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Apresentação 

As Unidades de Pronto Atendimento
24h, são estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar
unidades compõem uma rede organizada de atenção às urgências. 

Seu funcionamento é regulamentado pela Portaria
julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a 
Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), 
complementada pelas Portarias GM/MS 
Essas portarias redefinem as diretrizes do
da UPA 24h.  

A UPA 24h faz parte da Política Nacional de Atenção às Urgências 
implantada em 2003 pelo Ministério da Saúde, que objetiva o desenvolvimento do 
SUS em consonância aos
social, descentralização e humanização do atendimento. 

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências, as UPAs fazem 
parte de uma estratégia para reorganizar o fluxo nas emergência
hospitalar de média e alta complexidade e, por isso, são 
em que é necessário o atendimento de urgência e emergência. 

Essas unidades também atendem aos pacientes que possuem 
problemas clínicos, tais como: hiperten
fraturas, cortes, problemas no sistema circulatório
mental (transtornos mentais e dependência química). 

Logo, as UPAs prestam
com quadros agudizados de natureza clínica, sendo realizados os procedimentos 
para estabilizar o paciente e encaminhá
complexidade, quando necessário.

Atualmente existem no Distrito Federal
UPA Ceilândia; UPA Núcleo Bandeirante; UPA Recanto das Emas;
e UPA Sobradinho, as quais, atualmente, compõem o Instituto de Gestão Estratégica 
de Saúde do Distrito Federal 
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de Pronto Atendimento, que se apresentam no modelo
são estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária entre as 

Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar
unidades compõem uma rede organizada de atenção às urgências.  

Seu funcionamento é regulamentado pela Portaria nº 1600/GM/MS de 07 de 
julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a 
Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), 
complementada pelas Portarias GM/MS nº 3 e nº 6 de 28 de setembro de 2017
Essas portarias redefinem as diretrizes do modelo assistencial e de financiamento 

UPA 24h faz parte da Política Nacional de Atenção às Urgências 
2003 pelo Ministério da Saúde, que objetiva o desenvolvimento do 

a aos princípios da universalidade, integralidade, participação 
social, descentralização e humanização do atendimento.  

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências, as UPAs fazem 
parte de uma estratégia para reorganizar o fluxo nas emergência

r de média e alta complexidade e, por isso, são referências
em que é necessário o atendimento de urgência e emergência.  

Essas unidades também atendem aos pacientes que possuem 
problemas clínicos, tais como: hipertensão, diabetes descompensada, febre alta, 
fraturas, cortes, problemas no sistema circulatório e questões relacionadas à
mental (transtornos mentais e dependência química).  

prestam atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes 
agudizados de natureza clínica, sendo realizados os procedimentos 

para estabilizar o paciente e encaminhá-lo aos serviços hospitalares de maior 
complexidade, quando necessário. 

nte existem no Distrito Federal 06 (seis) UPAs 24h: UPA Samambaia
UPA Ceilândia; UPA Núcleo Bandeirante; UPA Recanto das Emas; UPA
e UPA Sobradinho, as quais, atualmente, compõem o Instituto de Gestão Estratégica 
de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.  

  

que se apresentam no modelo - UPA 
são estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária entre as 

Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar. Todas essas 
 

nº 1600/GM/MS de 07 de 
julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a 
Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), que é 

6 de 28 de setembro de 2017. 
assistencial e de financiamento 

UPA 24h faz parte da Política Nacional de Atenção às Urgências 
2003 pelo Ministério da Saúde, que objetiva o desenvolvimento do 

princípios da universalidade, integralidade, participação 

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências, as UPAs fazem 
parte de uma estratégia para reorganizar o fluxo nas emergências da rede 

s para os casos 

Essas unidades também atendem aos pacientes que possuem outros 
são, diabetes descompensada, febre alta, 

e questões relacionadas à saúde 

atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes 
agudizados de natureza clínica, sendo realizados os procedimentos 

lo aos serviços hospitalares de maior 

: UPA Samambaia; 
UPA São Sebastião 

e UPA Sobradinho, as quais, atualmente, compõem o Instituto de Gestão Estratégica 
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Informações sobre a g

Um dos déficits identificados no diagnóstico das Unidades de Pronto 
Atendimento foi relacionado a pessoal. A Superintendê
atuou de forma a garantir o atendimento às demandas de recursos humanos de 
todas as unidades, sempre em atendimento 
regulamento de seleção e contratação de p
novos profissionais para a UPA de Ceilândia.

Com relação ao quadro de profissionais, segue relação de colaboradores por 
categoria profissional (celetistas e estatutários) ao longo do ano:

Categoria 
Administrativa

Assistência Social 
Enfermagem 

Enfermagem - Técnico 
Farmácia  

Fisioterapeuta
Fonoaudiologia 

Laboratório 
Médica 
Nutrição 

Nutrição - Tecnica
Odontologia  

Ortopedia e Gesso 
Outras áreas de suporte à operação

Psicologia  
Radiologia 

Radioterapia 
Residente 

Terapia Ocupacional 
Total 

Quadro – Quantidade de colaboradores por categoria profissional
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gestão de pessoas 

Um dos déficits identificados no diagnóstico das Unidades de Pronto 
lacionado a pessoal. A Superintendência de Pessoas do IGESDF 

atuou de forma a garantir o atendimento às demandas de recursos humanos de 
todas as unidades, sempre em atendimento aos princípios e diretrizes do 
regulamento de seleção e contratação de pessoas. Ao todo, foram contratados 
novos profissionais para a UPA de Ceilândia. 

Com relação ao quadro de profissionais, segue relação de colaboradores por 
categoria profissional (celetistas e estatutários) ao longo do ano: 

Celetista  Estatutário 
Administrativa 8 10 

ncia Social  2 1 
Enfermagem  28 27 

Técnico  50 67 
4 3 

Fisioterapeuta 0 0 
Fonoaudiologia  0 0 

2 9 
28 17 
3 5 

Tecnica 0 0 
 0 10 

Ortopedia e Gesso  0 0 
Outras áreas de suporte à operação 0 2 

0 0 
0 6 

 0 0 
0 0 

Terapia Ocupacional  0 0 
125 157 

Quantidade de colaboradores por categoria profissional (em 31/08

Um dos déficits identificados no diagnóstico das Unidades de Pronto 
ncia de Pessoas do IGESDF 

atuou de forma a garantir o atendimento às demandas de recursos humanos de 
aos princípios e diretrizes do 
Ao todo, foram contratados 150 

Com relação ao quadro de profissionais, segue relação de colaboradores por 

 TOTAL 
18 
3 
55 
117 
7 
0 
0 
11 
45 
8 
0 
10 
0 
2 
0 
6 
0 
0 
0 

282 

(em 31/08/2019) 
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Do Contrato de Gestão

Metas de produção  

 Neste capítulo, são apresentados os resultados
contratualizadas para o ano
período avaliado. As metas baseiam
oficiais do DATASUS e são relativas aos meses de maio a julho de 2019, haja vista 
que os dados referentes a
fechamento do relatório. As informações oficiais serão atualizadas quando da 
publicação do 2º Relatório Quadrimestral
dezembro.  

É importante ressaltar que os dados do mês de maio estão pre
relatório do 2º quadrimestre de forma a fornecer insumos para 
pertinentes já que a assinatura do 3º termo aditivo ao Contrato de Gestão foi 
realizada em 27 de maio
das Unidades de Pronto Atendimento (UPA),
primeiro mês contemplado na contratualização.

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
mensais, será apresentada
inicialmente de forma linear com a divisão do
proporção para cada mês, 
sazonalidades, particularidades, eventos e tendências ao longo 
interferir no desempenho em momentos específicos

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise 
somente aos resultados do 2º quadrimestre
comparados aos de outros meses e também
de forma a agregar valor à avaliação dos resultados. 
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Do Contrato de Gestão 

são apresentados os resultados das metas de produção 
tratualizadas para o ano de 2019, referentes aos serviços assistenciais

s metas baseiam-se nos resultados publicados
e são relativas aos meses de maio a julho de 2019, haja vista 

ao mês de agosto não foram publicados até o momento do 
fechamento do relatório. As informações oficiais serão atualizadas quando da 
publicação do 2º Relatório Quadrimestral, relativo aos meses de setembro a 

É importante ressaltar que os dados do mês de maio estão pre
relatório do 2º quadrimestre de forma a fornecer insumos para 

a assinatura do 3º termo aditivo ao Contrato de Gestão foi 
realizada em 27 de maio de 2019, momento em que o IGESDF assumiu a gestão 

onto Atendimento (UPA), e razão pela qual o mês de junho é o 
primeiro mês contemplado na contratualização. 

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
será apresentada uma comparação em relação à meta estabelecida 

de forma linear com a divisão do valor da meta anual em igua
mês, ainda que as metas lineares desconsiderem

particularidades, eventos e tendências ao longo do ano
interferir no desempenho em momentos específicos.  

Com relação aos resultados aqui publicados, a análise não pode
do 2º quadrimestre, ocasião onde os dados

outros meses e também aos dados gerados por outras fontes
de forma a agregar valor à avaliação dos resultados.  

das metas de produção 
aos serviços assistenciais, no 

publicados pelas bases 
e são relativas aos meses de maio a julho de 2019, haja vista 

s até o momento do 
fechamento do relatório. As informações oficiais serão atualizadas quando da 

, relativo aos meses de setembro a 

É importante ressaltar que os dados do mês de maio estão presentes no 
relatório do 2º quadrimestre de forma a fornecer insumos para as avaliações 

a assinatura do 3º termo aditivo ao Contrato de Gestão foi 
, momento em que o IGESDF assumiu a gestão 

o mês de junho é o 

Quanto aos gráficos apresentados neste relatório, além dos resultados 
uma comparação em relação à meta estabelecida 

valor da meta anual em igual 
desconsiderem as 

do ano, que possam 

não pode se prender 
os dados poderão ser 

gerados por outras fontes, 
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Atendimento de Urgência com

Esse tipo de atendimento c
ao paciente em situação de urgência. Neste caso
consulta, pois o paciente permanece em observação por até no máximo 24 horas

Os resultados registrado
da meta linear ao longo do 
é provavelmente a maior do Distrito Federal
aprovada. Neste caso, é importante contrapor os n
para realizar a avaliação correta do desempenho da unidade. O gr
reflete os dados de produção de maio a julho:

Ao analisar o gráfico
específico de faturamento ness
Sistema de Informação de Gestão Hospitalar
mensal da unidade. Considerando o período 
1.023 atendimentos de urgência com observação
julho. A fonte de apuração usada para a extração desse
“Atendimento PS Detalhado”, disponibilizado no perfil “Estatístico” do sistema. 

A fim de equiparar
Sistema e Gerenciamento da Tabela de Procediment
SUS – as produções descritas como observação e internação
assim descritas no sistema de gestão
urgência com observação até 24 horas

A tabela abaixo reflete 

75

491

Mai

Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas
Fonte: SIA/Datasus

Atendimento de urgência c/ observação 24 horas
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rgência com Observação até 24 horas em Atenção E

e tipo de atendimento compreende o exame inicial e o acompanhamento 
ao paciente em situação de urgência. Neste caso, o atendimento vai além
consulta, pois o paciente permanece em observação por até no máximo 24 horas

Os resultados registrados, extraídos da base oficial DATASUS,
da meta linear ao longo do trimestre. É sabido que a demanda da UPA de Ceilândia 

ente a maior do Distrito Federal, o que por si só contradiz a produção 
é importante contrapor os números e gerar dados de apoi

avaliação correta do desempenho da unidade. O gr
produção de maio a julho:  

Ao analisar o gráfico, é necessário considerar que não há 
específico de faturamento nessa UPA, que utiliza historicamente os dados do 
Sistema de Informação de Gestão Hospitalar - Trakcare, para informar a produção 

Considerando o período de maio a agosto, foram registrados
de urgência com observação, sendo 779 registros
puração usada para a extração desse dado é o relatório 

“Atendimento PS Detalhado”, disponibilizado no perfil “Estatístico” do sistema. 

ar-se à descrição dos procedimentos da tabela SIGTAP 
to da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMES do 

descritas como observação e internação da UPA
assim descritas no sistema de gestão, foram consideradas como atendimentos de 
urgência com observação até 24 horas.  

A tabela abaixo reflete a produção de maio a agosto: 

78
40

491 491

Jun Jul

Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas
Fonte: SIA/Datasus

Atendimento de urgência c/ observação 24 horas Meta

Observação até 24 horas em Atenção Especializada  

o acompanhamento 
o atendimento vai além da 

consulta, pois o paciente permanece em observação por até no máximo 24 horas.  

, extraídos da base oficial DATASUS, ficaram abaixo 
UPA de Ceilândia 

o que por si só contradiz a produção 
úmeros e gerar dados de apoio, 

avaliação correta do desempenho da unidade. O gráfico abaixo 

 

que não há um núcleo 
historicamente os dados do 

Trakcare, para informar a produção 
foram registrados 

registros até o mês de 
dado é o relatório 

“Atendimento PS Detalhado”, disponibilizado no perfil “Estatístico” do sistema.  

se à descrição dos procedimentos da tabela SIGTAP – 
os, Medicamentos e OPMES do 

da UPA Ceilândia, 
s como atendimentos de 

Meta
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PROCEDIMENTO 

 
Atendimento de Urgência c/ 

Observação até 24 horas
 

 Fonte: Trakcare. Relatório Atendimento PS Detalhado.

Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento 

O mesmo cenário citado na meta anterior aqui se aplica. De acordo com a 
base oficial, não foram registrados atendimentos

No Trakcare, foram registrados
agosto, sendo 6.704 registros
extração desse dado é o relatório “Atendimento PS Detalhado”, disponibilizado no 
perfil “Estatístico” do sistema. 

A fim de equiparar
Sistema e Gerenciamento da Tabela de Procediment
SUS – a produção clínica médica da UPA Ceilândia, 
foi considerada como atendimento médico
de produção de maio a agosto:

PROCEDIMENTO 

Atendimento Médico em 
UPA 

Fonte: Trakcare. Relatório Atendimento PS Detalhado.

 

4.198

0

5.167 5.167

Jan Fev 

Atendimento médico em UPA
Fonte: SIA/Datasus
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MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019

Atendimento de Urgência c/ 
até 24 horas 

 
312 

 
259 

 
208 

Relatório Atendimento PS Detalhado. Período de maio a agosto de 2019 

Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento  

O mesmo cenário citado na meta anterior aqui se aplica. De acordo com a 
foram registrados atendimentos a partir de fevereiro:

foram registrados 10.828 atendimentos no período de maio a 
registros até o mês de julho. A fonte de apuração usada para a 

dado é o relatório “Atendimento PS Detalhado”, disponibilizado no 
perfil “Estatístico” do sistema.  

ar-se à descrição dos procedimentos da tabela SIGTAP 
Sistema e Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMES do 

a produção clínica médica da UPA Ceilândia, conforme registro
foi considerada como atendimento médico em UPA. A tabela abaixo reflete
de produção de maio a agosto: 

MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019

édico em 2.108 2.140 2.456 

Relatório Atendimento PS Detalhado. Período de maio agosto de 2019 

0 0 0 0

5.167 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167

Mar Abr Mai Jun

Atendimento médico em UPA
Fonte: SIA/Datasus

Atendimento médico em UPA Meta

JUL/2019 AGO/2019 

 
244 

 

O mesmo cenário citado na meta anterior aqui se aplica. De acordo com a 
a partir de fevereiro: 

 

atendimentos no período de maio a 
puração usada para a 

dado é o relatório “Atendimento PS Detalhado”, disponibilizado no 

descrição dos procedimentos da tabela SIGTAP – 
os, Medicamentos e OPMES do 
conforme registro no sistema, 

reflete os dados 

JUL/2019 AGO/2019 

4.124 

0

5.167

Jul
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Acolhimento com Classificação de Risco

Mais uma vez, são identificados 
produção aprovada na unidade. 

Esse cenário motivou o levantamento
Ceilândia, que usou o relatório
de gestão hospitalar. A tabela abaixo mostra a produção por cor de classificação:

COR DA CLASSIFICAÇÃO
Vermelho
Laranja 
Amarelo 
Verde 
Azul 

Branco 
Total 

Fonte: Trakcare. Relatório de Classificação de Risco. 

2.838

0

3.935 3.935

Jan Fev 

Acolhimento com classificação de risco
Fonte: SIA/Datasus

Acolhimento com classificação de risco
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Acolhimento com Classificação de Risco 

são identificados problemas de registro e processamento na 
produção aprovada na unidade. A seguir, gráfico com os resultados no período

 
Esse cenário motivou o levantamento dos dados pela equipe da UPA de

relatório de “Classificação de Risco” do sistema de
A tabela abaixo mostra a produção por cor de classificação:

COR DA CLASSIFICAÇÃO N° DE PACIENTES
Vermelho 547 

5373 
 9756 

2462 
1004 
101 

19.243 
Relatório de Classificação de Risco. Período de maio a agosto de 2019 

0 0 0 0

3.935 3.935 3.935 3.935

Mar Abr Mai Jun

Acolhimento com classificação de risco
Fonte: SIA/Datasus

Acolhimento com classificação de risco Meta

problemas de registro e processamento na 
A seguir, gráfico com os resultados no período: 

 

pela equipe da UPA de 
do sistema de informação 

A tabela abaixo mostra a produção por cor de classificação:  

N° DE PACIENTES 

0

3.935

Jul
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Quadro consolidado das metas e indicadores de produção 

 

Indicador  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Meta 

(Anual)  

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM 
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS (FONTE: 
DATASUS)  

174 53 43 34 75 78 40 - - - - - 5.894  

ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO (FONTE: 
DATASUS)  

4.198 0 0 0 0 0 0 - - - - - 62.005  

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 
(FONTE: DATASUS) 

2.838 0 0 0 0 0 0 - - - - - 47.109  

*Valores preliminares com base no comportamento do desempenho no período 
**Valores preliminares com base nos registros do sistema de gestão hospitalar
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Outros indicadores da gestão

Índice de Satisfação do Usuário Atendido

É a relação percentual entre a quantidade de 
com o total de pessoas pesquisadas (pacientes e acompanhantes atendidos), 
mediante questionário impresso, padronizado e auto administrado
neste ano, serão realizadas por 
agilidade ao processo de coleta e tratamento dos dados
unidades do IGESDF. Atualmente
propostas recebidas. As informações do certame foram encamin
ASCOM no fim do mês de agosto.

Taxa de Atendimento de Pacientes Referenciados

É a relação percentual entre o número de pacientes acolhidos pela 
respectiva unidade hospitalar de referência e o número total de pacientes 
referenciados na unidade 
a correlação entre o baixo percentual de acolhimento
hospitalares de referência e o impacto negativo na produção da unidade de pronto 
atendimento.  

A metodologia de cálculo do indicador está em fase de construção
os esforços iniciais da gestão da UPA se deram na adequação de estrutura, 
abastecimento e alocação de pessoal. De qualquer forma
levantar a quantidade de pacientes transferido

Segue tabela com informações dos locais de tran
maio a agosto: 

DESTINO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE
Hospital Regional de Ceilândia

Hospital Regional de Taguatinga (nefrologia)
Hospital de Base

Instituto do Coração (UTI)
Hospital Universitário de Brasília

Hospital Regional do Paranoá
Total de transferências

Fonte: Gerência da UPA. Período de maio a agosto de 2019

                                                          

1 Em relação às transferências de pacientes, cumpre informar que o dado apresentado diz respeito às 
remoções realizadas pelas ambulâncias da UPA, não considerando, portanto, as transferências 
realizadas pelo SAMU e CBMDF.
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utros indicadores da gestão  

Índice de Satisfação do Usuário Atendido 

relação percentual entre a quantidade de avaliações entre bom e ótimo 
com o total de pessoas pesquisadas (pacientes e acompanhantes atendidos), 
mediante questionário impresso, padronizado e auto administrado

adas por empresa contratada para trazer ainda mais 
agilidade ao processo de coleta e tratamento dos dados das pesquisas de todas a

. Atualmente, o processo está em fase de avaliação das
propostas recebidas. As informações do certame foram encamin
ASCOM no fim do mês de agosto. 

Taxa de Atendimento de Pacientes Referenciados 

relação percentual entre o número de pacientes acolhidos pela 
respectiva unidade hospitalar de referência e o número total de pacientes 
referenciados na unidade de pronto atendimento. A avaliação do indicador 
a correlação entre o baixo percentual de acolhimento da transferência às unidades
hospitalares de referência e o impacto negativo na produção da unidade de pronto 

cálculo do indicador está em fase de construção
os esforços iniciais da gestão da UPA se deram na adequação de estrutura, 
abastecimento e alocação de pessoal. De qualquer forma, a unidade já consegue 
levantar a quantidade de pacientes transferidos1 a outras unidades hospitalares.

Segue tabela com informações dos locais de transferência no período de 

DESTINO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE 
Hospital Regional de Ceilândia 

Hospital Regional de Taguatinga (nefrologia) 
Hospital de Base 

Instituto do Coração (UTI) 
Hospital Universitário de Brasília 

Hospital Regional do Paranoá 
Total de transferências 

Fonte: Gerência da UPA. Período de maio a agosto de 2019 

                   

Em relação às transferências de pacientes, cumpre informar que o dado apresentado diz respeito às 
remoções realizadas pelas ambulâncias da UPA, não considerando, portanto, as transferências 

CBMDF. 

entre bom e ótimo 
com o total de pessoas pesquisadas (pacientes e acompanhantes atendidos), 
mediante questionário impresso, padronizado e auto administrado. As pesquisas, 

a trazer ainda mais 
das pesquisas de todas as 

de avaliação das 
propostas recebidas. As informações do certame foram encaminhadas para a 

relação percentual entre o número de pacientes acolhidos pela 
respectiva unidade hospitalar de referência e o número total de pacientes 

de pronto atendimento. A avaliação do indicador identifica 
da transferência às unidades 

hospitalares de referência e o impacto negativo na produção da unidade de pronto 

cálculo do indicador está em fase de construção, dado que 
os esforços iniciais da gestão da UPA se deram na adequação de estrutura, 

a unidade já consegue 
outras unidades hospitalares.  

ferência no período de 

TOTAL 
40 
02 
11 
04 
10 
02 
69 

Em relação às transferências de pacientes, cumpre informar que o dado apresentado diz respeito às 
remoções realizadas pelas ambulâncias da UPA, não considerando, portanto, as transferências 
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Tempo Médio de Permanência em Leitos de 

É a relação entre o total de pacientes
sala amarela (por altas, transferência externa, evasão ou óbitos no mesmo período). 
Representa o tempo médio de internações dos pacientes nos leitos de 
da sala amarela na unidade de pronto atendimento.

A metodologia de cálculo do indicador está
os esforços iniciais da gestão d
abastecimento e alocação de pessoal. 
levantar o tempo médio de permanência do paciente, 
definição de ações, para o 
observação até 24 horas
período: 

INDICADOR 

 
Tempo Médio de 
Permanência do 

Paciente (em dias) 
 

Fonte: Trakcare. Período de maio a 

Tempo de Faturamento Hospitalar

Mede o percentual faturado e/ou
período corrente em relação ao total de procedimentos faturados dentro da 
competência.  

Por tratar-se de unidade de pronto atendimento
hospitalar. Até o devido ajuste no contrato, será disponi
faturamento ambulatorial. Nos meses de maio a julho, a unidade apresentou 100% 
do faturamento realizado dentro do mês da competência.
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Tempo Médio de Permanência em Leitos de Observação em Sala Amarela

elação entre o total de pacientes-dia no período e o total de saídas na 
sala amarela (por altas, transferência externa, evasão ou óbitos no mesmo período). 
Representa o tempo médio de internações dos pacientes nos leitos de 
da sala amarela na unidade de pronto atendimento.  

A metodologia de cálculo do indicador está em fase de construção, dado que 
os esforços iniciais da gestão da UPA se deram na adequação de estrutura, 
abastecimento e alocação de pessoal. Destaca-se que a unidade já consegue 

o tempo médio de permanência do paciente, contribuindo na
definição de ações, para o adequado e característico atendimento de urgência

é 24 horas. Segue tabela com o tempo médio de permanên

MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 

 
 

7,51 

 
 

7,57 

 
 

6,97 

 agosto de 2019 

Tempo de Faturamento Hospitalar 

Mede o percentual faturado e/ou informado para a cobrança dentro do 
período corrente em relação ao total de procedimentos faturados dentro da 

unidade de pronto atendimento, não se possui
hospitalar. Até o devido ajuste no contrato, será disponibilizado o tempo de 
faturamento ambulatorial. Nos meses de maio a julho, a unidade apresentou 100% 
do faturamento realizado dentro do mês da competência. 

Observação em Sala Amarela 

dia no período e o total de saídas na 
sala amarela (por altas, transferência externa, evasão ou óbitos no mesmo período). 
Representa o tempo médio de internações dos pacientes nos leitos de observação 

em fase de construção, dado que 
na adequação de estrutura, 

unidade já consegue 
contribuindo na avaliação e 

adequado e característico atendimento de urgência com 
Segue tabela com o tempo médio de permanência no 

 AGO/2019 

 
 

7,31 

informado para a cobrança dentro do 
período corrente em relação ao total de procedimentos faturados dentro da 

se possui faturamento 
bilizado o tempo de 

faturamento ambulatorial. Nos meses de maio a julho, a unidade apresentou 100% 
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Metas do plano de ações e melhoria

A meta do plano de ação e melhoria 
entrega para dezembro de 2019 e está relacionada à criação de 
e estratégias, com a finalidade de habilitar a unidade de pronto atendimento.
tal, as gerências de cada 
requisitos necessários, com 
garantir a habilitação da unidades

Até o momento, 
emergenciais para organizar o 
condições de atendimento 24 horas, com foco na qualidade e 
humanização do atendimento ao usuário. 

Dentre as várias ações estratégicas, destacam
profissional e reformas na estrutura física 
termo aditivo aos contratos de manutenção dos equipamentos médicos hospitalares 
e, em alguns casos, foi necessária a substituição

Em relação aos insumos, a reposição está acontecendo semanalmente ou de 
acordo com a necessidade da UPA
farmácias. Uma importante meta estabelecida
do Núcleo de Segurança do Paciente e 

Além disso, com o objetivo de atender 
adequação e qualificação das Unidades de Pronto atendimento 
definidas algumas ações como
meio de capacitação das equipes de trabalho. O esforço 
Diretoria de Ensino e Pesquisa na
padrão e protocolos, aprimorando o processo de trabalho 
pronto atendimento.    

No mais, também serão criados mecanismos de gestão e avaliação, para 
qualificar o registro da informaç
atendimento prestado ao usuário do serviço. 
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Metas do plano de ações e melhorias 

do plano de ação e melhoria da UPA Ceilândia possui
entrega para dezembro de 2019 e está relacionada à criação de um plano de ações 

com a finalidade de habilitar a unidade de pronto atendimento.
ências de cada UPA irão definir linhas de ação para a

com prazos e responsáveis por cada uma
ão da unidades. 

 o foco foi na atuação em ações estruturantes 
para organizar o processo de trabalho e manter a unidade

condições de atendimento 24 horas, com foco na qualidade e 
atendimento ao usuário.  

Dentre as várias ações estratégicas, destacam-se a reposição do quadro 
reformas na estrutura física da UPA Ceilândia. Também foi realizado 

termo aditivo aos contratos de manutenção dos equipamentos médicos hospitalares 
e, em alguns casos, foi necessária a substituição desses.  

Em relação aos insumos, a reposição está acontecendo semanalmente ou de 
sidade da UPA, de modo a beneficiar a logística de

Uma importante meta estabelecida para todas as UPAS é a i
do Núcleo de Segurança do Paciente e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica.

Além disso, com o objetivo de atender as importantes entregas 
adequação e qualificação das Unidades de Pronto atendimento – UPA 24h, foram 

ações como garantir a eficácia e a qualidade do atendimento 
capacitação das equipes de trabalho. O esforço é conjunto e envol

oria de Ensino e Pesquisa na implantação dos procedimentos operacionais 
aprimorando o processo de trabalho de todas as unidades de 

No mais, também serão criados mecanismos de gestão e avaliação, para 
alificar o registro da informação pelos profissionais de saúde

atendimento prestado ao usuário do serviço.  

possui prazo de 
um plano de ações 

com a finalidade de habilitar a unidade de pronto atendimento. Para 
ara atendimento aos 

da uma, de forma a 

ações estruturantes e 
rabalho e manter a unidade em 

condições de atendimento 24 horas, com foco na qualidade e 

eposição do quadro 
Também foi realizado 

termo aditivo aos contratos de manutenção dos equipamentos médicos hospitalares 

Em relação aos insumos, a reposição está acontecendo semanalmente ou de 
a beneficiar a logística dentro das 

para todas as UPAS é a implantação 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica. 

importantes entregas de 
UPA 24h, foram 

qualidade do atendimento por 
é conjunto e envolve a 

implantação dos procedimentos operacionais 
e todas as unidades de 

No mais, também serão criados mecanismos de gestão e avaliação, para 
de saúde e melhorar o 
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