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1.  APRESENTAÇÃO 
 
 

Itanhaém foi a porta de entrada do Instituto Sócrates Guanaes (ISG) no Estado de São 

Paulo, que assumiu, em 1º de julho de 2017, a gestão do Hospital Regional Jorge 

Rossmann (HRJR). Este é o primeiro contrato que o ISG assume no Estado, após 

vencer a licitação proposta pela Secretaria Estadual de Saúde, cujo resultado foi 

publicado no Diário Oficial, em 06 de maio de 2017. O objetivo do Instituto é apresentar 

ao maior estado do país e berço do modelo de gerenciamento de hospitais por OSS, 

sua experiência, eficácia e compromisso com a saúde, adquiridos ao longo de 18 anos. 

 

O desafio desta gestão foi fazer uma transição do modelo de consórcio público para a 

gestão de OSS, sendo o HRJR o 42º hospital do estado a ser gerido por uma 

Organização Social de Saúde.  

 

Com uma gestão eficiente e toda sua expertise, o ISG precisou, primeiramente, 

implantar os serviços e sua cultura em um prédio antigo, assumindo todos os 

colaboradores do antigo gestor e, que quiseram continuar a oferecer o melhor do seu 

talento para cuidar e salvar vidas. Outra etapa importante foi a formação do novo corpo 

clínico do hospital com diferencial e qualificação necessárias para uma gestão de 

sucesso.  

 

Após a entrega da nova estrutura (novo prédio do hospital), foi realizada a transferência 

de todo serviço e pacientes, em curto espaço de tempo, mantendo a mesma qualidade 

e eficiência, garantindo o melhor atendimento. Para oferecer uma transição eficiente, 

foi considerada toda a complexidade do processo em termos de segurança e custos. 

 

Este Relatório de Atividades contempla todas as ações desse processo e seu 

detalhamento, além do desempenho assistencial obtido de julho a dezembro de 2017.   
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2.  PERFIL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ISG 
 
 

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é uma organização civil de direito privado, sem 

fins lucrativos, que tem como missão promover saúde com espírito público e 

eficiência do privado. Fundado em 13 de julho de 2000, em Salvador, capital da 

Bahia, foi reconhecido como de utilidade pública municipal e estadual e qualificado 

como Organização Social de Saúde. Referência na formação médica e 

multiprofissional de terapia intensiva, é um dos pioneiros no tratamento humanizado 

em ambiente hospitalar e um dos maiores centros de formação de recursos 

humanos em Medicina Crítica (Emergência e UTI) do Brasil. 

 

Por acreditar na educação como base para a promoção de saúde de qualidade, o 

Instituto desenvolve uma série de ações nas áreas de Laboratório de Treinamento e 

Simulação em Saúde, Ensino e Desenvolvimento Profissional, tendo formado em 18 

anos mais de 3.900 treinandos do curso prático hands on, mais de 480 pós-

graduados especialistas em saúde multidisciplinar, mais de 700 formandos em 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Atua também na área de Programa 

de Atenção Básica à Saúde, em Comitê de Pesquisa e na Gestão e Consultoria em 

Saúde. 

 

Iniciou em 2012 o processo de expansão pelo território nacional. Atualmente está 

credenciado para atuar com gestão e consultoria em saúde nos estados da Bahia, 

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 

Paulo, e em 11 municípios do território nacional, sendo 7 deles no Estado de São Paulo. 
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2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES DO ISG 

 

MISSÃO DO ISG 

“Saúde com espírito público e eficiência do privado”. 

 

VALORES 

 

 Saúde é prioridade: é dever do Estado e direito de todos os cidadãos. Deve 

ser oferecida com igualdade e equidade garantindo-se o acesso universal. 

 Educação é fundamental: sendo o ensino e a pesquisa ferramentas 

essenciais para eficiência do processo; 

 Humanização é diferencial: no processo de promover saúde e assistência 

ao paciente de maneira holística e integral. 

 Ética como única censura: é determinante fazer o bem com autonomia, 

justiça e livre de qualquer preconceito. 

 Gestão eficiente é responsabilidade social: promover saúde com 

qualidade e ao menor custo-benefício é um dever social. 

 Capital Humano é o maior patrimônio: formar gente para cuidar de gente e 

garimpar talentos. 

 Desenvolvimento sustentável: captar e gerir o “dinheiro bom” para cumprir 

nossa missão;  

 Transparência com dinheiro dos outros: auditar e apresentar onde e como 

foram aplicados os recursos financeiros; 

 Parceria para somar expertise: multiplicar ativos e dividir resultados 

pactuados. 

 Meritocracia: premiar o empreendedorismo e o mérito resultante do trabalho 

eficiente e criativo. 
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2.2 ORGANOGRAMA ISG 
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2.3 HISTÓRICO: EXEMPLOS DE SUCESSO DE GESTÃO  

 

 

Por meio da gestão de unidades de saúde, desde a atenção básica à alta 

complexidade, o ISG oferece atendimento digno à população e disponibiliza campos 

de estágio propícios para formação de profissionais capacitados, a fim de cuidar da 

saúde da nossa gente. 

 

Entendemos por gestão em saúde a capacidade de gerir assistência médica e 

multiprofissional, promover atenção básica à saúde, reabilitar quando viável e cuidar 

sempre, com qualidade ao melhor custo possível, tendo como princípio a ética e a 

humanização.  

 

A seguir, um breve resumo da nossa trajetória: 

 

Hospital da Cidade (HC) - Salvador, Bahia  

Gestão 2002-2008 

Inaugurado em 18 de fevereiro de 2000, foi planejado e concebido para oferecer 

atendimento de qualidade e assistência humanizada a uma parcela importante da 

cidade de Salvador. Referência em formação profissional, humanização e medicina 

crítica no país. o hospital logo se tornou referência no atendimento e na formação de 

recursos humanos em Medicina Crítica (Emergência e UCI), funcionando como 

Hospital de Ensino. Foi o primeiro parceiro e experiência de Gestão de sucesso do 

ISG, sendo replicados para os outros cases da nossa história. 

Estrutura: 110 leitos; 30 leitos de UTI; 20 leitos de Emergência; 5 Salas Cirúrgicas. 

Produtividade anual: 3 mil procedimentos cirúrgicos; 50 mil atendimentos de 

emergência; 30 mil consultas ambulatoriais e 150 mil procedimentos diagnósticos. 

 

Instituto do Coração da Bahia (INCOBA) - Salvador, Bahia  

Gestão 2006-2007 

O Hospital Ana Néri (SESAB/INCOBA) foi a primeira Unidade de Assistência em 

Alta Complexidade Cardiovascular da Bahia. Implantou e realizou serviços de saúde 

com qualidade, eficiência e humanização, agregando benefícios para a população e o 

governo do Estado. Promoveu ainda ações de ensino e pesquisa nas áreas de 

cardiologia e cirurgia cardiovascular. Este trabalho foi a pedra angular para 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 

 

8  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN – 2017 

implantação do sistema e da Rede de Atendimento Cardiovascular do Estado da 

Bahia. 

Estrutura: 103 leitos, sendo: 25 leitos de UTI (4 de UTI Pediátrica, 4 de UTI Neonatal, 

9 de UTI Pós-Operatório e 8 de UCO). 

Foram realizados mais de 880 mil procedimentos. 

 

Programa de Saúde da Família (PSF) - Prefeitura Municipal de Salvador 

Gestão 2006-2008 

O ISG realizou o gerenciamento Técnico e Administrativo – para implantação e 

desenvolvimento de estratégias dos Programas de Saúde da Família e de agentes 

comunitários em Salvador. Iniciou as atividades com 26 equipes do Programa de 

Saúde da Família (PSF), 14 equipes de saúde bucal e 11 equipes de Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) nos distritos sanitários de Cajazeiras, 

Liberdade, Centro Histórico, São Caetano e Valéria. 

Mais de 22 mil procedimentos/atendimentos realizados. 

 

Hospital Estadual da Criança (HEC) - Feira de Santana, Bahia  

Gestão 2010-2012  

Foi o maior hospital infantil do Norte-Nordeste, especializado em Pediatria, de 

média e alta complexidade. Referência em trabalho humanizado, formação profissional 

e qualidade no ensino. 

Estrutura: 317 leitos, sendo 37 Unidades de Pronto Atendimento, 40 de UTI Pediátrica, 

30 de UTI Neonatal e 210 de internamento; 10 salas cirúrgicas e um avançado Serviço 

de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT).  

 

Carnaval e Festas Populares - Salvador, Bahia 

Gestão 2011-2015  

O ISG atendeu às festas populares de Salvador. Por ano, são cerca de 41 eventos que 

atraem turistas de todo o Brasil e de várias partes do mundo. Com mais de 2 milhões 

de pessoas, uma infraestrutura de helicóptero, ambulanchas e ambulâncias, 13 

postos de atendimento e mais de 500 profissionais, foram realizados mais de 7 mil 

atendimentos de emergência, por ano. 
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Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) - Araruama, Rio de Janeiro  

Gestão 2013-2017 

Unidade hospitalar referenciada, de alta e média complexidade, com atendimento 

para 9 municípios da Baixada Litorânea, abrangendo uma população de mais de 768 

mil habitantes, segundo o IBGE 2015. Referência em trauma na região turística do 

estado do Rio de Janeiro, gerou aumento dos Índices de Satisfação do usuário logo no 

segundo mês de gestão do ISG. Nos 43 meses de administração, em parceria com o 

Estado, o HERC tornou-se um hospital reconhecido como modelo na saúde do Rio 

de Janeiro, com conquistas significativas como:  

 Conceito A em Termo de Referência da SES pelo atingimento de metas 

quantitativas;  

 Prêmio Qualidade Rio por Excelência em Gestão; 

 Certificado de Hospital Amigo do Idoso (primeiro hospital público do Rio de 

Janeiro com esse projeto); 

 Certificado de Nível de Gestão nível 2, pela GesPública; 

 1º Hospital Estadual do Rio de Janeiro a implantar o Time de Resposta Rápida 

– TRR; 

 Menção Honrosa pela Câmara Municipal de Iguaba Grande. 

 

Estrutura: 87 leitos, 9 leitos de UTI adulto, 5 leitos de UTI Neonatal e 5 leitos de UTI 

Pediátrica, 7 leitos de USI Adulto. 

Produtividade: Foram realizados cerca de 34 mil atendimentos de urgência, 

emergência e ambulatoriais, mais de 8 mil internações; 7,5 mil cirurgias, 77,5 mil 

exames de imagem e 335,3 mil exames laboratoriais. 

 
Atualmente, gerimos 5 unidades de saúde, incluindo o HRJR. São elas: 

 

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) - Goiânia, Goiás 

Gestão desde 2012  

Especializado em infectologia e dermatologia, referência na região Centro-Oeste 

do país na sua especialidade. Em apenas 2 anos de gestão, de uma situação de 

interdição ética pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (CREMEGO) 
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conseguiu alcançar a Acreditação. É o número 1 em Humanização no Brasil, 

segundo o Ministério da Saúde, e primeiro e único hospital em infectologia do 

país com Certificado de Qualidade de Excelência conferido pela ONA. 

Estrutura: 111 leitos, sendo 15 de UTI. 

Em 2017, realizou mais de 46 mil atendimentos, 246 mil exames, 2 mil 

internações e 605 intervenções cirúrgicas. 

 

Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio 

Solidariedade (CEAP-SOL) - Goiânia, Goiás 

Gestão desde 2014 

Projeto inovador, arrojado e único no país, voltado para o apoio aos 

portadores de HIV/AIDS, prestando assistência médica, odontológica, 

psicológica, social, farmacológica, nutricional e serviço de enfermagem. A unidade 

conta com três Núcleos: Ambulatorial, Hospitalar e Casa de Apoio. 

Estrutura: 58 leitos, sendo 28 da Casa de Apoio, 20 de longa permanência e 10 

de cuidados paliativos. 

Em 2017, a unidade realizou mais de 28 mil atendimentos. 

 

Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) - Niterói, Rio de Janeiro 

Gestão desde 2014 

Única emergência de portas abertas de Niterói, referência no atendimento de 

média e alta complexidade em traumatologia, ortopedia, neurologia e cirurgia geral 

e única maternidade para gestante de alto risco Atende uma região com mais de 

dois milhões de habitantes, priorizando o atendimento humanizado. 

Apesar da crise econômica e escassez de recursos financeiros no estado, o ISG vem 

conseguindo sustentar o atendimento na unidade em quantidade e qualidade, 

humanizado e digno, gerenciando os custos de forma estratégica, otimizando 

processos e fazendo sempre mais com menos, seguindo sua missão de cuidar e 

salvar vidas, em parceria com a SES-RJ. 

Estrutura: 242 leitos, sendo: 30 leitos de UTI Adulto, 7 leitos de UTI Neonatal, 5 leitos 

de UI e 59 leitos de Maternidade. 

Em 2017, realizou mais de 69 mil atendimentos, mais de 470 mil exames, mais de 

6 mil intervenções cirúrgicas e mais de 9 mil internações. 
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Hospital Regional de São José dos Campos, São José dos Campos, São Paulo 

Gestão desde 2018 

O novo Hospital Regional de São José dos Campos foi concebido por meio de parceria 

público-privada na modalidade de concessão administrativa para construção, 

fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão dos serviços não assistenciais. 

Com 108 leitos, a unidade possui o perfil de média e alta complexidade e será 

referência para urgências e cirurgias eletivas de ortopedia, cardiologia e 

neurologia/neurocirurgia, tendo como principais atividades assistenciais UTI Clínica 

de Adultos, Emergência 24 horas, Centros Cirúrgicos Geral e Ambulatorial, Centro de 

Recuperação Pós-Anestésica e Centro Diagnóstico. 

Após inauguração, será um hospital referenciado para 39 municípios da área de 

abrangência do DRS XVII – Taubaté e para 11 municípios da Região de Saúde alto do 

Tietê, totalizando uma população de 5.406.190 habitantes (IBGE, 2016).   
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3.  HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL HRJR 

 

 

 

 

3.1 ORGANOGRAMA HRJR 
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3.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES DO HRJR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Educação 

 Inovação; 

 Universalidade; 

 Humanização; 

 Meritocracia. 

Oferecer um atendimento de excelência, 
através de uma gestão eficiente e 

resolutiva, apoiada em qualidade e 
humanização, visando  

cuidar e salvar vidas. 

 Legalidade 

 Impessoalidade; 

 Moralidade; 

 Publicidade; 

 Eficiência; 

MISSÃO 

Ser uma Unidade modelo em 
atendimento na Baixada Santista, com 
foco em capacitação profissional, 
qualidade, segurança e inovação. 

VISÃO 

VALORES 
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O Hospital Regional Jorge Rossmann (HRJR) fica localizado na cidade de Itanhaém, 

dando cobertura a cinco municípios das regiões da Baixada Santista e Vale do Ribeira, 

como Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo, atendendo uma 

população de aproximadamente 222.500 habitantes, com serviços 100% gratuitos. Na 

alta temporada, existe um acréscimo da população flutuante de cinco vezes mais, o 

que contribui no aumento da necessidade de assistência. É uma Unidade de Urgência 

e Emergência Referenciada, integrado às ações do Departamento Regional de 

Saúde - IV na região da Baixada Santista, ligado à Coordenadoria de Regiões de 

Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  

 

O HRJR foi incorporado na rede estadual – ainda como Hospital Regional de Itanhaém 

(HRI) –, restabelecendo suas atividades em 14 de agosto de 2007 e hoje está 

vinculado à Coordenadoria de Serviços de Saúde (CSS) da SES-SP. 

 

Em junho de 2017, após participar de Convocação Pública, o ISG celebrou Contrato 

de Gestão (nº 001.0500.000011/2017) com a SES-SP para gerenciar o hospital, por 

cinco anos. Em 1º de julho, assumiu a gestão plena, já com a missão de realizar uma 

dupla transição – um processo inédito no estado de São Paulo –, passando a 

gestão de um consórcio municipal para OSS, e a transferência e implantação dos 

serviços do prédio antigo para a nova estrutura, com a manutenção do atendimento 

aos pacientes. 

 

O modelo de gestão proposto busca adotar as melhores práticas utilizadas em 

hospitais de excelência, privados e públicos, visando garantir uma assistência de 

qualidade ao melhor custo possível, utilizando-se de planejamento, processos 

estruturados, transparência, agilizadade e ética.  

 

Com foco na Humanização, o hospital busca trabalhar a saúde através dos 

princípios, diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) e da 

Política Estadual de Humanização (PEH), sendo, a humanização uma de suas bases 

para a realização do trabalho assistencial. 
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3.3 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E ESTRUTURA FÍSICA 

 

Atendendo solicitações de todo o estado, em especial dos municípios situados na 

região de saúde do Departamento Regional de Saúde - DRS IV - Santos, está 

integrado aos sistemas de regulação de serviços eletivos e de urgências da CROSS, 

onde os gestores municipais, regionais e estaduais podem agendar e acompanhar, 

de modo on-line, a utilização desses serviços. 

 

Serviços Oferecidos: 

 Clínica Geral; 

 Pediatria; 

 Obstetrícia; 

 Traumato-Ortopedia; 

 Cirurgia Otorrinolaringológica, Proctológica, Dermatológica e Geral; 

 Anestesiologia; 

 Medicina Intensiva; 

 Medicina Intensiva Neonatal; 

 Serviços de Auxílio Diagnóstico (Tomografia, Radiologia, Ultrassonografia, 

Ecocardiograma, Laboratório, Endoscopia / Colonoscopia). 

Capacidade Instalada: 

 10 Leitos de Clínica Médica; 

 25 Leitos de Clínica Cirúrgica; 

 06 Leitos de Pediatria; 

 23 Leitos de Alojamento Conjunto; 

 12 Leitos de Patologia Obstétrica;  

 10 Leitos de UTI Adulto; 

 10 Leitos de UTI Neonatal. 

 

TOTAL: 96 leitos operacionais. 
 

Recursos do Centro Cirúrgico 

 05 Salas Cirúrgicas. 
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4.  TRANSIÇÃO DE GESTÃO: SES/CONSÓRCIO/ISG 

 

A Equipe de Transição, designada pela Portaria CGCSS – 2, de 22/05/2017, foi 

formada para conduzir o processo entre a SES, o consórcio ConSaúde e o ISG. 

Foram realizadas diversas reuniões com as equipes e com a supervisão e 

orientação da SES, fundamentais para o sucesso do processo e para definição e 

alinhamento da transição nas áreas: Patrimônio, Recursos Humanos, Contabilidade, 

Contratos com Terceiros, Suprimentos, Estrutura Física e Tecnologia da Informação.  

 

O ISG prontamente montou uma Equipe de Implantação para auxiliar na organização 

e padronização dos serviços, planejamento e treinamento de colaboradores. 

 

As atividades do ISG foram iniciadas ainda em maio, com a realização de reuniões 

com os colaboradores da ConSaúde e equipes médicas, apresentando a filosofia e o 

trabalho do ISG, e coletando documentos necessários para a contratação. A reunião 

realizada do dia 14 de junho de 2017 foi um grande marco para a anuência da maioria 

dos colaboradores, com a presença da Superintendência do ISG, que convidou a 

todos os colaboradores que quisessem permanecer e aplicar o melhor do seu 

talento para cuidar e salvar vidas. Como resultado tivemos sucesso com o aceite 

de mais de 90%  dos colaboradores que já trabalhavam no hospital. Em paralelo, a 

equipe de Recursos Humanos realizou um Processo Seletivo emergencial para 

complementação das vagas, iniciado em 26 de junho. 

 

Nos dias 1, 2 e 3 de julho, o Superintendente Técnico-Científico, Dr. André Guanaes, 

juntamente com a Diretora do Hospital, Maria José Araújo, Drº João Tergolino e Sarah 

Munhoz, fizeram visitas às instalações e deram as boas vindas aos novos 

colaboradores. As atividades foram iniciadas ainda no prédio antigo, com 

funcionamento pleno dos serviços contratados. 
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5.  MODELO DE GESTÃO ISG 

 

A gestão do ISG é marcada pela realização de diagnóstico situacional das diferentes 

áreas para avaliar desde a situação inicial ao chegar na nova unidade e a evolução 

do processo de implantação, envolvendo as áreas de Gestão de Pessoas, 

Suprimentos, TI, Patrimônio, Engenharia Clínica, estrutura física, como também os 

recursos disponíveis para servir como base de comparação para as ações a serem 

realizadas através do Contrato de Gestão a ser firmado com a Secretaria Estadual de 

Saúde de SP. 

 

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento 

no Estado de São Paulo propomos filosofias de trabalho utilizadas com sucesso em 

outras unidades hospitalares geridas pelo Instituto Sócrates Guanaes em outros 

estados do Brasil. 

 

5.1 GESTÃO DE PESSOAS 

Recursos Humanos (RH) é sabidamente o maior custo do setor hospitalar. Representa 

em torno de 55% a 70% do orçamento, a depender da complexidade do hospital. Ao 

entrar em uma nova gestão, o ISG entende que a Gestão de Pessoas é o fator 

primordial para atingir os resultados esperados. Além de pessoas, todos os processos 

de gerenciamento que envolvem os colaboradores são tratados de forma cuidadosa.  

Assim, o ISG dispõe de equipe local, na unidade, tendo implantado diversos 

indicadores, normas e políticas, treinamentos ao setor Gestão de Pessoas. 

 

5.1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 

A prioridade para composição do quadro de colaboradores foi convidar os servidores 

da ConSaúde para fazerem da nova equipe ISG/HRJR. Neste momento, obtivemos 

o aceite de 332 colaboradores do total de 407 servidores existentes no quadro.  

 

Para compor o quadro necessário para operação do HRJR, foram ainda realizados, 

ao longo de 2017, 7 processos seletivos por Edital Público e/ou contratação 

emergencial, envolvendo a contratação de 37 diferentes categorias profissionais. 
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Nestes processos seletivos tivemos um total de 2.349 candidatos inscritos que 

passaram por prova de seleção resultando em 991 classificados, 201 contratados 

e 790 pessoas em cadastro reserva, para futuras contratações na unidade. 

 

Os processos seletivos do ISG são conduzidos por uma equipe própria, formada por 

profissionais das unidades que administra, envolvendo os setores de Gestão de 

Pessoas e a Comunicação, garantindo eficiência e transparência na condução dos 

resultados e divulgação (na imprensa, no site e nas Redes Sociais do Instituto). 

 

 

5.1.2. CONTRATAÇÃO DO CORPO CLÍNICO 

 

O corpo clínico médico representa, em percentual, o maior valor dispendido em RH 

entre as diversas categorias profissionais que atuam em um hospital, devido ao seu 

quantitativo e valor de remuneração. Assim sendo, uma criteriosa seleção e gestão dos 

reais recursos necessários, de acordo com a demanda e para uma boa produtividade, 

é mandatória e essencial para a eficiência desejada. 

 

Nesse contexto, a seleção do corpo clínico foi liderada pelo Superintendente Técnico-

Científico do ISG, visitando várias cidades e hospitais de referência na Baixada 

Santista (entre eles, o Hospital Guilherme Álvaro e a Santa Casa de Santos), assim 

como encontros com médicos renomados e qualificados, em busca dos melhores 

talentos da região. Em alinhamento com o propósito e a missão do ISG, as equipes 

deveriam ser engajadas em oferecer saúde com espírito público e eficiência do privado 

para toda população SUS. 

 

A seleção das equipes cumpriu os critérios de melhor custo e qualidade, priorizando 

coordenações com título de especialista em sua área de atuação, preservando a 

composição das equipes com colegas que já faziam parte do corpo clínico do hospital.   

 

Após a contratação das equipes médicas nas áreas afins, UTI Neonatal, UTI Adulto, 

Obstetrícia, Ortopedia, Cirurgia Geral e Ortopédica, iniciou um trabalho de integração 

entre as equipes médicas já existentes no hospital com as recém-contratadas, de 
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forma que um planejamento estratégico foi estabelecido para dar continuidade a todas 

as ações desenvolvidas. O diagnóstico inicial era de um corpo clínico deficitário, 

sem especializações necessárias e com falta de plantonistas, comprometendo a 

assistência ao paciente. Devido a esta ausência de profissionais, o hospital não 

funcionava na sua capacidade plena. Para cumprir com as exigências legais de 

acordo com as Normas Regulamentadoras, RDC, o ISG contratou 112 médicos 

para oferecer o melhor serviço, com melhor qualidade e assistência. 

 

A partir de outubro, com o novo prédio em pleno funcionamento e as equipes médicas 

compostas por profissionais titulados em diversas especialidades e com novos 

procedimentos incorporados como Ecocardiograma, Ultrassonografia, Tomografia 

Computadorizada, Raio X Digital, contribuíram para alcançar as metas estipuladas no 

contrato de gestão. 

 

A seguir, demonstramos um comparativo do quadro encontrado na gestão do 

consórcio ConSaúde e o atual quadro de colaboradores do ISG – Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Comparativo de colaboradores por categoria ConSaúde e ISG 

GESTÃO MÉDICO ASSISTENCIAL 
ADMINISTRATIVO 

/ APOIO 
TOTAL 

CONSAÚDE 76 208 149 433 

ISG 112 254 158 524 

 
 

É importante ressaltar que, dos 76 médicos contratados da ConSaúde, 50 eram CLT 

e 26 PJ (Neonatologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Medicina do Trabalho e 

G.O). 

 

No final de 2017, contávamos com 410 profissionais, distribuídos conforme gráfico 

abaixo – Quadro 2. Essa força de trabalho é complementada por equipes terceirizadas 

nas áreas Médicas, Vigilância Patrimonial, Suprimentos, Laboratório e Agência 

Transfusional. 
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                 Quadro 2 – Composição do quadro, conforme categorias 

 
 

5.2. NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR) 

 

O NIR inicialmente era formado por 4 (quatro) oficiais administrativos, em regime de 

plantão de 12 horas diárias, não contemplando a regulação de pacientes no período 

noturno. Também encontramos um equipamento de Telemedicina, sem utilização, há 

cerca de 1 (um) ano. Este equipamento é considerado de extrema importância para a 

discussão de casos clínicos complexos, que faz interface com hospitais de 

referência de ensino (HC, Hospital São Paulo etc) e a CROSS. 

 

No diagnóstico realizado pela equipe do ISG na implantação, foi evidenciada a 

necessidade de redimensionamento do quadro de colaboradores, substituindo os 

oficiais administrativos por 3 (três) assistentes administrativos e 4 (quatro) enfermeiros, 

adequando o serviço para atendimento 24 horas, com supervisão de enfermagem e 

qualificação técnica nas respostas das solicitações de vagas.  

 

Também foi realizada uma organização estrutural do serviço com disponibilização de 

uma sala adequada, com estrutura tecnológica para acesso ao Sistema CROSS e 

gerenciamento de leitos, mapeamento dos fluxos de pacientes regulados e 

atendimentos ambulatoriais; treinamento para as equipes nos módulos de Regulação 

e gerenciamento de leitos do sistema da CROSS; instalação do Equipamento de 

Telemedicina na emergência e treinamento realizado, pela equipe da CROSS, para 

utilização do equipamento.  
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5.3. REABILITAÇÃO 
 
 

A implantação da Reabilitação Hospitalar foi, sem dúvida, um grande desafio. Em curto 

espaço de tempo, estabelecemos a reengenharia do quadro funcional da área e, 

através da utilização de esforço direcionado, iniciamos a cultura da funcionalidade e 

reinserção social, dentro do escopo da humanização e cuidados centrados na família 

e no paciente. Rapidamente, os resultados se revelaram, traduzidos na satisfação de 

nossa clientela, redução na permanência hospitalar, maior rotatividade em leitos 

de UTI, menor tempo em ventilação mecânica e alta hospitalar segura e 

consciente. 

 

 

 

5.4 GESTÃO DA QUALIDADE 
 

No início dos trabalhos do ISG na Unidade, percebeu-se uma fragilidade na cultura de 

Qualidade e Segurança do Paciente existentes no hospital. Considerando a 

inexistência de comissões obrigatórias, protocolos e mapeamento de fluxos, foi 

necessário iniciar e implantar este trabalho com um processo de organização 

institucional, constituindo comissões técnicas obrigatórias e outras para apoio da 

gestão, padronização dos formulários utilizados, mapeamento e descrição dos 

Procedimentos Operacionais Padrão – POPs, mapeamentos de fluxos operacionais 

para garantia da Segurança dos pacientes. 

 

Em 2017, foram padronizados mais de 100 formulários assistenciais, 103 POPs e 

constituímos 09 Comissões Técnicas, descritas abaixo: 

 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); 

 Comissão de Verificação de Óbitos, Mortes Maternas e Perinatais; 

 Comissão de Revisão de Prontuários; 

 Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes; 

 Comissão de Padronização de Materiais e Medicamentos; 

 Comissão de Vigilância Epidemiológica; 
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 Comissão de Gerenciamento de Resíduos; 

 Núcleo de Educação Permanente; 

 Comissão de Humanização. 
 

 

5.4.1 INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 
 

O HRJR tem o título de Hospital Amigo da Criança, uma iniciativa idealizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo UNICEF para promover, proteger e 

apoiar o aleitamento materno. As mães são orientadas e apoiadas para o sucesso 

da amamentação desde o pré-natal até o puerpério, aumentando dessa forma os 

índices de aleitamento materno exclusivo e continuado e reduzindo a mortalidade 

materna e infantil. Este título faz do hospital referência em amamentação na região. 

 

5.5 AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO 
 

O HRJR busca aplicar a humanização na saúde através dos princípios, diretrizes e 

dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Estadual de 

Humanização (PEH), fazendo desta uma de suas bases para a realização do trabalho 

assistencial. 

 

Na área assistencial, preconizamos a inclusão do paciente e sua família no processo 

de tratamento, através de um olhar integral sobre a saúde-doença, sendo uma das 

principais estratégias o trabalho realizado por uma equipe multiprofissional. 

 

 

Destacam-se a seguir as principais ações: 

 

 

a) Visita Multidisciplinar nas UTIs Neonatal e Adulto: Ferramenta de Qualidade 

e Segurança do Paciente 

Com o objetivo de melhorar a qualidade e a segurança no atendimento integral à 

saúde do paciente, foi implantado no hospital a rotina de “visitas multidisciplinares”, 

conhecidas mundialmente como rodas multidisciplinares, que consistem na passagem 

conjunta dos diversos profissionais da equipe assistencial por cada paciente, com 

vistas a coordenar o seu cuidado, checar os riscos e medidas de prevenção, 
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estabelecer metas diárias/semanais de cuidado, além de checar itens que garantam 

a segurança e o acolhimento do paciente e familiares, assim como o preparo para a 

alta. 

 

b) Horário Diferenciado de Visitas  

No hospital, acreditamos que as visitas podem contribuir de forma relevante com a 

recuperação do paciente. Seguindo essa premissa, foram instituídos horários 

diferenciados, com dois períodos de 2h cada para visitação nas Enfermarias, na 

Pediatria e no Alojamento Conjunto, dois períodos de 1h na UTI Adulto e um período 

de 1h na UTI Neonatal com livre acesso para o pai das 08:00 às 20:00. Assim, 

entendemos que a recuperação do paciente seja favorecida com a presença dos 

familiares. 

 

c) Orientações a Acompanhantes 

Com o objetivo de apoiar os acompanhantes e oferecer maior segurança aos usuários 

do SUS, o hospital possui diversas ferramentas para orientação sobre as regras e 

procedimentos a serem adotados no período que estiverem dentro da Unidade 

Hospitalar. O hospital oferece cartilha de orientação aos usuários, TVs informativas, 

além de uma equipe capacitada para o cumprimento dessas funções. 

 

d) Coral ‘Pedra que Canta’ 

Com foco na Humanização, integração dos colaboradores e melhoria do clima 

organizacional, o ISG montou o Coral ‘Pedra que Canta’, uma ação sem custos e 

formada por colaboradores. O Coral foi inaugurado no Dia do Médico, 18 de outubro, 

e cantou também na inauguração do novo prédio, para o Governador e todos os 

convidados.  

e) Ações de Natal 

O clima de Natal tomou conta do Regional, com Papai Noel, Coral e Árvore de Natal. 

Na entrada do hospital, uma árvore – um dos símbolos mais populares das celebrações 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 

 

24  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN – 2017 

natalinas, foi montada com fotos e mensagens dos colaboradores. Pacientes, 

acompanhantes, visitantes e colaboradores entraram no clima, com a chegada do 

Papai Noel, no dia 19/12. O bom velhinho entregou lembrancinhas doadas, para os 

bebês da UTI Neonatal e da Maternidade, além de marcadores de livro com 

mensagens motivacionais para os demais pacientes e acompanhantes.  

 

No dia 20/12, a música invadiu o hospital, com o Coral ‘Pedra que Canta’ – formado 

por colaboradores. Eles percorreram todos os andares levando música, carinho e mais 

alegria a todos.  

 

f) Acolhimento de Gestantes e Puérperas usuárias de Substâncias 

Psicotrópicas 

Com o objetivo de agregar medidas protetivas aos recém-nascidos das Puérperas e 

Gestantes com esta condição, intensificamos a parceria com o Município de Itanhaém, 

com apoio especial do Ministério Público, através do ‘Programa Cuidar’. Este programa 

visa a aplicação do Protocolo de Atendimento a Gestantes com abuso de Substâncias 

e a prevenção da Gestação não planejada em mulheres com transtorno mental grave 

e abuso de substâncias. 

 

Além de atender às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente, busca atentar 

às condições psicossociais do binômio mãe-bebê, avaliando sua rede de apoio familiar 

e de proteção e acesso à saúde e demais demandas sociais. 

 

As Gestantes e Puérperas incluídas nesse programa são orientadas e inseridas na 

rede de cuidados de pré-natal e puerpério, visando reduzir a incidência de agravos 

relacionados a transmissão vertical de DSTs, prematuridade e Mortalidade Infantil. 

 

Desde a implantação do programa, os índices de mortalidade infantil no Município de 

Itanhaém têm apresentado uma queda significativa, chegando a menos de um ponto 

percentual, o menor da Baixada Santista.  
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Esses resultados se devem a atuação em rede, sendo a maternidade do HRJR de 

grande importância na identificação deste fator de risco, ou seja, a crescente demanda 

de mulheres usuárias de substâncias entorpecentes. 

 

São parceiros nesse projeto: Promotoria de Justiça, Conselho Tutelar e equipes do 

CAPS Alcóol e Droga, CAPS II, CAPS Infantil e Centro de Infectologia de Itanhaém – 

CINI, Centro de Especialidades da Criança e da Mulherde Itanhaém – CESCRIM. 

5.6 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Avaliar a satisfação dos usuários nos serviços de saúde se constitui numa importante 

ferramenta para subsidiar as decisões de gestão e futuras ações. 

 

Utilizamos como metodologia de Trabalho a Pesquisa de Satisfação do Usuário – PSU 

feita no leito e no pronto atendimento e as manifestações espontâneas no Serviço de 

Atendimento ao Usuário – SAU, com o objetivo de avaliação da qualidade da 

assistência – Quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Satisfação de Usuários 
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5.7 SUPRIMENTOS 

 

Ao assumir o HRJR, o setor de Suprimentos estava bem abastecido, não prejudicando a 

assistência por falta de insumos. Entretanto, os controles eram precários, as dispensações dos 

materiais e medicamentos para as áreas assistenciais eram manuais, fragilizando o controle 

do estoque e o seu custeio. O ISG identificou a necessidade de investir na informatização do 

setor, com controle por leitores ópticos de códigos de barras, registrando a entrada e saída de 

materiais e medicamentos na Central de Abastecimento e demais pontos de dispensações. 

Foram implantadas duas Farmácias Satélites, uma para atender o Centro Cirúrgico e outra 

para atender a Unidade de Internação, otimizando e dando agilidade ao processo de requisição 

e dispensação de materiais e medicamentos para as principais áreas assistenciais. Este 

controle repercute diretamente na gestão de custos dos insumos. 

 

5.8 ENGENHARIA 

  

A engenharia teve um papel fundamental no processo de implantação da nova 

estrutura e na transição dos serviços, nos aspectos inerentes à estrutura predial e à 

engenharia clínica. O trabalho foi realizado em parceria com as áreas assistenciais e 

os diversos fornecedores para um planejamento com vistorias e testes de todas as 

instalações do novo prédio. Foram verificados o sistema da parte elétrica, subestação, 

geradores, estrutura hidráulica, sistema de gases medicinais, GLP, elevadores e 

sistema de climatização. 

 

A nova unidade recebeu aproximadamente 3 mil equipamentos/mobiliários, entre 

equipamentos médicos de alta complexidade, como Tomógrafo, Arco Cirúrgico, 

aparelhos de anestesia, entre outros. Foram realizadas instalação, testes e 

juntamente com os fabricantes e representantes das marcas o application e 

o demonstration para toda equipe.  

 

Atualmente, a unidade conta com suporte técnico às equipes médicas e de 

enfermagem, buscando sempre um serviço qualificado e especializado de 

gerenciamento e manutenção do parque tecnológico em equipamentos médico-

hospitalares. 
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Com o atraso da obra, prevista para o início da gestão – em 15 de agosto –, houve a 

necessidade de manter as duas estruturas. Esta situação levou a um elevado custo 

das contas de consumo, já que foi preciso realizar testes de carga elétrica e do sistema 

de climatização com carga total. 

 

 

 

 

 

 

5.9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

Após um levantamento do Parque Tecnológico da unidade, o ISG constatou 

equipamentos avariados e a falta de automação de setores estratégicos. Ao assumir a 

unidade, realizou investimentos em equipamentos de ponta, visando a revitalização 

do Parque Tecnológico da unidade, conforme descrito abaixo: 

 

 

a) Servidores de Dados 

A estrutura de servidores de dados foi renovada com a aquisição e instalação de 3 

servidores novos, além de 2 nobreaks, melhorando de forma significativa a transmissão 

de dados, possibilitando a implementação do Sistema de Gestão Hospitalar - IGH, além 

da proteção dos equipamentos. Antes, com a ConSaúde, haviam 3 servidores, porém 

apenas 01 (um) operacional. 

 

 

b) Computadores Desktops e Notebooks 

Foi firmado contrato com um fornecedor de equipamentos de tecnologia, com locação 

de 95 computadores e 6 notebooks, proporcionando melhorias na comunicação, 

otimização de processos e estímulo ao colaborador no uso da tecnologia. Antes, com 

a ConSaúde, haviam 68 computadores e 3 notebooks. 

 

 

c) Links de Internet 

A transmissão de dados por internet foi outra barreira detectada, motivo pelo qual foi 

contratado o fornecimento de 02 (dois) links de Internet, sendo 1 (um) link de 30 Megas 
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e outro de 15 Megas, como contingência, garantindo, desta forma, a continuidade e 

disponibilidade do serviço. Antes, com a ConSaúde, havia 1 (um) link de 8 Megas. 

 

d) Relógios de Marcação de Ponto 

Foram adquiridos 6 (seis) relógios de marcação de ponto biométrico (Dimep), para 

attender a necessidade do quadro de colaboradores e tamanho físico da nova estrutura 

predial. Antes, a ConSaúde dispunha de 4 (quatro) relógios biométricos, sendo 01 (um) 

inoperante tecnicamente. 

 

Além de todo o investimento citado, o ISG, adquiriu equipamento de automação 

comercial, como 4 (quatro) painéis digitais de comunicação, 6 (seis) leitores ópticos e 

5 (cinco) impressoras térmicas, promovendo agilidade e confiabilidade aos processos 

setoriais, com foco no resultado e metas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 COMUNICAÇÃO 
 

 

A Comunicação atua de forma estratégica junto aos seus principais públicos, 

identificando oportunidades, gerindo e se antecipando a pontos críticos a serem 

revertidos, de forma a construir e manter uma imagem positiva do ISG e do HRJR, 

disseminar missão, visão e valores, difundir conhecimento e informação e, 

especificamente junto ao seu público interno, contribuir para a manutenção do bom 

clima organizacional, acelerando mudanças de cultura, compartilhando e celebrando 

conquistas. 

 

No processo de implantação, atuou na criação e produção de identidade visual para 

toda a papelaria, uniformes da unidade para equipe assistenciais e administrativas e 

na criação e instalação de mais de 300 placas de fluxos que contribuíam para melhor 

circulação e entendimento dos pacientes no novo prédio. 
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Atua com ações de Endomarketing, divulgação das principais notícias e divulgação 

dos processos seletivos (convocação e resultados), dando total transparência às 

contratações realizadas pelo Instituto. 
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6 TRANSIÇÃO - TRANSFERÊNCIA PARA O NOVO 

PRÉDIO 

 

 

A Equipe de Implantação do ISG realizou diversas reuniões para desenvolver o 

planejamento garantindo uma transferência segura, eficiente e organizada, com a 

assistência plena aos pacientes já internados e aos novos.  

 

O grande desafio foi realizar simultaneamente a implantação do novo prédio 

concomitante com a transferência dos serviços e pacientes, em apenas 60 dias, 

onde, num planejamento, de acordo com a metodologia habitual de gestão 

hospitalar, seriam necessários no mínimo 120 dias, para cumprir todas as 

etapas técnicas, administrativas e operacionais com segurança e eficiência.  

 

Isso só foi possível pela atuação de uma equipe multidisciplinar em trabalho 

continuado, diuturnamente, inclusive em feriados e finais de semana. 

 

A obra do novo prédio do hospital foi entregue no dia 15 de agosto pela construtora 

Tratenge, na presença de representantes da SES e do ISG. Em seguida, a Equipe de 

Transição atualizou o cronograma de atividades e o cronograma de finalização da 

nova estrutura, para realizar o planejamento da transferência, conforme Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Cronograma de finalização da nova estrutura 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL NÚMERO DE DIAS CRONOGRAMA 
PREVISTO 

LIMPEZA CIVIL COMPLETA TRATENGE 13 DIAS ATÉ 28/08 

CHECK LIST DA OBRA ISG 5 DIAS ATÉ 20/09 

DEDETIZAÇÃO ISG 2 DIAS 01 A 02/09 

HIGIENIZAÇÃO HOTELEIRA ISG 5 DIAS 07 A 12/09 

INFRAESTRUTURA PREDIAL 
(Gerador, subestação, GLP, gases medicinais, ar 
condicionado) 

ISG 10 DIAS ATÉ 22/09 

HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - 13 mil m² ISG 3 DIAS 23 A 25/09 

FINALIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR ISG 1 DIA 01/10 
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O planejamento foi o grande diferencial para garantir o sucesso da transição. Para que 

a transferência fosse feita em tempo hábil, com eficiência, segurança e celeridade 

necessárias, o ISG precisou seguir rigorosamente as atividades demonstradas no 

Quadro 1. Outro desafio foi organizar com todos os fabricantes um calendário para a 

abertura, instalação, testes dos equipamentos e mobiliários, e treinamentos 

(application e demonstration) para capacitar e qualificar a equipe técnica e 

administrativa responsável pelo manuseio cumprindo todas as etapas necessárias para 

a transição.  

 

6.1 CRONOGRAMA 

 

Após análise e planejamento das equipes, juntamente com a diretoria e 

Superintendência, ficou decidido que a transição dos serviços e dos pacientes seria 

realizada com planejamento semanal, respeitando as particularidades dos setores e 

a complexidade dos pacientes, conforme detalhado na tabela abaixo. Este 

planejamento foi previamente apresentado e aprovado junto à SES-SP – Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Cronograma de transição 

ANDARES 
SEMANA 1 

OBSTETRÍCIA 
02/10 a 04/10 

SEMANA 2 
NEONATOLOGIA 

05/10 a 8/10 

SEMANA 3 
CLÍNICA CIRÚRGICA 

09/10 a 15/10 

TÉRREO 

Consultório 
Obstétrico; 
Ultrassom 

NIR 

Radiologia  
(1 sala de Raio X) 

Ambulatório 

Clínica Médica 
Emergência 
Tomografia 

1º ANDAR Centro Cirúrgico 
(1 Sala) 

UTI NEO / UCINCo 
Centro Cirúrgico 

UTI Adulto 

2º ANDAR   CME 
Laboratório de Análises 

3º ANDAR 
Alojamento Conjunto 

Centro de Parto 
Humanizado 

  

4º ANDAR Alojamento Conjunto 
Pediatria 

  

5º ANDAR   Clínica Cirúrgica / 
Ortopedia 

APOIO 

ADMINISTRATIVOS 
Recepção 

Atendimento 
OUVIDORIA 

Equipes administrativas dos setores transferidos 

FACILITIES 

Lavanderia 
Segurança 

TI 
Higienização 

SND 
Catracas da recepção, 

estacionamento e refeitório 
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6.2 INAUGURAÇÃO 

 

No dia 30 de Outubro, a nova estrutura do HRJR foi inaugurada com todos os 

pacientes já alocados nas novas dependências. O evento contou com a presença do 

Governador Geraldo Alckmin, do Secretário Estadual da Saúde, David Uip, Diretoria 

da DRS IV, Deputados, Prefeitos, Vereadores e demais autoridades da região da, 

além da Superintendência, Conselheiros do ISG, Diretoria, colaboradores do hospital 

e população. 
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7 INDICADORES DE DESEMPENHO 

ASSISTENCIAL 

 

 

Em 2017, foram cumpridas todas as metas pactuadas para o semestre, conforme 

demonstrado no Quadro 6. Pensando no cenário futuro, além de manter o 

desempenho exitoso, estamos focados na padronização dos processos do hospital, 

implantação da Política de Humanização e implementação da cultura de Qualidade e 

Segurança, com a instituição do Núcleo de Segurança e capacitação para o cuidado 

centrado no paciente. 

 

7.1 DESEMPENHO ASSISTENCIAL – METAS QUANTITATIVAS 

Quadro 6 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – saídas hospitalares 

METAS PACTUADAS JUL AGO SET OUT NOV DEZ % 

SAÍDAS 
HOSPITALARES 

 
360 

 
319 333 304 377 379 431 99 

CLÍNICA MÉDICA 71 32 45 42 59 47 49 65 

PEDIÁTRICAS 19 29 38 38 44 60 84 258 

OBSTÉTRICAS 270 258 250 224 274 272 298 97 

 

 

Quadro 7 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – saídas cirúrgicas 

METAS PACTUADAS JUL AGO SET OUT NOV DEZ % 

SAÍDAS 
CIRÚRGICAS 

 
142 

 
122 148 143 154 182 154 106 

ELETIVAS 122 102 127 120 133 159 116 103 

URGÊNCIAS 20 20 21 23 21 23 38 122 

 

 
Quadro 8 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – consultas de urgência 

METAS PACTUADAS JUL AGO SET OUT NOV DEZ % 

CONSULTAS DE 
URGÊNCIA 

 
888 

 
1.014 934 895 949 1.141 1.181 115 

 

 
Os resultados dos indicadores quantitativos demonstram o marco que foi a 

transição dos serviços assistenciais para as novas instalações do HRJR. Com 
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uma estrutura mais ampla e de qualidade reconhecida, com uma equipe mais 

qualificada e uma gestão eficiente, os atendimentos aos pacientes aumentaram, 

sendo determinante para o alcance das metas propostas em contrato. 

Analisando os indicadores apresentados por trimestre (julho a setembro, comparados 

a outubro a dezembro), identificamos crescimento considerável nos números de 

saídas hospitalares, cirúrgicas e consultas, conforme descrito abaixo: 

 

 Saídas Hospitalares: de 956 para 1.181, com crescimento de 24%; 

 Saídas Cirúrgicas: de 413 para 490, com crescimento de 19% e; 

 Consultas de Urgência: de 2.843 para 3.271, com crescimento de 15%.  
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7.2 DESEMPENHO ASSISTENCIAL – METAS QUALITATIVAS 

Quadro 9 – Desempenho Assistencial – Indicadores Qualitativos – Pré-requisitos para avaliação da 
parte variável 

ITEM INDICADOR META 
ALCANÇADO 3º 

TRI 
ALCANÇADO 4º 

TRI 

APRESENTAÇÃO 
DE AIH 

% de AIH referente às saídas 100% 

1369 saídas para 
1373 AIHs 

apresentadas = 
100,29% 

1693 saídas para 
1619 AIHs 

apresentadas = 
95,62% 

DIAG. PRINCIPAL 
DE CESARIANA 

 
>=80% 99,15% 99,51% 

CEPS VÁLIDOS 
 

>=98% 99,85% 100% 

DIAGNÓSTICO 
SECUNDÁRIO 

C. Médica >=30% 46,32% 74,71% 

C. Cirúrgica >=28% 31,54% 65,71% 

C. Pediátrica >=18% 10,38% 82,01% 

C. Obstétrica >=15% 16,67% 90,90% 

TAXA DE 
MORTALIDADE 
OPERATÓRIA 

Planilha 
web + 

envio de 
relatório 

SIM SIM 

TAXA DE 
MORTALIDADE 

POR IAM 
Planilha 

web + 
envio de 
relatório 

SIM SIM 

CONTROLE DE 
INFECÇÃO 

HOSPITALAR 

UTI Geral 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 

Densidade de incidência de IH 

Densidade de incidência de IH de CS 
relacionada a CVC 

Taxa de utilização de cateter venoso 
central 

UTI Neonatal 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 

Densidade de incidência de IH 

Densidade de incidência de IH de CS 
relacionada a CVC 

Taxa de utilização de cateter venoso 
central/umbilical 

UTI Geral 

Relatório 
mensal 

SIM SIM Taxa de utilização de ventilação mecânica 

Densidade de incidência de pneumonia 
associada a VM 

UTI Neonatal 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 
Taxa de utilização de ventilação mecânica 

Taxa de incidência de pneumonia 
associada a VM 
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Justificativa % de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) referente às saídas 

– 3º Trimestre 

 

Foram declaradas 1.369 saídas para 1.373 AIHs faturadas (100,29%). Diferença de 3 

AIHs.Tal fato deve-se a 3 altas administrativas. 

Obs.: Para a SES, são consideradas as saídas do mês, não sendo avaliadas as 

reapresentações de AIHs. 

 

Justificativa Diagnóstico Secundário em Pediatria – 3º Trimestre 

 

A formação da equipe responsável pela Pediatria aconteceu no 3º trimestre, sendo um 

fato limitador para o alcance da meta de 18%. Nesse período, foi alcançado 10,38%, 

ficando abaixo do estipulado. 

 

Justificativa % de AIH referente às saídas – 4º Trimestre 

 

Foram declaradas 1.693 saídas para 1.619 AIHs faturadas (95,62%). Essa diferença 

das AIHs justifica-se: 

 

No dia 28 de dezembro, a partir das 16h, todas as solicitações de AIHs enviadas ao 

setor de auditoria no Departamento Regional de Saúde (DRS-IV), onde foi informado 

que o serviço estava em recesso e que as autorizações voltariam a funcionar a partir 

do dia 02 de janeiro. Com isso, ocorreu um acúmulo de solicitações criando um 

descompasso com mais pacientes para internar do que leitos disponíveis. Assim que 

retomadas às atividades, o auditor automaticamente rejeitou tais solicitações pela falta 

de leito informado. As solicitações de AIH foram corrigidas pela equipe de Faturamento, 

uma a uma, sendo os leitos disponibilizados no sistema à medida em que eram 

liberados. Ao corrigir uma solicitação rejeitada, o sistema da Central de Regulação de 

Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) entendeu que a data da solicitação passou a 

ser a data da correção. Ou seja, 74 AIHs ficaram com data de solicitação de 2018, 

tendo numeração iniciada por 3.518. AIHs com numeração de 2018 não podem ser 

faturadas em movimentos referentes a 2017. 

 

Estas AIHs foram simplesmente reapresentadas para janeiro de 2018, conforme 

orientação do DRS-IV, não havendo perda para o faturamento, porém, gerando uma 
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discrepância entre o número faturado e o de saídas hospitalares. 

Obs.: Para a SES, são consideradas as saídas no mês, não sendo avaliadas as 

reapresentações de AIHs. 

7.3 DESEMPENHO ASSISTENCIAL – METAS E INDICADORES 

Quadro 10 – Desempenho Assistencial – Indicadores Qualitativos – Metas e Indicadores 

META INDICADORES VALORADOS PARÂMETRO 
ALCANÇADOS 

3º TRI 

ALCANÇADOS 
4º TRI 

QUALIDADE DE 
INFORMAÇÃO 

Inserção de dados de produção, 
indicadores de qualidade, dados 
econômico-financeiro e custos 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 30% 

PROGRAMA DE 
HUMANIZAÇÃO 

Aplicação do questionário de 
satisfação 

Consolidado      
e informe 
mensal 

SIM SIM Pesquisa de satisfação 

Resolução de queixas dos usuários - 
SAU 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 10% 

PLANO DE          
OBSTETRÍCIA 

Plano de ação para melhoria 
contínua da Obstetrícia Relatório 

trimestral 
SIM SIM 

Taxa de cesárea global 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 20% 

ATIVIDADE 
CIRÚRGICA 

Relatório de Atividade Cirúrgica 
Relatório 
trimestral 

SIM SIM 
WEB + ENVIO DE 

RELATÓRIO 
Sistema Web SES e planilha em 

Excel 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 15% 

NÚCLEO HOSP.  
EPIDEMIOLOGIA 

Relatório de notificação NHE 
Relatório 
trimestral 

SIM SIM 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 5% 

MONITORAMENTO 
DA EXECUÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS 
SELECIONADOS 

3º TRIMESTRE                                                    
envio de seleção de procedimentos 

cirúrgicos 

Relatório 
trimestral 

SIM SIM 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 20% 

 
 

Quadro 11 – Desempenho Assistencial – Indicadores Qualitativos – Metas e Indicadores 

TAXA DE MORTALIDADE POR IAM 

3º Trimestre 4º Trimestre 

N° PACIENTES N° ÓBITOS % N° PACIENTES N° ÓBITOS % 

12 2 16,67 37 3 8,11 
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8 GESTÃO FINANCEIRA 

Os recursos financeiros que sustentam as atividades do HRJR são repassados ao 

ISG pela SES/SP, conforme acordado no Contrato de Gestão. No período de junho a 

dezembro de 2017, para manutenção das atividades, foram necessários R$ 

28.200.309,70, cujo percentual de aplicação por Alínea está demonstrado no gráfico 

abaixo – Quadro 12. 

Quadro 12 – Percentual de Aplicação por Alínea 

 
 

No aspecto Financeiro, o fluxo do dinheiro no caixa do Projeto, ou seja, o montante 

de caixa recebido, foi compatível com o gasto realizado durante o período, conforme 

pode-se verificar no fluxo de caixa – Quadro 13. 

Quadro 13 – Fluxo de Caixa 

 

43%

33%

10%

5%
9%

PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS

MATERIAIS E MEDICAMENTOS INVESTIMENTOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Julho Agosto Setembro Outubro
Novembr

o
Dezembro

RECEITAS 5.346.343, 4.868.910, 4.870.963, 4.876.379, 4.871.187, 4.883.384,

DESPESAS 483.189,60 3.628.228, 4.145.503, 4.695.591, 5.585.495, 5.374.459,

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

M
ilh
õ
e
s

Fluxo de Caixa - 2017 - Em Reais
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Entretanto, eventos ocorridos após a assinatura do Contrato de Gestão, refletiram 

na execução do orçamento do Projeto.  

 

Devido ao atraso de 120 dias na entrega do prédio novo, o ISG arcou com custos não 

previstos no orçamento original. Do início do Contrato de Gestão, no mês de junho 

de 2017, até o mês de outubro de 2017, mês que terminou a transição para o prédio 

novo, o ISG incorreu em despesas de energia elétrica, manutenção predial, limpeza 

dos dois prédios, conforme Quadro 14. 

Quadro 14 - Principais custos adicionais derivados da operação dos dois prédios 

 ENERGIA 
ELÉTRICA 

LIMPEZA 
MANUTENÇÃO 

DE 
EQUIPAMENTOS 

TOTAL 

CUSTO MÉDIO MENSAL COM DOIS 
PRÉDIOS FUNCIONANDO 

220.000,00 380.000,00 75.000,00 675.000,00 

CUSTO MÉDIO MENSAL SOMENTE 
COM PRÉDIO NOVO 
FUNCIONAMENTO 

180.000,00 285.000,00 34.000,00 499.000,00 

DIFERENÇA DOS CUSTOS 
MENSAIS 

40.000,00 105.000,00 41.000,00 186.000,00 

CUSTOS INCORRIDOS COM DOIS 
PRÉDIOS FUNCIONANDO NO 
PERÍODO DE 04 MESES, NÃO 
PREVISTOS NO ORÇAMENTO 

ORIGINAL 

160.000,00 420.000,00 164.000,00 744.000,00 

 

Esse atraso na entrega do prédio obrigou o ISG a alterar o plano estratégico 

operacional elaborado para assumir a gestão do hospital já no novo prédio, desde 

a assinatura do Contrato de Gestão. 

Assim, para realizar a transição contratual e predial (não prevista), garantindo a 

continuidade da assistência, e melhorando e qualificando as atividades já 

desempenhadas na estrutura física antiga do hospital, houve a necessidade de 

ampliar o tempo e a quantidade da equipe corporativa do ISG deslocada para 

prestar serviços  implantação dos protocolos e processos operacionais, montagens, 

applications, validação e treinamentos dos equipamentos médico-hospitalares, 

higienização  hoteleira, dedetização e higienização hospitalar de uma área de 13 mil 
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metros quadrados, dentre outras. 

Outro fator que impactou na execução do orçamento aos seus valores originais, foi a 

necessidade de absorção da mão de obra já existente no Hospital, com 

convenções coletivas diferenciadas, bem como a manutenção dos salários pagos 

pelo ConSaúde.  

Para manter os salários pagos pelo ConSaúde, onde os da área da enfermagem 

estavam superiores ao piso das categorias, utilizado na elaboração do orçamento 

original, teve-se um impacto de aproximadamente R$ 209.525,43 mensal, conforme 

Quadro 15. 

Quadro 15 - Cálculo de diferenças salariais da enfermagem 

CÁLCULO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DA ENFERMAGEM 
PROPOSTA ISG X CONSAÚDE 

CARGO 

Valor de 
Salário c/ 

Encargos da 
Proposta ISG 

Valor Salário c/ 
Encargos 

Assumidos 
pelo ISG 

Quantidade 
Contratada 

Variação 
Total Mês 
do Cargo 

TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM 

3.006,00  4.052,22  154 -61.117,51 

ENFERMEIROS 5.010,00  6.039,96  47 -48.407,92 

TOTAL -209.525,43 

 

Também com a manutenção da mão de obra remanescente do ConSaúde, fruto de um 

acordo com a Equipe de Transição na SES-SP, não foi possível realizar a 

contratação de empresas especializadas na prestação de serviços das áreas 

meio: limpeza hospitalar, manutenção predial, alimentação, suporte de TI e etc., como 

previa o orçamento original. A terceirização desses serviços aumentaria a 

eficiência e reduziria o custo. Com a necessidade do ISG executar esses serviços, 

tivemos um aumento de despesas não previstas com treinamento e supervisão para 

qualificação da equipe que encontramos. 

 

Ainda em relação ao custeio dos Recursos Humanos, verificou-se a necessidade de 

melhorar a qualificação da mão de obra médica existente no hospital. Por ser uma 

categoria profissional escassa na região, demandou uma busca de novas equipes 
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médicas por municípios adjacentes. Essa busca por mão de obra mais qualificada, que 

demandou 120 dias, foi concretizada com o incremento do corpo clínico 

especializado do hospital nos meses de agosto e setembro de 2017, refletindo no 

Fluxo Operacional – Quadro 16. 

Quadro 16 – Fluxo Operacional 

 
 

Mesmo com os eventos ocorridos após a assinatura do Contrato de Gestão, o 

resultado do Fluxo Operacional do Projeto para o período foi de R$ 1.516.859,27, 

que será aplicado nos próximos exercícios. Um dos principais fatores para este 

superávit foi a gestão do ISG, buscando incansavelmente fazer mais com menos, 

para alcançar, e se possível superar objetivos nos prazos determinados pela SES/SP, 

sem desvincular-se de sua missão de cuidar e salvar vidas. 

 

  

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RECEITA 5.324.729,76 4.845.391,00 4.845.391,00 4.845.391,00 4.845.391,00 4.845.391,00

DESPESA 2.582.114,71 5.125.407,82 4.936.357,07 4.562.406,20 6.163.588,30 4.830.435,60

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

M
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9  CONCLUSÃO 

 

Este Relatório de Atividades teve por objetivo apresentar os principais desafios de se 

inciar uma gestão com a complexidade de uma dupla trasição. Ela fez com que o 

ISG empregasse toda a sua expertise em gestão no projeto do HRJR. Com uma 

imersão inicial da superintendência, equipe corporativa e local, concentrando esforços 

para planejar, estruturar e implantar de forma organizaçada as ações visando um 

processo de transição e transferência eficiente, segura e em tempo rercorde. 

 

Detalhamos o modelo de gestão do ISG, sua transparência e resultados positivos 

obtidos neste pequeno espaço de tempo, mantendo a gestão financeira alinhada às 

entregas propostas. Os investimentos em mão de obra qualificada repercutiram 

diretamente na melhoria da assistência, redução do tempo de internação e, 

consequentemente, na satisfação do usuário. 

 

Reafirmamos nossa crença no Sistema Único da Saúde (SUS), nos preceitos 

filosóficos da universalidade, integralidade, equidade e no papel do Estado em 

determinar as políticas de saúde e da fiscalização. Reafirmamos nosso compromisso 

de parceria pró-ativa e produtiva, com a SES-SP, a fim de prestar assistência digna e 

eficiente à população que tanto precisa e merece. 
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