0

1

1

Radiologia – Técnico

0

5

5

Odontologia – Técnico de higiene
dental

0

3

3

136

96

236

Total
Fonte: Superintêndencia de Pessoas – IGESDF (31/12/2019)

Em 2019 foi desenvolvido o Programa de Gestão do
Desempenho, baseado no modelo de Gestão por Competências que
servirá para motivar o profissional a aperfeiçoar as suas competências
voltadas às necessidades da instituição . O programa é considerado o
principal instrumento de desenvolvimento do profissional e é uma
ferramenta

que

busca

identificar

necessidade

de

treinamento,

promoção e sucessão.
Para o desenvolvimento das habilidades necessárias para
cada função, existem uma série detreinamentos com a finalidade de
aprimorar o trabalho realizado pelos colaboradores, tendo o viés de
aperfeiçoar aspectos comportamentais e o desenvolvimento pessoal e
profissional de todas as áreas da instituição com base nos valores
institucionais: excelência, espírito de corpo, transparência, respeito à
dignidade humana e segurança.
O IGESDF tem como foco a valorização do trabalhador.
Por isso, celebrou acordos coletivos com os sindicatos de médicos,
enfermeiros,

técnicos

de

enfermagem,

farmacêuticos

e

demais

categorias. Quanto à busca de inclusão cidadã, o programa para PCDs
(Pessoas com Deficiências)prevê a efetivação dos capacitados que se
integram ao perfil de atuação profissional requisitado pelo IGESDF, bem
como o desenvolvimento dos gestores para oferecer todo o apoio
necessário após a contratação.
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Gestão Financeira e Contábil
As informações relacionadas à Gestão Financeira e
Contábil da UPA de Samambaia serão informadas neste relatório anual
de avaliação, contendo uma análise clara e objetiva sobre o assunto
abordado.
Análises Financeiras e Gerenciais
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 abaixo:
Tabela 2 - Repasse Financeiro
Competência

Data Contrato
Gestão

Data Efetivação
Repasse

Dias Atraso

Maio

07/05/2019

17/06/2019

41

R$ 293.619,48

Junho

07/06/2019

27/06/2019

20

R$ 1.545.198,87

Julho

07/07/2019

17/07/2019

10

R$ 36.776,05

Agosto

07/08/2019

28/08/2019

21

R$ 792.597,91

Setembro

06/09/2019

27/09/2019

21

R$ 686.307,71

Outubro

07/10/2019

31/10/2019

24

R$ 372.459,55

Novembro

07/11/2019

21/11/2019

14

R$ 609.301,58

Dezembro

06/12/2019

19/12/2019

13

R$ 765.596,43

Valor R$

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
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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 - Saldo Bancário
Conta
215-0096476
215-0095380

Tipo
ContaCorrente
ContaCorrente
Saldocontacorrente
Conta
Tipo
215-0096476
Aplicação
215-0095380
Aplicação
Saldoaplicação
Saldo final em 31/12/2019

Saldoem 31/12/2019
77.777,91
2.349.703,42
2.427.481,33
Saldoem 31/12/2019
31.137,02
21.252.188,55
21.283.325,57
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
Mês

Custeio

Pessoal

Total

Maio

85.244,37

198.903,52

284.147,89

Junho

528.515,07

1.233.201,83

1.761.716,90

Julho

528.515,07

1.233.201,83

1.761.716,90

Agosto

528.515,07

1.233.201,83

1.761.716,90

Setembro

528.515,07

1.233.201,83

1.761.716,90

Outubro

528.515,07

1.233.201,83

1.761.716,90

Novembro

528.515,07

1.233.201,83

1.761.716,90

Dezembro

528.515,07

1.233.201,83

1.761.716,90

3.784.849,86

8.831.316,33

12.616.166,19

TOTAL

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;
6) Materiais
composto

de
por

Consumo:
elementos

grupo

de

despesas

despesas
como

Medicamentos, Produtos para Saúde, Material para
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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 (Servidores SES/DF)
somado ao desconto de custeio dos contratos vigentes pela
SES/DF, em determinado mês pode ser superior ao valor de
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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 maio até a posição do mês
de dezembro:
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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
Pessoal
Serviços de Terceiros
Meta Contrato Gestão

3.000,0

Material de Consumo
Despesas Gerais
Custo Total UPA SAM

2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
-

A Figura 1 representa o custo total da unidade UPA de
Samambaia durante o período de maio a dezembro de 2019. A análise
do gráfico de custo total (pessoal + custeio) revela que o custo se
comportou dentro do limite da meta definida no contrato de gestão,
exceto nos meses de out e dez/2019, sendo bastante representativo no
mês de dezembro.
O resultado consolidado do período demonstra que o
custo total da unidade UPA de Samambaia foi de 102,78% em relação a
meta do contrato de gestão. Na análise deste resultado é relevante
considerar o disposto na 4ª premissa.
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Custo com Pessoal
O custo com pessoal representa o maior valor dentre os
gastos executados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do
Distrito Federal - IGESDF, com destaque para os custos dos servidores
cedidos pela SES-DF.
Abaixo segue um panorama dos gastos com RH na UPA
de Samambaia.

Figura 2 - Custo com Pessoal
Servidores SES

Colaboradores CLT

Meta Contrato Gestão

Custo UPA SAM

2.000,0
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
-

A Figura 2representa o custo com pessoal da unidade
UPA de Samambaia durante o período de maio a dezembro de 2019. A
análise do gráfico de custeio com pessoal revela que o custo
comportou-se fora do limite da meta definida no contrato de gestão
desde o início de vigência evidenciando que o valor definido em
contrato foi aquém das necessidades de recursos exigidos para sua
operação com resolubilidade.
Os descontos relativos ao custeio com pessoal cedido
tiveram uma gradual redução, já o custo com pessoal celetista teve um
aumento progressivo durante todo o período, iniciando o ano em R$186
mil e terminando em R$874,2 mil.
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Na análise consolidada do período o custo representou
89,05% do custeio com pessoal, resultado do custo com pessoal no ano
de 2019 de R$11.243.011,70 dividido pelo valor do repasse anual
destinado a UPA de Samambaia de R$12.625.637,79.

Material de Consumo
O custeio com material de consumo realizado no ano de
2019, apresentou os seguintes valores:

Figura 3 -Material
Material de Consumo
Total

SES

UPA NBT

450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
-

A Figura 3 representa o custo com materiais de consumo
da unidade UPA de Samambaia durante o período de maio a
dezembro de 2019. Pela análise do gráfico, verifica-se
verifica se que o custo
realizado diretamente pela UPA foi irrelevante frente aos custos
contratados e realizados
realizados diretamente pela SES/DF, ocorrendo uma
imprevisibilidade (grande variação) dos valores de descontos aplicados
ao longo dos meses de maio a dezembro.

Serviço de Terceiros
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O valor relacionado a Serviços de Terceiros, realizado no
período de maio a dezembro, apresentou os seguintes valores:

Figura 4 - Serviços de Terceiros
Total

SES

UPA SAM

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-

A Figura 4 representa o custo com serviços de terceiros
da unidade UPA de Samambaia durante o período de maio a
dezembro de 2019. Pela análise do gráfico, verifica-se
verifica se que o custo com
o grupo serviços de terceiros foi realizado diretamente pela UPA. Não
houve descontos, neste grupo, de contratos vigentes pela SES/DF.

Despesas Gerais
O grupo
rupo de Despesas Gerais apresentou os seguintes
valores:
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Figura 5 - Despesas Gerais
Total

SES

UPA SAM

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
-

A Figura 5 representa o custo com Despesas Gerais da
unidade UPA de Samambaia durante o período de maio a dezembro
de 2019. A 3ª premissa é muito importante ser considerada na análise
do comportamento das despesas que compõem o grupo no decorrer
do ano. Verifica-se
se um comportamento regular dos descontos
relacionados aos contratos vigentes
vigentes pela SES/DF. Considerando que na
ausência das informações de competência das áreas SES/DF, os
valores descontados não representam a sua totalidade, nos casos que
ainda não havia contratação direta pelo IGESDF, o que tende a ter
como consequência a aplicação de descontos maiores do que os
valores efetivamente devidos.

Investimentos
Ao longo de 2019 foram realizados os seguintes
investimentos:
Tabela 6 - Investimentos
Mês

Bem

Fornecedor

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
hpdesignjetpostscript 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

jun/19

Compressor ar mini 12

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

Os

investimentos

R$ 8.448.553,87

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 e dos Indicadores
Em 27 de maio de 2019 foi assinado o Terceiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 001/2018 celebrado entre a
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SESDF e o Instituto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. A partir dessa
data, conforme cláusula terceira do referido termo, foi ampliado o limite
de atuação do IGESDF, contemplando 06 (seis) Unidades de Pronto
Atendimento - UPAs do Distrito Federal e o Hospital Regional de Santa
Maria - HRSM.
Diante disso, houve a contratualização das metas de
produção e das metas de plano de ação e melhoria, que são avaliadas
desde a vigência do instrumento contratual. Também foram pactuados
os indicadores de desempenho a serem sistematizados e mensurados
pela UPAde Samambaia.

Metas de produção
As metas de produção da UPA deSamambaia foram
definidas a partir da legislação e diretrizes pertinentes, bem como as
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características

dessa

unidade

produtividade

estabelecidos

de

para

saúde.
essas

Os

metas

indicadores
visam

aferir

de
a

capacidade de resposta e a eficiência dos processos dessa UPA ao
longo do ano de 2019.
Nesse contexto, o instrumento contratual define as
atividades assistenciais a serem realizadas, 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.
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.
Importante enfatizar que noContrato de Gestão 001/2018
SES-DF na Cláusula Vigésima Oitava onde é tratado da transição e
apoio à implantação do IHBDF informa que:

A SES-DF prestará o apoio necessário à implementação e
manutenção das atividades do IHBDF, até a sua completa
organização, nos termos do art. 15 da Lei nº 5.899/2017,
podendo:
I - fornecer materiais, bens e serviços;
II - executar serviços e atividades de apoio e suporte
administrativo;
III - custear as despesas de instalação do IHBDF; e
IV - apoiar o registro e a obtenção de cerificações federais
técnicas, sanitárias, de ensino e de pesquisa, ou tributárias.

Ressaltando que com advento da inclusão de novas
unidades foi elaborado o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão
001/2018 SES-DF onde a Clausula Décima Terceira trata das alterações
da Clausula Vigésima Oitava do referido contrato, a qual informa:
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Parágrafo Primeiro. O prazo de que trata o caput(Clausula
Vigésima Oitava) poderá vigorar por até 18 (dezoito) meses
contados a partir da assinatura deste termo aditivo, devendo
ser prorrogado por igual período na hipótese de inclusão de
novas unidades à gestão do IGESDF.

Doravante aos fatos apresentados é possíveis verificar
que a contratante SES-DF no prazo de até 18 meses prestará o apoio
necessário à implementação e manutenção das atividades do IGES-DF
nas novas unidades incorporadas. Considerando que a assinatura do
contrato ocorreu no dia 27 de maio de 2019 a contratante ficará
responsável por este apoio até 27 de novembro de 2020.
Amparada pela lei supracitada, cabe evidenciar que o
faturamento da UPA de Samambaiaficou sob responsabilidade da
Diretoria de Atenção Secundária - DIRASE da Superintendência de
Saúde da Região Sudoeste da SES-DF até o mês de agosto. Esse fato se
deve ao período de reestruturação de infraestrutura e também à fase
de contratação e capacitação de novos profissionais para atuar nessa
área.
No decorrer do período de avaliação foi observado que
a produção da UPA de Samambaia poderia atingir resultados ainda
melhores. Para tanto,planos de ação foram criados e implantados,
entre eles estão: contratar novos colaboradores na área assistencial e
administrativa; sensibilizar o corpo clínico e chefes de serviço para a
importância das informações coletadas e conscientizarda necessidade
do preenchimento das fichas e prontuários adequadamente no sistema
de informação de gestão hospitalar;capacitar as equipes para o
correto faturamento assim evitando perdas de faturamento no
SIA/DATASUS;manter o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde)dos profissionais de saúde com o CBO (Classificação Brasileira
de Ocupações) correspondente às suas devidas atividades; elaborar
planos de contigência nos casos de falha do sistema de informação;
desenvolver e capacitar a equipe médica quanto ao atendimento de
Rota Rápida conforme Portaria nº 386 - SES/DF; articular pactuação com
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a SES/DF quanto ao fluxo regionalizado de referência e contrareferência; elaborar

fluxo de atendimento interno para melhor

atendimento a população; desenvolver ações para a população para
a concientização do protocolo que está sendo aplicado; conscientizar
a população sobre o perfil de atendimento da UPA de Samambaia.
As figuras e análises a seguir apresentam um panorama
dos esforços realizados a cada mês para o alcance das metas definidas
no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de GestãoNº 001/2018.
Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção
Especializada
Esse tipo de atendimento compreende o exame inicial e
o acompanhamento ao paciente em situação de urgência. Neste caso
o atendimento vai além de consulta, pois o paciente permanece em
observação por até no máximo 24 horas. Neste tempo pode ser
administrada medicação conforme o quadro clínico do paciente, ou
ainda podem ser realizados exames para esclarecimento diagnóstico.
Após este atendimento, quando não tiveram suas queixas resolvidas, os
pacientes devem ser encaminhados com garantia da continuidade do
cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por
meio da regulação do acesso assistencial.
A meta estipulada para os atendimentos de Urgência
com observação até 24 horas em atenção especializada foi de 2.3541
atendimentos em 2019 na UPA deSamambaia. Contudo, de acordo
com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão será considerado
o quantitativo proporcional dos meses de avaliação a partir da data de
assinatura do contrato degestão.

1Os cálculos foram feitos a partir da divisão da previsão total por 254 dias do ano(12x22 dias), visto que a
UPA funciona 24 horas por dia, e o resultado multiplicado por 159, que é a quantidade de dias em 2019, a
partir da assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, em que a UPA de Samambaia esteve
oficialmente sob a gestão do IGESDF.

22

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE SAMAMBAIA

Nesse sentido, visto que o referido Termo Aditivo foi
assinado em 27 de maio de 2019, a meta para esse período fica em
1.417 atendimentos. Dessa forma, visto que foram realizados 3.949
atendimentos de maio a dezembro de 2019, o percentual alcançado
superou a meta em 178%.
Em análise do gráfico apresentado na Figura 6, pode-se
observar que no período de maio a agosto ocorreram poucos registros
desse tipo no faturamento. Esse comportamento exibido no gráfico está
relacionado com o período que a responsabilidade do faturamento da
UPA de Samambaia estava sob os cuidados da DIRASE, conforme
mencionado anteriormente.
O mês de setembro foi o início do período de adaptação
e reestruturação da nova equipe de faturamento da UPA de
Samambaia, período este que se estendeu até meados de novembro.
Os dados de setembro registrados no SIA/DATASUS refletem esse fato
mencionado.
No período entre outubro e dezembro a UPA de
Samambaia passou a ter registros mais regulares em razão dos planos
de ação elaborados e executados de forma efetiva, ocasionando em
uma produção mais expressiva.Espera-se que os dados analisados a
partir de janeiro de 2020 confirmem essa tendência.
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Figura 6 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em
Atenção Especializada
960
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ago

814

412

51
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jun

set

out

nov

dez

Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas
Extraído de: SIA/DATASUS

Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento
Consiste no atendimento aos pacientes acometidos por
quadros de urgência e emergência, realizando o atendimento inicial,
estabilizando o paciente e definindo o encaminhamento responsável,
quando necessário. Esse tipo de atendimento
atend
ocorre em unidade de
pronto atendimento,que
que possui apenas leitos de observação em sua
instalação física.
No tocante ao indicador de atendimento médico na
UPA, já realizados os ajustes definidos pelo Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão, que determina a avaliação a partir da assinatura
desse documento, foram realizados 27.643 atendimentos dos 15.115
previstos, resultando numa produção de 82%
82
acima dos valores
acordados.
Ao analisar o gráfico apresentado na Figura 7, pode-se
observar que em agosto
osto não houve registros desse tipo de atendimento.
Esse comportamento exibido no gráfico está relacionado com o
período em que a responsabilidade do faturamento da UPA de
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Samambaia estava sob os cuidados da DIRASE, conforme mencionado
anteriormente.
mportamento apresentado na Figura 7 pode ser
O comportamento
explicado

pelas

mesmas

causas

e

justificativas

do

indicado
indicador

Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção
Especializada.
Figura 7 - Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento
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Extraído de: SIA/DATASUS

Deve ser levado em consideração, para análise dos
resultados apresentados acima, que a Portaria de Consolidação Nº
3, de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde, Anexo 12 do
Anexo III, estabelece para monitoramento de faturamento SIGTAP os
seguintes códigos:
03.01.06.002 - Atendimento de urgência c/ observação
03.01.06.002-9
até 24 horas em atenção especializada;
03.01.06.009 - Atendimento médico em UPA 24h de
03.01.06.009-6
pronto atendimento;
03.01.06.011 - Acolhimento com classificação
03.01.06.011-8
lassificação de risco.
Entretanto, no Terceiro Termo Aditivo ao contrato de
Gestão Nº 001/2018 - SES/DF,
SES/DF encontra-se
se equivocadamente o código
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SIGTAP 03.01.06.006-1

(Atendimento

de

Urgência

na

Atenção

Especializada).
Observa-se que ao extrair no DATASUS o código
SIGTAP 03.01.06.006-1

(Atendimento

de

Urgência

na

Atenção

Especializada), desde o ano de 2014, equivocadamente, este código
veio sendo lançado no sistema de faturamento das UPAs, assim não
cumprindo o estipulado na portaria ministerial. Com esta análise foi
verificado que o faturamento das UPAs estava ocorrendo nos dois
códigos (03.01.06.009-6; 03.01.06.006-1), tendo em vista que estes
códigos se referem ao atendimento inicial.
A partir dessa análise o IGESDF, no intuito de cumprir a
portaria ministerial, iniciou um processo para que não ocorresse mais o
faturamento no código em desacordo com a portaria ministerial.
Tendo em vista que tal erro poderia incorrer em possíveis prejuízos aos
resultados apresentados pelo DATASUS.
Em virtude do fato relatado, a fim de comprovação
da produção, será apresentado, na Tabela 2, o resultado da somatória
dos dois códigos.

Tabela 7 - Relação de Atendimentos registrados pela UPA 24h
Samambaia
Procedimento
Atendimento
médico em
UPA 24h de
pronto
atendimento
(código
0301060096)
Atendimento de
urgência na
atenção
especializada
(código
0301060061)
Total

Mai

Jun

743 2.854

28

81

771 2.935

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

3.501

0

4.603

5.192

6.460

4.290

27.643

119

129

89

394

408

0

1.248

3.620

129

4.692

5.586

6.868

4.290

28.891

Extraído de: SIA/DATASUS
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Observa-se que com a somatória dos dois códigos
(03.01.06.009-6 e 03.01.06.006-1) foi alcançado um total de 28.891
atendimentos, 4,5% a mais do total faturado apresentado na Figura 2.

Acolhimento com Classificação de Risco
Trata-se do acolhimento do paciente, identificando e
classificando o grau de risco, de modo a estabelecer a ordem de
prioridade e o tempo limite para o atendimento médico, utilizando-se
de protocolo seguro. Considera-se um único procedimento mesmo que
haja outras classificações do mesmo paciente.
No tocante ao acolhimento dos usuários do SUS com
classificação de risco na UPA de Samambaia, originalmente no Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, a meta de 2.354 classificações,
ajustadas para 1.417, visto que a assinatura desse Termo Aditivo se deu
em 27 de maio de 2019, sendo descontados, então, 105 dias, ou
praticamente cinco meses do período em que a UPA de Ceilândia
permaneceu sob a gestão direta da SES-DF.
Nos demais dias/meses de 2019 foram realizadas 23.776
classificações – ante 1.417 previstas para todo o ano, configurando um
alcance de 1577%acima da meta pactuada.
Ao analisar o gráfico apresentado na Figura 8, pode-se
observar que no período de maio a agosto não houve registros desse
tipo de atendimento. Esse comportamento exibido no gráfico justifica-se
pelos mesmos motivos explanados nos indicadores anteriores.
A partir de setembro a UPA de Samambaia apresentou
um crescimento significativo no faturamento em razão dos planos de
ação elaborados e executados de forma efetiva, ocasionando em uma
produção mais expressiva.
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No mês de dezembro a quantidade de registros já se
apresenta de forma regular. Acredita-se
Acredita
que
e a partir de janeiro de 2020
os dados extraídos do SIA/DATASUS confirmem essa tendência.
Figura 8 - Acolhimento com Classificação de Risco
8.200
6.872

4.698
4.006

0

0

0

0

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Extraído de: SIA/DATASUS

A fim de comprovação da produção desse tipo de
procedimento, no período de maio a agosto,
agosto seguem
m dados extraídos
do sistema de gestão hospitalar TRAKCARE, onde verifica-se
verifica
o registro
de classificações, como demonstra na Tabela 8.
Tabela 8 - Classificação de Risco
Procedimento
Acolhimento com classificação de Risco

Mai
6602

Jun
2.713

Jul
3.489

Ago
3.514

Total
10.376

Fonte de extração: TRAKCARE “Relatório de Classificação de Risco”, disponibilizado no perfil “Estatístico”
do sistema.

Se considerados os valores da Tabela 8, esse Indicador
alcançaria um total de 24.152 classificações.

2Dados

referentes ao período entre 27 a 31 de maio

28

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE SAMAMBAIA

29

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2019 – UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE SAMAMBAIA

Tabela 9 - Quadro consolidado das metas e indicadores de produção
Indicador

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Meta

%

Atendimento de urgência
com observação até 24 horas
(Fonte: DATASUS)

51

264

336

356

412

960

756

814

3.949

1.417

279%

Atendimento médico em
unidade de pronto
atendimento (Fonte: DATASUS)

743

2.854

3.501

0

4.603

5.192

6.460

4.290

27.643

15.115

183%

Acolhimento com
classificação de risco
(Fonte: DATASUS)

0

0

0

0

4.698

8.200

6.872

4.006

23.776

1.417

1.677%

Extraído de: SIA/DATASUS
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Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho estão relacionados à
qualidade da assistência, à segurança do paciente, à qualidade da
gestão da unidade e suas consequências (efeitos) sobre os públicos
internos (servidores) e externos (usuários) e, de acordo com o Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, não fazem parte das metas a
serem alcançadas a fim de repasse financeiro pela SES-DF.
Esses

indicadores

mensuram

a

qualidade,

a

produtividade e a efetividade do desempenho da unidade de saúde.
Para a apuração e o monitoramento dos resultados, foram utilizados
diferentes mecanismos de gestão.
Dessa forma, foi possível acompanhar o indicador e
avaliar o desempenho ao longo do ano. O registro e o processamento
de dados estão sendo analisados com o propósito de definir a
continuidade e/ou a padronização desses processos.
Os números apresentam progressos importantes e o
IGESDF vem trabalhando no sentido de avançar ainda mais na
efetividade e qualidade de suas ações.
Índice de Sastifação do Usuário Atendido
O Índice de Satisfação do Usuário Atendido é a relação
percentual entre a quantidade de avaliação entre bom e ótimo com o
total de pessoas pesquisadas (pacientes e acompanhantes atendidos),
mediante questionário impresso, padronizado e auto administrado.
Em 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.
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Em relação à contratação da empresa, foi assinado o
contrato nº 096/2019, firmado entre o IGESDF e o Instituto Euvaldo LodiDF. Contudo, os trâmites necessários para a realização da pesquisa de
satisfação estão em fase de finalização, sendo previsto a primeira
apuração do indicador para ser realizada no primeiro quadrimestre de
2020, conforme prazo pactuado.

Taxa de Atendimento de Pacientes Referenciados
A Taxa de Atendimento de Pacientes Referenciadosé a
relação

percentual

entre

onúmero

de

pacientes

acolhidos

pelarespectiva unidade hospitalar de referência e o número total de
pacientes

referenciadosna

unidade

de

pronto

atendimento.

A

avaliação do indicador permitirá identificar acorrelação entre o baixo
percentual deacolhimento da transferência às unidades hospitalares de
referência e o impacto negativo na produção da unidade de
prontoatendimento.
A metodologia de cálculo do indicador encontra-se em
fase de construção para melhor apuração dos dados. Ainda assim, a
equipe de gestão de leitos da UPA de Samambaiaconseguiu levantar a
quantidade de pacientes transferidos a unidades hospitalares do DF no
período de junho a dezembro de 2019, conforme demonstrado na
Tabela 4.
Tabela 10 -Quantidade de pacientes transferidos a outras unidades
hospitalares
Destino da transferência de paciente
Hospital Regional de Samambaia
Hospital Regional de Taguatinga
Hospital de Base do Distrito Federal
Hospital Universitário de Brasília
Hospital São Vicente de Paulo
Hospital Regional do Gama
Hospital Regional de Santa Maria
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal
HospitaisParticulares
Hospital Naval
Hospital Regional da Asa Norte
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Total
351
72
76
11
23
8
22
21
25
2
4
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Hospital das Clínicas
Hospital das Forças Armadas
Hospital de Apoio de Brasília
Hospital Regional de Ceilândia
Total de transferências

5
3
5
3
631

Fonte: Equipe de Gerenciamento de Leitos da UPA de Samambaia

Tempo Médio de Permanência em Leitos de Observação em Sala
Amarela
O conceito para esse indicador, apresentado no Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, é a relação entre o total de
pacientes-dia no período e o total desaídas na sala amarela (por altas,
transferência

externa,

evasão

ou

óbitos

no

mesmoperíodo).

Representao tempo médio de internaçõesdos pacientesnos leitos
deobservação da sala amarela na unidade de prontoatendimento.
A Sala Amarela é o local onde os pacientes em
observação permanecem até serem avaliados e receberem alta ou,
quando não tiveram suas queixas resolvidas, devem ser encaminhados
com garantia da continuidade do cuidado para internação em
serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso
assistencial.
Este indicador avalia o tempo em média que um
paciente ocupa um leito de observação. Isso contribui para a gestão
eficiente do leito operacional.
Ao analisar a Figura 9 pode-se observar que ocorreram
oscilações no decorrer do ano com variações entre 1,8 dias a 2,8 dias.
Esses resultados demonstram que a UPA de Samambaiaainda se
encontra em processo de ajuste para alcançar uma gestão de leitos
cada mais eficiente.
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Figura 9 - Tempo Médio de Permanência em Leitos de Observação em
Sala Amarela
2,8
2,4

2,5
2,3

2,3

2,4

2,4

nov

dez

1,8

mai

jun

jul

ago

set

out

Extraído de: Trakcare/MV Soul Produção

Tempo de Faturamento Hospitalar
O tempo de faturamento hospitalar mede o percentual
faturado e/ou informado para cobrança dentro do período corrente
em

relação

ao

total

de

procedimentos

faturados

dentro

da

competência.
Os dados são extraídos do sistema dbSaúde, uma
plataforma que tem como
como característica a consolidação e visualização
de uma forma estruturada dos dados abertos do Ministério da Saúde,
provenientes da produção e apresentação
apresentação das contas hospitalares do
Sistema Único de Saúde.
aúde.
A Figura 10 a seguir apresenta linearidade ao longo do
acompanhamento desse indicador com pequenas oscilações que se
relacionam aos ajustes que a equipe de faturamento enfrentou ao logo
do ano de 2019.
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Figura 10 - Tempo de Faturamento Hospitalar
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Extraído de: Sistema DB Saúde

Meta do Plano de Ação e Melhoria
Como meta de plano de ação e melhoria a Unidade de
Pronto Atendimento – UPA 24h de Samambaia tem a ação de: criar
plano de projeto para habilitação da UPA
UPA com prazo de entrega para
dezembro de 2019.
Esta meta está relacionada à criação de um plano de
ações e estratégias, com a finalidade de habilitar a UPA de Samambaia
para a retomada do custeio pelo Ministério da Saúde - MS. Para tal, a
gerência definiu as linhas de ação para atendimento aos requisitos
necessários de forma a garantir a habilitação da unidade conforme
determina portaria ministerial.
O processo de retomada do custeio da UPA de
Samambaia pelo Ministério da Saúde foi iniciado mediante reunião
reuni
entre a equipe da Superintendência de Atenção Pré-Hospitalar
Pré Hospitalar do
IGESDF e a Coordenação-Geral
Coordenação Geral de Urgência e Emergência, onde foi
agendada visita da equipe técnica do MS para o mês de novembro de
2019 com objetivo de verificar as condições atuais das instalações
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físicas, insumos, fluxo de atendimento e registro das atividades
desenvolvidas,

avaliando

de

forma

global

a

viabilidade

do

restabelecimento da habilitação que se encontrava suspensa. Na data
estabelecida foram realizadas as vistorias pela equipe do MS e da
Divisão de Vigilância Sanitária do Distrito Federal - DIVISA. Como
resultado das inspeções, a UPA 24h de Samambaia encontra-se apta
para funcionamento, porém com pendências pela habilitação da
unidade junto ao Ministério da Saúde.
Até o momento, as ações a serem executadas para
solucionar as pendências sinalizadas pelo MS e pela DIVISA estão sendo
tratadas pelas áreas competentes com foco em regularizar, em tempo
hábil, para assim aprimorar o processo de trabalho e consolidar a
habilitação da UPA 24h de Samambaia junto ao Ministério da Saúde.
Por fim, destacamos que a meta foi atingida dentro do
prazo estipulado, visto que além da criação de plano de projeto para
habilitação da UPA, a execução do plano está sendo realizada.

Conclusões
Toda transição, por mais simétrica que seja, representa
mudanças que pode variar entre estruturas, conceitos, visão, cultura,
entre

outras,

ou

todas

elas

juntas.

Dessa

forma,

representa

indubitavelmente períodos atípicos nas instituições, por maior que sejam
os esforços de gestão de mudanças.
Nesse sentido, os dados apresentados como um todo
apontam avanços importantes na prestação de serviços ágeis e de
qualidade à população atendida por essa unidade de saúde. Os
gráficos sinalizam que a UPA de Samambaia inicia uma tendência
constante de crescimento na produção e melhoria na qualidade de
gestão e assistencial.
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