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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

 

De acordo com o artigo 7º da Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas modificações introduzidas pela Lei nº 17.858, de
10/12/2012; com a Lei nº 17.399, de 19/08/2011; com a Lei nº 18.331, de 30/12/2013; com a Portaria nº 518/2018 /SES/GO e por fim com o 4º
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2014 – SES/GO celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) e Organização
Social de Saúde (OSS) Associação Goiana de Integralização e Reabilitação (AGIR), para o gerenciamento do Hospital Estadual de Urgência da
Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O presente Relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de outubro de 2018 a 31 de março de 2019, refere-se a
Produção Assistencial (Parte Fixa) , Indicadores de Qualidade (Parte Variável), Indicadores de Desempenho e Qualidade Hospitalar, analisados
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão (COMACG). Já os dados relativos aos Recursos Financeiros,
demonstrado por meio do Fluxo de Caixa, foram  analisados pela Coordenação de Acompanhamento Contábil - CAC.

A Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (GEFIC) utiliza os sistemas eletrônicos de informação
para avaliação de resultados, a saber: Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF) para controle financeiro e contábil da
execução contratual, Sistema ARGOS – Monitoramento em Saúde e Sistema de Gestão de OS (SIGOS) da Secretaria de Estado da Saúde – (SES)
para monitoramento de resultados assistenciais e dos indicadores de qualidade. Os dados de produção (Parte Fixa) utilizados para elaboração
desse Relatório foram enviados eletronicamente (e-mail) pela OSS, em virtude do sistema ARGOS ainda se encontrar em fase de ajuste, já os
dados da Parte Qualitativa, foram retirados do sistema SIGOS.

A Organização Social de Saúde AGIR cumpriu integralmente todas as metas contratualizadas de Produção Assistencial (Parte
Fixa) neste semestre. A Unidade enviou todos os Relatórios descritos nos Indicadores de Qualidade, cumprindo as metas da Parte Variável
estabelecida no Contrato de Gestão.
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2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA

A tabela 01 apresenta o total de Internações (Saídas Hospitalares), total de Atendimentos de Urgência/Emergência e total de
Consultas Ambulatoriais realizadas no período avaliado de outubro de 2018 a março de 2019, por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato de
Gestão nº 03/2014 – SES/GO.

Tabela 01. Descritivo dos serviços contratados e realizados

Fonte: Sistema SES-GO

A Organização Social cumpriu a meta de Internação (Saídas Hospitalares) para o HUGOL no período em análise, com valor
10,69% superior à meta contratada.

Os Atendimentos de Urgência e Emergência registraram números superiores ao estipulado no Contrato de Gestão. A unidade
apresentou um total de 23.162 atendimentos no semestre, com índice de 6,70% a cima do contratado para o período.

As Atividades Ambulatoriais também registraram números superiores ao estipulado no Contrato de Gestão. A unidade
apresentou um total de 28.522 atendimentos no semestre, com índice de 19,86% acima do contratado para o período.

Tabela 02. Descritivo dos serviços contratados e realizados

Fonte: Sistema SES-GO

Conforme demonstrado na tabela 02 o volume de internações foi superior ao planejado na especialidade de Clínica Médica
(36,02%) com um valor de 1.788 internações contratadas e 2.432 realizadas, assim como a Clínica Cirúrgica que obteve resultado de 2,53%
superior à meta contratada.

Tabela 03. Descritivo analítico das Consultas Médicas e Não Médicas

Fonte: Sistema SES-GO
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Consoante com a tabela 03 que demonstra o quantitativo de atendimentos médico e não médico no período de outubro de 2018 a
março de 2019 observamos que o HUGOL realizou um total de 14.928 atendimentos médicos, com destaque para a especialidade de ortopedia e
traumatologia com 9.031 atendimentos. Já os atendimentos não médicos apresentou um total de 13.594 atendimentos, com destaque para a
enfermagem, a qual realizou 10.719 atendimentos.

 
 
 

3. INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE VARIÁVEL
 
 

O Contrato de Gestão estabelece que 10% do valor global do orçamento, denominado Parte Variável, estejam vinculados ao
cumprimento de metas relativas à avaliação da qualidade dos serviços apresentados. Esses indicadores são definidos de acordo com o perfil de
cada unidade hospitalar e são monitorados mensalmente, avaliados a cada trimestre e compõem os relatórios de execução semestrais. Os
indicadores da parte variável definidos para o HUGOL incluem: Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar - AIH (25%), Atenção ao
Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação - SAU (25%), Controle de Infecção Hospitalar (25%), Taxa de Mortalidade Operatória
(25%). Os resultados estão apresentados no Quadro 01.

A Organização Social AGIR cumpriu todas as exigências contratuais relativas às metas de qualidade descritas nos Indicadores
da Parte Variável do Contrato de Gestão no período analisado.

 3.1. Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar – AIH

Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) avalia a proporcionalidade de AIH em relação à atividade
hospitalar. Nesses casos a meta a ser cumprida é a apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência.
Os dados devem ser enviados contendo exclusivamente AIH do mês de competência, livres de crítica e de reapresentações. As informações
habitualmente encaminhadas às instâncias regionais da Secretaria de Saúde não sofrerão alterações em sua metodologia e conteúdo.

A unidade, em questão, apresentou no período, 3.267 AIH’s frente a 3.041 Saídas Hospitalares, cumprindo a meta estabelecida
para este indicador.

 3.2 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação - SAU

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado de pesquisa de satisfação. A queixa é o
conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com a identificação do autor. Resolução das queixas é o conjunto de
ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema
apresentado.

A Pesquisa de Satisfação do Usuário, por sua vez, destina-se à avaliação da percepção dos pacientes ou acompanhantes quanto à
qualidade dos serviços prestados. Em cada mês será realizada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio dos questionários específicos,
abrangendo 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório. A pesquisa
será feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica. A meta a ser atingida é o envio
do relatório até o dia 10 do mês imediatamente subsequente.

A organização Social AGIR apresentou uma média 94% de Resolução de Queixas recebidas cumprindo a meta desse indicador.
Quanto ao Índice de Satisfação do Usuário apresentou média de 97,00% no período avaliado.

 3.3 Controle de Infecção Hospitalar

Os indicadores a serem monitorados para avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar incluem: Densidade
de Infecção Hospitalar em UTI Adulto, Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso
Central em UTI Adulto, Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto. O Hospital deverá enviar relatório mensal, elaborado pela
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para a UTI Adulto até o 10º dia do mês subsequente. Os resultados encontram-se discriminados na
tabela 04.

A mediana da Taxa de Infecção Hospitalar na UTI adulto da unidade foi de 1,87%, a mediana da Taxa de Utilização de Cateter
Venoso Central na UTI Adulto da Instituição foi de 60,50%.

Tabela 04. Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: Sistema SES-GO 

3.4 Taxa de Mortalidade Operatória

O objetivo desse indicador é monitorar o desempenho assistencial na área de cirurgia por meio do acompanhamento dos
seguintes indicadores: Taxa de Mortalidade Operatória estratificada por risco anestésico (Classes ASA) e Taxa de Cirurgias de Urgência. O
número de cirurgias deve ser informado com o número total de cirurgias efetuadas no Centro Cirúrgico, incluindo as cirurgias ambulatoriais. A
meta a ser atingida é o envio do relatório até o dia 10 do mês imediatamente subsequente.

Os dados foram enviados pela OSS por meio de relatórios mensais.
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Conforme a Tabela 05 a Taxa de Mortalidade Institucional no semestre avaliado teve a mediana valorada em 6,40%, já a Taxa
de Mortalidade Operatória apresenta uma mediana de 2,09% e a Taxa de Cirurgias de Urgência apresenta mediana de 100%.

Tabela 05. Taxa de Mortalidade Institucional mensal e mediana

Fonte: Sistema SES-GO

Quadro 01 – Súmula de Indicadores da Qualidade

Indicadores Metas Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Março Resultado
AIH-

Autorização
de Internação

Hospitalar.

Apresentação das AIH (100%) 1.677 1.660 1.666 1.639 1.647 1.469 9.758

Número de saídas. 1.379 1.327 1.422 1.401 1.241 1.346 8.116

Atenção ao
Usuário

Resolução de 80% das queixas
recebidas        

Envio de relatório consolidado da
pesquisa de satisfação ao usuário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Controle de
Infecção

Hospitalar

Envio de relatório mensal,
elaborado pela Comissão de

Controle de Infecção Hospitalar,
com análise dos resultados

apurados no período.

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Mortalidade
Operatória

Envio de relatório mensal,
elaborado pela Comissão de Óbitos
e a Taxa de Cirurgias de Urgência,

com análise dos resultados
apurados no período.

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Fonte: Sistema SES-GO

 

4. INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE HOSPITALAR

 

Estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à
efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

4.1 Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

A Tabela 06 apresenta a Taxa de Ocupação Hospitalar (TO) representado pela razão entre o número de leitos ocupados (número
de pacientes-dia) pelo número de leitos disponíveis em determinado período de cada uma das unidades de internação. A mediana da Taxa de
Ocupação Operacional do HUGOL foi de 85,57% no período analisado, distribuídos entre 85,86% para a Clínica Médica, 94,16% para Clínica
Cirúrgica, 96,07% para Clínica Pediátrica, 89,81 para UTI Adulto, 60,79% para UTI Queimados e 87,27% para UTI Pediátrica.

Tabela 06. Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

Fonte: Sistema SES-GO

4.2 Tempo Médio de Permanência (dias)

A Tabela 07 apresenta o Tempo Médio de Permanência (TMP) calculado, tendo como unidade de medida o tempo médio em
dias que os pacientes permanecem internados no hospital. A mediana do TMP do HUGOL foi de 6,28 dias no período analisado.

Tabela 07. Tempo Médio de Permanência
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Fonte: Sistema SES-GO

4.3 Índices de Intervalo de Substituição (dias)

A tabela 08 apresenta o Índice de Intervalo de Substituição, tendo como unidade de medida o tempo médio que o leito
permanece desocupado entre a saída de um paciente e a admissão do outro. A mediana do Intervalo de Substituição demonstrada pela unidade
monitorada foi de 0,52 dias.

Tabela 08. Índice de Intervalo de Substituição

Fonte: Sistema SES-GO

4.4 Índices de Rotatividade (leito)

A tabela 09 apresenta o Índice de Rotatividade (leito), indicador que mede a utilização do leito hospitalar (quantos pacientes
utilizam o mesmo leito no mês). A mediana foi de 4,99 pacientes/mês no período analisado. O índice de rotatividade e o intervalo de substituição
estão diretamente relacionados à taxa de ocupação e ao tempo médio de permanência.

Tabela 09. Índice de Rotatividade

Fonte: Sistema SES-GO

4.5 Indicadores de Avaliação de Gestão de Pessoas

A tabela 10 apresenta o número total de enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, funcionários, médicos e leito
operacional em atividade no hospital.

Tabela 10. Número de Funcionários e Leitos Operacionais

Fonte: Sistema SES-GO

A tabela 11 apresenta a relação da equipe profissional e número de leitos, além de outros indicadores de avaliação de Gestão de
Pessoas, como o Turnover e o percentual de médicos especialistas que atuam no hospital.

Tabela 11. Indicadores de Gestão de Recursos Humanos (mensal e mediana)
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Fonte: Sistema SES-GO

A relação enfermeiro/leito mede a quantidade de enfermeiro para cada leito hospitalar. A mediana da unidade monitorada foi de
0,73 enf/leito no período.

A relação enfermagem/leito, por sua vez, avalia a quantidade de profissionais de enfermagem (técnicos e auxiliares) para cada
leito hospitalar, resultando em uma mediana de 2,01 para o HUGOL.

A relação funcionário/leito é calculada a partir da quantidade de funcionários (todos os profissionais, excluindo os médicos,
com qualquer tipo de vínculo empregatício) para cada leito hospitalar. A mediana apontada pelo HUGOL foi de 6.27 func/leito no período
analisado.

A taxa de rotatividade de funcionários (Turnover) é apresentada em valores percentuais e mede a rotatividade de funcionários
(excluindo os médicos) na Instituição. A mediana apresentada pelo HUGOL foi de 0,74%.

O percentual de médicos especialistas do HUGOL é de 73,94%.
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5. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados para a OS, nos meses de outubro de 2018 a março de 2019, recursos no montante de R$ 131.152.574,44
(Centro e trinta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) nos moldes
explicitados na tabela 14, abaixo.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas
bancárias, os gastos nos meses de outubro de 2018 a março de 2019 totalizaram R$ 118.219.640,62 (Cento e dezoito milhões, duzentos e
dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos).

Importa ressaltar, ainda, que no inicio do período, ou seja, 01/10/2018 havia um saldo bancário no montante de R$ 6.290.494,14
(Seis milhões, duzentos e noventa mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos).

 
Tabela 12. Fluxo de Caixa
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6. CONCLUSÃO

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão - COMACG demonstra que o HUGOL cumpriu as metas
de Produção Assistenciais (Parte Fixa) para esse semestre avaliado, obtendo resultados dentro da margem prevista no contrato, que é de 15% ao
centro da meta.

No período avaliado, a meta dos indicadores da parte variável foi integralmente alcançada. Sendo que, todos os relatórios dos
indicadores de qualidade (Autorização de Internação Hospitalar (AIH’s), Atenção ao Usuário, Mortalidade Operatória e Controle de Infecção
Hospitalar) foram apresentados, conforme estabelecidas pelo 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2014-SES/GO.

A Coordenação de Acompanhamento Contábil - CAC apresenta para o período analisado o demonstrativo do fluxo de caixa
da Organização Social de Saúde (OSS) Associação Goiana de Integralização e Reabilitação (AGIR).

 
 

Goiânia, 07 de junho de 2019.
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