
 
 
 

RELATORIO DE GESTÃO ANUAL 
HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE 

14/12 À 31/12/2017 

 

 
ACÕES EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO ATENDIMENTO E 

REMODELAGEM DAS PRIORIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 

“ENFERMEIRO ANTONIO POLICARPO DE OLIVEIRA” (HMEAPO) 

 
 
 

Contratação, em caráter emergencial, de instituição sem fins lucrativos qualificada 

como Organização Social em Saúde, visando a celebração de Contrato de Gestão para 

gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde em regime de 24 

horas/dia que assegure assistência universal e gratuita à população no HMEAPO - 

HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA 

 
 
 
 
 

LOCAL: MUNICÍPIO DE 

CAJAMAR/SP ÓRGÃO: PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CAJAMAR PERÍODO: 180 (CENTO 

E OITENTA) DIAS 

 
 
 
 
 
 



 
TÍTULO DO PROJETO: “PROJETO DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS 

DE AÇÕES EMERGENCIAIS E MUDANÇAS NA CONDUÇÃO DO  HOSPITAL  

MUNICIPAL  ENFERMEIRO  ANTONIO  POLICARPO  DE OLIVEIRA, VISANDO 

MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO”. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A administração pública direta no Brasil apresenta muitas dificuldades que são 

consequências de seus aspectos históricos, sociais e políticos. Dentre os principais desafios é 

válido ressaltar a instauração de um sistema burocrático, muitas vezes corrupto e descontínuo 

administrativamente, o que torna os processos de tomada de decisão e de contratação de 

pessoas, obras e serviços  lentos  e  ineficientes,  gerando assim  uma gestão pública falha e 

por vezes incapaz de realizar aquilo a que se propõe 

A insuficiência de recursos é uma justificativa bastante utilizada pelos gestores públicos 

para findar questionamentos sobre as falhas ocorridas nos serviços. Entretanto após a criação da 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1996 (BRASIL, 1996) o setor 

saúde passa a ter seus recursos transferidos fundo a fundo, ou seja, de modo regular e automático, 

e a ausência de recursos passa a não justificar distorções continuadas sobre a prestação de 

serviços. Porém o mau gerenciamento desses recursos pode ocasionar danos e prejuízos ao 

sistema, sendo o principal fator de críticas ao SUS. Como uma das alternativas propostas no 

processo de reforma do Estado, surgem as Organizações Sociais (OS), que são organizações 

privadas sem fins lucrativos que são contratadas pelos poderes públicos para executar atividades 

públicas por uma dada forma de contratação, que garante a prestação de serviços, por parte da 

OS, e o repasse financeiro, por parte do órgão público contratante. As Organizações Sociais 

podem atuar com o aval de uma legislação específica que seja adequada ao segmento gerenciado. 

A Organização Social é uma qualificação, um título, que a administração outorga a uma 

entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados  benefícios do 

Poder Público com o intuito da realização de seus fins com interesses exclusivamente públicos 

e comunitários. 

A qualificação e seu funcionamento, em âmbito federal, ocorrem nos termos da Lei Federal  

nº  9.637  de  18/05/1998  e  as  atividades  sociais  regulamentadas  devem ocorrer 

necessariamente ao Ensino, à Pesquisa Científica, ao Desenvolvimento Tecnológico, à 

Preservação e Proteção ao Meio Ambiente e à Cultura e à Saúde. 



 

 

 

 
 
2-  A ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E 
SAÚDE - UNISAU 
 
 
 

A Organização Social UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos e está em conformidade com a Constituição Federal, com o Novo Código civil, lei nº 

10.406/02  com a  lei  nº 9.637/98  –  Lei  das  Organizações  Sociais  – Os  e  com a     Lei 

8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

A Organização Social UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão de 

contratos de saúde; e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do individuo 

e da vida. Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, praticas 

gerenciais adequando sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros públicos, com 

vista à humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais. Também 

ampliamos os valores com responsabilidade no exercício de suas atividades. 

A Organização Social UNISAU tem como missão de desenvolver a Atenção Básica e 

Hospitalar com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, dentro dos princípios do 

SUS, mais próximo das pessoas.  

 

 
CONTEXTO DO MUNICIPIO DE CAJAMAR 
 

O município de Cajamar está localizado na região metropolitana do estado do São Paulo 

e possui uma área territorial de 131,39 km² e uma população estimada em 73.588 habitantes. 

Tem como Municípios Limítrofes, ao norte - Jundiaí, Franco da Rocha, Caieiras, ao sul 

- Santana do Parnaíba, a leste - São Paulo, Caieiras e a oeste - Pirapora do Bom Jesus. 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETO 
 

A finalidade da UNISAU em cumprir o Chamamento Público para Contrato Emergencial 

é o de atender às necessidades da Prefeitura e reunir esforços a fim de  gerenciar, operacionalizar 

e executar ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia que assegure assistência 

universal e gratuita à população no HMEAPO - HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO 

ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA, atualmente   sob requisição  administrativa  da  

Prefeitura  Municipal  de  Cajamar,  em  parceria  com      essa Secretaria de Saúde, primando 

pela excelência da qualidade na assistência prestada, norteado pelas diretrizes do Ministério da 

Saúde e complementado pelo Plano Municipal de Saúde. 

Para isso, a UNISAU deverá executar todas as tarefas que competem ao Gestor 
Geral, em especial: 
 
1- documentar e apresentar relatório de todas as tarefas, providências e diligências 

adotadas; 

2- admitir e demitir pessoal, bem como promover alterações de postos de trabalho, 
observada a legislação trabalhista; 

3- nomear responsáveis técnicos, inclusive diretor técnico e clínico; 
 

4- - instituir o funcionamento das comissões e grupos de trabalho necessários para a 

regular atuação do HMEAPO; 

 
5- celebrar, rescindir e alterar contratos com prestadores de serviço e fornecedores; 

 
6- implantar sistema informatizado de gestão hospitalar, inclusive de prontuários 

médicos e boletins de atendimento de urgências, compatível com o utilizado pelo 

Ministério da Saúde; 

7- instituir sistema de triagem de prioridade de atendimento; 

8- - apresentar relatórios de sua gestão, em periodicidade a ser definida pelo  Poder 

Executivo; 
9- prestar contas de recursos recebidos, públicos e privados; 
10- permitir amplo, livre e irrestrito acesso a informações, dados e documentos da 

HMEAPO de Cajamar aos órgãos de controle interno e externo do Município de 

Cajamar,  do Estado de São Paulo e da União; 
11- conferir ampla publicidade ao gerenciamento da instituição, com divulgação na rede 

mundial de computadores de balanços financeiros, valores de compras, contratos e 

serviços, relação  de pagamentos  feitos,  inclusive  folha  de pagamento  de  

empregados e os créditos a terceirizados; 



12- afastar  pessoas  que,  de  acordo  com  seu  prudente  juízo,  de  algum   modo 

dificultem os trabalhos da requisição administrativa; 
                    13-reportar-se  imediatamente  à  autoridade  policial  em  caso  de       resistência 

apresentada ao regular gerenciamento da instituição, requisitando o pronto comparecimento 

de força policial em caso de flagrante delito; 

  14- adotar outras medidas necessárias ao atingimento das finalidades da requisição 

administrativa. 

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O serviço de gerenciamento e auditoria hospitalar envolverá tanto os serviços médicos 

quanto o gerenciamento do corpo de enfermagem e administrativo, com o controle de todos os 

funcionários que laboram no local, bem como a execução de serviços de especialidades, 

observando-se o seguinte: 

 

• Para o HMEAPO de Cajamar é prevista a realização de atendimentos em caráter de 

Urgência e Emergência, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana; 

 

• Serviços de Diagnóstico por imagem; 

 

• Gestão do corpo de enfermagem e administrativo, bem como de todos os outros 

funcionários contratados para o HMEAPO de Cajamar, promovendo Treinamentos, 

Capacitações e Orientação Administrativa, dentro de um plano de Educação Permanente. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

 

A HMEAPO de Cajamar funcionará conforme as normativas da Secretaria Municipal de 

Saúde e do Ministério da Saúde, seguindo os protocolos de Manchester com relação ao 

atendimento, acolhimento e classificação de risco de seus pacientes. 

 

A Unidade funcionará 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana e deverá estar apta a 

resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, cortes, infarto e 

derrame, ajudando, com isso a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais.  



 

A Unidade deverá oferecer estrutura simplificada com controle de acesso nas 24 horas de 

funcionamento, oferecendo serviços de Raio-X, Eletrocardiografia,Laboratório de Exames com 

capacidade para realizar lista mínima de exames, definida de acordo com a complexidade da 

maioria dos casos atendidos e leitos de observação. Os médicos atuarão prestando socorro, 

estabilizando o paciente e detalhando o diagnóstico, analisando se há a necessidade de 

encaminhamento do paciente a um hospital da rede referenciada ou sua manutenção em 

observação por 24 horas. 

 

Como parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, oHMEAPO de Cajamar será 

responsável pelo atendimento médico a urgências e emergências médicas (24 horas) de acordo 

com a normatização federal terá as seguintes competências na Rede de Atenção às Urgências: 

 

I - funcionar de modo ininterrupto nas 24 horas, em todos os dias da semana, incluídos 

feriados e pontos facultativos; 

II - acolher os pacientes e seus familiares sempre que buscarem atendimento na Unidade 

24 h; 

 

III - implantar processo de Acolhimento com Classificação de Risco, em ambiente 

especifico, considerando a identificação do paciente que necessite de tratamento 

imediato, com estabelecimento do potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 

sofrimento, de modo a priorizar atendimento em conformidade com o grau de 

sofrimento ou a gravidade do caso; 

 

IV - estabelecer e adotar o cumprimento de protocolos de acolhimento, atendimento 

clínico, de classificação de risco e de procedimentos administrativos conexos, 

atualizando-os sempre que a evolução do conhecimento tornar necessário; 

 



V - articular-se com outros serviços de atenção à saúde, construindo fluxos coerentes e 

efetivos de referência e contra referência e ordenando esses fluxos por meio de Centrais 

de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região; 

 

VI - possuir equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu porte; 

 

VII - prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros 

agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos de 

natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação 

diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de 

encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade; 

 

VIII - fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica; 

 

IX - funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192, no 

caso da existência do serviço regional; 

 

X - realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor 

gravidade; 

 

XI - realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos 

casos demandados à unidade; 

 

XII - manter pacientes em observação, por período de até 12 horas, para elucidação 

diagnóstica e/ou estabilização clínica; 



 

XIII - encaminhar para internação em serviços hospitalares os pacientes que não 

tiverem suas queixas resolvidas nas 12 horas de observação, conforme antes 

mencionado, por meio das centrais reguladoras; 

 

XIV - prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde 

hierarquizado, regulado e integrado à Rede de Atenção às Urgências a partir da 

complexidade clínica, cirúrgica e traumática do usuário; 

XV - contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da Rede de 

Atenção às Urgências, proporcionando continuidade ao tratamento com impacto 

positivo no quadro de saúde individual e coletivo; 

 

XVI-solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192, sempre que a gravidade/complexidade 

dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da Unidade; e 

 

XVII - garantir apoio técnico e logístico para o bom funcionamento da Unidade. 

  

A coordenação do Projeto deverá produzir relatório mensal referente à produção, onde constem, 

minimamente, os seguintes indicadores: 

 

a) Total de atendimentos no Pronto Atendimento; 

I. Total geral 

II. Por sexo 

III. Por especialidade 

IV. Por município de residência 

V. Por bairro do município 

VI. Por período (horas) do dia 

VII. Por dias da semana 



 

b) total de atendimentos de urgência; 

c) total de transferências realizadas, (data, local de transferência, CID); 

d) tempo médio de espera para triagem; 

e) tempo médio de espera para atendimento; 

f) tempo médio de atendimento; 

 

 

INDICADORES QUALITATIVAS 

 

 

METAS QUALITATIVAS - GESTÃO 

 

Promover cursos de capacitação profissional permanente visando à melhoria na qualidade da gestão e da 

assistência prestada na unidade;  

Realizar ações para diminuir a permanência do paciente na espera pelo atendimento hospitalar de 

urgência/emergência; 

Realizar ações gerenciais para agilizar a marcação da consulta na Rede Básica de Saúde com o 

especialista, pós-alta hospitalar; 

Resolver, pelo menos, 90% das queixas que forem registradas oficialmente na ouvidoria. 

 
O monitoramento e avaliação dos Indicadores Verificáveis e os Meios de Verificação de tais 

Indicadores demonstrados no quadro acima, serão analisados, dimensionados e compilados em 
relatórios distintos, enviados trimestralmente em 03 (três) vias; uma para a Secretaria Municipal 
de Saúde de Cajamar - SP, que também receberá os relatórios por e-mail, uma para a Comissão 
de Avaliação e a outra para o Conselho Municipal de Saúde; da seguinte forma: 

a) Quantidade: Avaliação das metas quantitativas pactuadas na Cláusula de Descrição dos 
Serviços do Contrato de Gestão. 

 
b) Ensino e Pesquisa: programação trimestral de eventos de Educação Continuada; 

programação de Educação Permanente para médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem. 
 

c) Qualidade: avaliação de satisfação do usuário; avaliação de satisfação dos colaboradores; 
demonstração das determinações das comissões exigidas, prontuário, fármaco-vigilância 
e comissão de ética. 

 
d) Gestão: redução do tempo médio de permanência; humanização; custos operacionais; 

implantação de programa de capacitação e desenvolvimento de colaboradores; modelo 
orçamentário e protocolos clínicos. 

 
Tais relatórios de avaliação demonstraram paulatinamente a evolução dos seguintes itens: 

➢ Acesso e disponibilidade. 



 
➢ Infraestrutura. 

 

➢ Acolhimento e triagem. 
 

➢ Relação usuário/profissional de saúde. 
 

➢ Eficácia e resolutividade. 
 

➢ Territorialidade e descentralização. 
 

➢ Informação e participação na gestão. 
 

No que tange qualidade, não podemos confundir com as pesquisas sobre satisfação, que 
também serão realizadas, pois a avaliação feita pelos usuários não acontece a partir da perspectiva 
da definição de conhecimentos técnicos e do que se deve entender por qualidade. Contudo, a 
avaliação sobre a satisfação dos usuários, entendida em sua conexão com a percepção de 
qualidade, pode ser considerada como um dos componentes da avaliação dos indicadores de 
resultados, concomitantemente aos descritos acima. 

Tais indicadores serão compilados e disponibilizados, também para o auxílio em feedback 
à gestão da unidade, como para o acompanhamento dos mesmos pela Secretaria Municipal de 
Saúde e a Comissão de Avaliação. 
 Concomitantemente às ações de avaliação acima descritas, realizaremos periodicamente 
oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo e treinamento continuado permanente, onde iremos 
verificar o grau de dificuldade em cada setor e de cada colaborador. Ao final de cada encontro, 
ter-se-á uma conclusão consensual que fornecerá elementos para a complementação dos 
relatórios que subsidiarão a criação de Protocolos Operacionais Padrões (P.O.Ps.), que servirão 
para intervir com eficácia, aumentando constantemente a qualidade de atendimento e de trabalho. 
Após a finalização de cada relatório emitiremos uma cópia que será enviada à Secretaria 
Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e à Comissão de Avaliação para o 
acompanhamento dos resultados das avaliações e das intervenções realizadas.  
 

 

MODELO DE GESTÃO 

  

Como citado anteriormente, o objeto desse documento é a “Contratação, em caráter 

emergencial, de instituição sem fins lucrativos qualificada como Organização Social em Saúde, 

visando a celebração de Contrato de Gestão para gerenciar, operacionalizar e executar ações e 

serviços de saúde em regime de 24 horas/dia que assegure assistência universal e gratuita à 

população no HMEAPO - HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO 

POLICARPO DE OLIVEIRA”. 

 

Para realizar a gestão do HMEAPO deve-se optar por um modelo organizacional que reflita 

e concretize mudanças em termos de melhorias gerenciais, modernização da gestão, 



implementação de programas de qualidade, como também incorporação de novas tecnologias, e 

algumas outras importantes ações, a saber: 

 

• Utilizar sistemas e processos de trabalho, orientados para a permanente otimização 

dos recursos disponíveis; 

• Manter um elevado padrão de qualidade dos serviços, adequando-se sempre às 

necessidades dos cidadãos-usuários; 

• Facilitar o acesso do cidadão-usuário aos serviços de saúde ofertados, integrando-

se de forma harmoniosa, à rede pública de saúde. 

 

Para cumprimento do modelo proposto, escolhe-se uma gestão colegiada com os órgãos de 

saúde municipais, em todos os seus níveis, estabelecendo função deliberativa e fiscalizadora 

superior, em nível estratégico de coordenação, controle e avaliação globais e também de fixação 

das diretrizes fundamentais para o funcionamento da unidade. 

 

 Além disso, com a realização de reuniões de trabalho semanais e mensais, deve-se estabelecer 

a descentralização da gestão, o acompanhamento dos indicadores, de resultados e dos projetos. 

 

Por fim, deverá ser estabelecido o conhecimento e responsabilidade sobre os processos de 

trabalho; procedendo a integração das dimensões ou perspectivas médicos-assistenciais e 

administrativo-financeiras; contribuindo para efetivar um sistema de padronização dos 

problemas de saúde dos pacientes, associando-se os recursos que devem ser usados nesta atenção 

pela unidade hospitalar. 

 

MODELO ASSISTENCIAL 

 

O HMEAPO deverá buscar em seu modelo assistencial a integralidade da atenção, a partir 

de pontos complementares: 

1. Cliente em foco: atendimento integral humanizado e de qualidade. 

2. Profissional em foco: pensando em quem faz. 

3. Modelo de Gestão: responsabilidade e otimização dos recursos. 

4. Sistema de Saúde em foco: regulação e efetiva inserção no sistema, na busca da 

equidade. 



 

A necessidade do destaque para estes pontos como linhas do cuidado, reconhece-se que não 

é possível pensar na qualidade do atendimento sem pensar nas condições de trabalho como 

também nos mecanismos de gestão, acompanhado ainda pela inserção da unidade em um sistema 

que possua regulação.  

 

Neste sentido, a integralidade reflete um conjunto integrado de cuidados, envolvendo uma 

quantidade de atos, procedimentos, fluxos, rotinas e saberes realizado por diferentes 

profissionais. Nesta óptica, a partir do funcionamento da unidade, se define que cada paciente 

terá uma equipe multiprofissional, oferecendo um acompanhamento integral e de qualidade. 

 

Nas unidades abertas (Clínica Médica e Clínica Pediátrica), os profissionais médicos são 

contratados para desempenhar rotinas de enfermarias, plantões, atendimento ambulatoriais e 

sessão clínica, permitindo que todo paciente tenha seu médico responsável. O quadro de 

enfermagem (Enfermeiros e Auxiliares) tem comparecimento diário na unidade de segunda-feira 

à sexta-feira, como também o Fisioterapeuta.  

 

Desta forma, procura-se colocar em prática arranjos institucionais, modos de atuação no 

cotidiano que vem buscando uma atuação mais solidária e articulada, com maior número de 

profissionais envolvidos no cuidado, assumidos em forma de equipe. Nas unidades fechadas 

(UTI’(s) Adulto e Neonatal e Maternidade, definem-se escalas de plantão de 12 horas para 

profissionais médicos (vertical), acompanhados por médicos diaristas (horizontal). A enfermagem 

e fisioterapia organizam-se da mesma forma das unidades abertas. 

Na clínica cirúrgica, o cuidado cirúrgico é iniciado no ambulatório, quando se coloca em 

funcionamento anestesiologia que é responsável pela elaboração do plano terapêutico por 

paciente, nos diversos serviços, tendo como retaguarda outros profissionais (Assistentes Sociais, 

Nutricionistas, Farmacêuticos, Fisioterapeutas e outros). 

 

Esta forma de trabalho, que busca a responsabilidade e criação de vínculo entre os 

profissionais da assistência e os pacientes, com certeza, poderemos mostrar, futuramente, 

resultados da melhoria da qualidade da assistência. 

 

 



Soma-se a gestão, através do colegiado por serviços que busca a lógica das unidades de 

produção, procurando interligar as questões da assistência e gerenciamento sob o prisma dos 

resultados, conforme o contrato de gestão. Logo, a unidade de produção, apresenta-se com uma 

coordenação, com um ou mais gerentes. 

 

Outro ângulo da integralidade, como ponto complementar do modelo assistencial, é a 

inserção do Hospital no Sistema Único de Saúde, tal condição tem reservado ao Hospital o papel 

de uma Instituição onde se operam os cuidados de pacientes postergados pelo sistema, tais como: 

portadores de AVC clínico, de pé diabético, pacientes com co-morbidade, contribuindo-se para 

que a unidade venha modificando o perfil proposto originalmente através de seu contrato de 

gestão. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 


