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1. APRESENTAÇÃO 

Apresentamos, a partir deste Relatório de Execução de Atividades e Prestação 

de Contas, as ações realizadas pelo Hospital Estadual Azevedo, sob gestão do 

Instituto Sócrates Guanaes, referente ao ano de 2017.  

 

Reiteramos que o Instituto Sócrates Guanaes deu início as suas atividades de 

gestão, no Hospital Estadual Azevedo Lima, no dia 14 de abril de 2014, tendo 

em momento inicial realizado a migração dos contratos de serviços internos, e 

posteriormente, no mês de dezembro do mesmo ano, passou a vigorar em 

regime de gestão plena. 

 

Informamos que, a metodologia utilizada para elaboração desse relatório foi à 

análise comparada dos resultados assistenciais, a partir dos referenciais 

pactuados no Projeto Técnico apresentado no ato licitatório, relativo ao 

Contrato de Gestão 004/2014.  

 

Salientamos que as Organizações Sociais, nesta perspectiva o Instituto 

Sócrates Guanaes, tem a prerrogativa de reger todas as suas ações 

obedecendo aos princípios constitucionais, ou seja, pautado nos princípios e 

diretrizes do SUS, com os seguintes preceitos:  

 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física 

e moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 
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V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 

sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 

de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios 

para fins idênticos. 

2. O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES 

 

Fundado em 13 de julho de 2000, inicialmente denominado Centro de Estudos 

e Pesquisa Sócrates Guanaes (CEPESG), a entidade em seu propósito 

fundamental primeiro, tinha o ensino e a pesquisa como objeto do 

desenvolvimento de suas práticas. Em momento posterior, culmina na 

compreensão de que, a integração do ensino e pesquisa se fundamentam em 

excelentes recursos para melhoria do desenvolvimento de práticas de saúde 

nos serviços assistenciais e promovem saúde, com eficácia e eficiência. Desta 

avança no campo da gestão, atuando junto ao então recém-inaugurado 

Hospital da Cidade, que se tornou referência no Estado da Bahia na 

assistência ao paciente criticamente enfermo (UTI e Emergência), 

transformando-se em um dos principais centros do país, formadores de 
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profissionais voltados ao exercício da Medicina Crítica. 

 

A partir da compreensão de sucesso obtido na experiência de gestão de um 

Hospital de Ensino, o ISG passa a caminhar no propósito de se constituir como 

instituição compromissada com a formação em saúde, tendo a qualidade, 

assistência humanizada e responsabilidade social como definições de seus 

processos. A paulatina incorporação ao processo de gestão e aos objetivos 

iniciais, de levar a “expertise” adquirida no caminho da integração e articulação 

a outros equipamentos de saúde, desde a atenção básica até a atenção em 

alta complexidade, passaram a ser crescentes na visão institucional. Assim, em 

2004, foi adotada a denominação de Instituto, para lembrar o compromisso 

com o ensino e a pesquisa, como um “laboratório” de ideias e formação de 

“gente para cuidar de gente”, com eficiência e dedicação. 

 

Desta o ISG mantém a filosofia e a convicção de que “nada de bom se faz 

sozinho” e, por isso, valoriza a formação e seleção de recursos humanos para 

o trabalho em saúde, assim como estabelece importantes convênios com 

renomadas instituições nacionais e internacionais, do setor da saúde e do 

ensino. Ao longo destes anos, com apoio e orientação dos Conselhos e 

Diretoria, tem cativado e mantido um time de colaboradores, consultores e 

parceiros que comungam com estes preceitos éticos e profissionais, tornando-

se em sua visão, uma das razões do seu sucesso.  

 

A eficiência na gestão e a transparência de seus processos têm sido 

entendidas como preceitos fundamentais na reconstrução da capacidade 

administrativa, através do modelo de assistência à saúde por Organizações 

Sociais, as quais buscam recursos através de terceiros, quer seja em parceria 

com o setor público e/ou privado. Para tanto, é obrigatório aplicar bem e 

comprovar os recursos recebidos, para a operacionalização dos serviços, a 

partir desse novo arranjo jurídico no sistema de saúde estadual. Reiteramos 

que as Organizações Sociais em Saúde (OSs) operam com base em contratos 

de gestão. Nesse sentido, evidencia-se que a relação do Estado com as 
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entidades tem por base o cumprimento de metas e alcance dos objetivos 

adotados pela gestão.  

No tocante aos processos de controle, o estado do Rio de Janeiro faz o 

acompanhamento das atribuições, responsabilidades e obrigações das OSs, e 

instrumentos são estabelecidos para isso, com foco em diferentes níveis e 

dimensões do controle interno e externo, tais como: o contrato de gestão, 

renovado anualmente, o relatório financeiro e o relatório de execução e 

desempenho, com periodicidade mensal. Uma vez estabelecidos os 

parâmetros, o controle ocorre a partir do acompanhamento e da avaliação dos 

resultados obtidos pela entidade, que devem ser comparados com o que foi 

previamente acordado no contrato de gestão, os quais vêm sendo cumpridos 

periodicamente pelo ISG.   

 

MISSÃO 

Promover Saúde com Espírito Público e Eficiência do Privado. 

 

VISÃO 

Ser uma Organização Social referência em nosso país em formar gente para 

cuidar da saúde da nossa gente, tendo a educação como mola propulsora; o 

ensino e a pesquisa como ferramentas; e a gestão como meio para promover 

saúde com eficácia e eficiência que a nossa gente precisa e merece. 

 

VALORES 

1. SAÚDE É PRIORIDADE : dever do Estado e obrigação de cidadania, 

universal e de acesso com igualdade e equidade; 

2. EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL:  sendo o ensino e a pesquisa 

ferramentas essenciais para eficiência do processo; 

3. HUMANIZAÇÃO É DIFERENCIAL:  do processo de promover saúde, 

assistir na doença e cuidar do paciente; 

4. ÉTICA COMO ÚNICA CENSURA:  é determinante fazer o bem, não 

fazer o mal, com autonomia e justiça; 
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5. GESTÃO EFICIENTE É RESPONSABILIDADE SOCIAL : aprender a 

fazer saúde com qualidade e com melhor custo possível é uma 

obrigação social; 

6. CAPITAL HUMANO É O MAIOR PATRIMÔNIO : formar gente para 

cuidar de gente e garimpar "pérolas humanas"; 

7. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL : captar e gerir o "dinheiro bom" 

para cumprir nossa missão; 

8. TRANSPARÊNCIA COM DINHEIRO DOS OUTROS : auditar e 

apresentar onde e como foram aplicados os recursos financeiros; 

9. PARCERIA PARA SOMAR "EXPERTISE" : multiplicar ativos e dividir 

resultados; 

10. MERITOCRACIA  para premiar o trabalho e resultados pactuados. 

 

CONCEITO 

Saúde através da educação. 

Para tanto, o ISG desenvolve e mantém cinco principais áreas de atuação e 

centros de resultados (CR): 

• Gestão e Consultoria em Saúde; 

• Programa de Atenção Básica à Saúde; 

• Ensino e Desenvolvimento Profissional; 

• Laboratório de Treinamento e Simulação em Saúde; 

• Pesquisa Clínica Aplicada. 

3. O HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA 

 

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) é um hospital público, responsável 

pela prestação de serviços de saúde na área de urgência/ emergência e 

maternidade e tem sua importância, historicamente, reconhecida como 

referência assistencial, dado a sua relevância social e regional.  É uma das 

instituições que compõe a rede de hospitais estaduais do Estado do Rio de 

Janeiro.  
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Tem como missão a prestação de assistência especializada, de média e alta 

complexidade, integral, humanizada, eficiente e resolutiva, dentro de preceitos 

de qualidade e segurança, a pessoas que procuram a instituição. Assume como 

valores institucionais o compromisso social crítico, a democracia no acesso e 

na gestão, a solidariedade, a defesa de um Sistema Único universal, a 

competência técnica e o desenvolvimento técnico-científico da saúde, com 

compromisso na excelência dos resultados. 

Está localizada na Rua Teixeira de Freitas, 30, no bairro do Fonseca, Niterói, 

Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. Constitui-se como 

unidade de referência, de maior complexidade, (Hospital Especializado tipo II), 

reconhecido na prestação de serviços assistenciais na área de urgência e 

emergência e maternidade, responsável por uma macrorregião, atendendo a 

população de Niterói, São Gonçalo e os demais municípios que compõe a 

região metropolitana II, que juntos somam cerca de dois milhões de habitantes.  

Obedece aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através do 

disposto na Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011, relativo à Rede 

de Atenção as Urgências e Emergências (RUE) do Sistema Único de Saúde 

(SUS), que considera que o atendimento aos usuários com quadros agudos 

deve ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do 

SUS, possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a, 

responsavelmente, para um serviço de maior complexidade, dentro de um 

sistema hierarquizado e regulado.       

Reúnem neste contexto, serviços em alta complexidade, para desempenhar 

papel de hospital geral, referência na prestação de assistência de urgência e 

emergência, traumatológicas, clínicas e cirúrgicas. Dispõe para tanto de 

recursos tecnológicos e humanos, indispensáveis para o diagnóstico e 

tratamento, contando com equipes de neurocirurgia, traumato-ortopedia, 

cirurgia geral e clínica, em plantões 24h, compostas por médicos 

especializados, equipe multidisciplinar, além de equipes de retaguarda para 

manejo de pacientes críticos, em conformidade com o SUS (Unidade de 
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Cuidados Críticos, Unidade de Cuidados Semi-intensivos e Unidade de 

Cuidados Clínico-cirúrgicos). 

Adicionalmente, provê suporte em especialidades cirúrgicas (cirurgia torácica, 

vascular, plástica e buco-maxilofacial, dentre outras) e especialidades clínicas 

necessárias para apoio a usuários politraumatizados e outros internados.  

Atende à demanda espontânea e/ou referenciada, e funciona como retaguarda 

para os outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade.        

De forma a viabilizar o direito ao acesso, atendimento e resolutividade em 

tempo adequado, tem implantado em sua porta de entrada processo de 

acolhimento, com classificação de risco em ambiente específico, e identificação 

do paciente, segundo sinais e sintomas ou de agravo à saúde e de risco de 

morte, priorizando-se aqueles que necessitem de tratamento imediato. A porta 

de entrada hospitalar de urgência e todos os demais setores hospitalares 

contam com processo permanente de regulação através do Núcleo de 

Regulação Interna (NIR), em permanente interface com a Central Regional de 

Regulação de Urgência, à qual coordena os fluxos coerentes e efetivos de 

referência e contra referência. 

 Conta com unidade de internação clínico-cirúrgica, ambulatórios de 

seguimento dos pacientes cirúrgicos e duas unidades de Terapia Intensiva, 

sendo uma com leitos gerais de adultos, e outra com leitos de Unidade de Pós-

Operatório. 

Tem em sua estrutura maternidade de alto risco, disponibiliza desde o 

acolhimento, equipe multiprofissional de plantão, para avaliação, classificação 

de risco, acompanhamento e internação, de todas as gestantes que buscam o 

serviço espontaneamente, assim como as vinculadas à atenção básica e/ou 

aquelas encaminhadas pela Central de Regulação.  Mantém alojamento 

conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, assim como 

Unidade Terapia Intensiva Neonatal que concentra os principais recursos – 

humanos e materiais – necessários para dar suporte ao neonato em suas 

necessidades biológicas e de cuidado no sentido mais amplo.              
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Possui 237 leitos de internação, distribuídos em: 42 leitos de Emergência (07 

leitos de cuidados intensivos – Sala Vermelha; 09 leitos de cuidados semi-

intensivos- Sala Amarela; 20 leitos clínico-cirúrgicos – Sala Verde, 05 leitos de 

trauma pediátrico e 01 leito de cuidados intensivos relativos ao trauma 

pediátrico); 30 leitos de Tratamento Intensivo de Adultos, 94 leitos de apoio 

com internação Clínico-Cirúrgica, 59 leitos de Maternidade, 07 leitos de 

tratamento intensivo neonatal, 05 leitos de unidade intermediária neonatal (em 

fase de reinauguração após obras) e 05 leitos de cuidados pós-operatórios 

intensivos. 

O Município de Niterói, no qual o hospital encontra-se sediado, tem população 

estimada de 497.883 habitantes (IBGE 2016) possuindo uma área de 133.9 

km², sendo a quinta cidade mais populosa do Estado, e a de maior Índice de 

Desenvolvimento Humano.  O município integra a Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro e é um dos principais centros do Estado. Niterói polariza os 

municípios vizinhos, e tem uma dinâmica urbana própria, fazendo com que a 

porção leste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro seja identificada como 

parte distinta, demandando planejamento urbano e políticas públicas próprias, 

nas quais se incluem necessariamente as de saúde.  

 A região Metropolitana II possui aproximadamente dois milhões de habitantes, 

sendo limitada pelas regiões da Baixada Litorânea e Serrana. Representa 

cerca de 6,20% da área do Estado e é composta por sete municípios de 

características bastante diversas entre si, distribuídos em quatro microrregiões 

(Maricá e Niterói- microrregião I, São Gonçalo – microrregião II, Itaboraí e 

Tanguá – microrregião III, Rio Bonito e Silva Jardim – microrregião IV) que 

contêm aproximadamente 12% da população total do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O município de Niterói apresenta um índice de envelhecimento extremamente 

alto, em função de uma taxa de fecundidade muito baixa e taxa líquida 

migratória também reduzida; há uma tendência à estabilização do crescimento 

populacional e, caso se mantenha este comportamento demográfico, também à 
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retração populacional em médio prazo. A expectativa de vida ao nascer no 

município de Niterói é maior do que as médias do Estado, e nacional. No grupo 

de referência, a cidade é a que apresentou maior evolução entre 1991 e 2010. 

A cidade possui indicadores pouco satisfatórios, quando analisada a oferta de 

atendimentos e internações de média e alta complexidades, haja vista a grande 

demanda reprimida por esse tipo de atendimento à população residente e não 

residente, as quais trazem reflexos profundos no atendimento prestado pelo 

HEAL. 

Avalia-se que a demanda por procedimentos de alta e média complexidade tem 

obedecido a tendência de aumento, considerando o envelhecimento 

populacional e destacando-se o alto índice de óbitos por doenças do aparelho 

circulatório e o crescimento no número de óbitos relacionados às neoplasias. 

4. O CONTRATO DE GESTÃO – GESTÃO PACTUADA 

 

O novo modelo de gestão e de atenção à saúde visa atingir novos patamares 

de prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário 

associada à introdução de novos mecanismos dos processos assistenciais. 

Inicialmente entendeu-se em seu processo diagnóstico que a unidade deveria 

passar por um mapeamento de seus processos e necessidades com a 

identificação de todos os “gargalos” que impactam na correta prestação do 

serviço ao usuário. Esse instrumento tem sido a base para a realização das 

ações do ISG no novo panorama de gestão.  

 

Importante considerar que no momento o ISG já teve concluído a gestão dos 

contratos de serviços ainda acontecendo à revisão de suas necessidades, 

segundo as demandas internas de atendimento aos usuários.   
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4.1. ACOMPANHAMENTO DE METAS 

INDICADOR META jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
MÉDIA 

ANUAL

Saída Clínica de Adulto 160 160 135 171 164 173 173 160 157 118 129 117 126 149

Saídas Obstétricas 350 351 363 423 370 388 412 389 357 324 322 333 349 365

Saídas Ortopédicas 120 144 141 131 117 164 133 158 133 138 115 133 149 138

Outras Saídas Cirúrgicas 120 97 96 87 91 92 83 70 76 65 71 62 59 79

752 735 812 742 817 801 777 723 645 637 645 683 731

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

INDICADOR META jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
MÉDIA 

ANUAL

Ultrassonografia 500 571 463 526 516 579 453 522 602 505 596 319 276 494

Tomografia 

Computadorizada
2.000 1.340 1493 1727 1798 1487 896 415 398 404 354 370 375 921

1.911 1.956 2.253 2.314 2.066 1.349 937 1.000 909 950 689 651 1415

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

INDICADORES META jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
MÉDIA 

ANUAL

Taxa de Mortalidade 

Ajustada por escore de 

gravidade nas Unidades 

de Cuidados Intensivos 

(APACHE)

< ou = 1 0,95 0,99 1,09 0,91 0,72 0,99 0,90 0,88 0,77 1,11 0,95 1,01 0,94

Taxa de Mortalidade 

Ajustada por escore de 

gravidade nas Unidades 

de Cuidados Intensivos 

(SNAPPE)

< ou = 1 0,85 0,67 1,00 0,60 0,68 0,89 1,80 1,34 1,65 2,66 0,94 1,08 1,18

Taxa de Infecção 

Hospitalar

< ou = 

2,5%
0,90% 0,99% 1,04% 1,39% 0,92% 1,25% 1,59% 1,29% 1,24% 1,16% 0,95% 1,14% 1,16%

Taxa de Cesárea < = 40% 49,8% 47,2% 44,2% 40,6% 48,8% 40,1% 43,97% 50,00% 50,23% 54,45% 41,63% 49,79% 46,73%

Taxa de mortalidade 

neonatal precoce dos 

nascidos na Unidade

< 10 por 

1000
4,10 3,53 12,9 0,00 3,26 0,00 0,53 0,46 4,60 9,90 4,15 8,55 4,33

Taxa de satisfação dos 

usuários

> ou = 

90%
93% 95% 91% 97% 97% 98% 97% 97% 96% 96% 92% 90% 94,9%

Taxa de profissionais 

cadastrados no CNES
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Taxa de suspensão de 

cirurgias
< 10% 3,80% 2,93% 5,00% 2,18% 4,90% 2,49% 3,91% 5,91% 12,15% 16,00% 7,87% 0,98% 5,68%

Taxa de glosas sobre o 

faturamento dos serviços 

habil itados 

apresentados para 

cobrança ao SUS

< 5% 4,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,49%

INDICADORES DE PRODUÇÃO 2017

REALIZADO

META

REALIZADO

META

INDICADORES DE DESEMPENHO 2017

INDICADORES DE PRODUÇÃO 2017
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4.2. INDICADORES DE PRODUÇÃO  

 

 

  

Fonte: Sistema Soul MV 

Fonte: Sistema Soul MV 
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Fonte: Sistema Soul MV 

Fonte: Sistema Soul MV 
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Fonte: Sistema Soul MV 

Fonte: Sistema Soul Mv. 
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4.4. INDICADORES DE DESEMPENHO  

 

  

 

  

  

Fonte: Sistema Epimed  

Fonte: Sistema Epimed  
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Fonte: Coordenação Médica da UTI Neonatal 

Fonte: Sistema Soul MV 
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Fonte: Setor de Cadastro e Faturamento HEAL 

Fonte: Escritório de Qualidade e Segurança do Paciente - HEAL 
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Fonte: Sistema Soul MV 

Fonte: Setor de Cadastro e Faturamento HEAL 



 

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA 
Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ. 

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org 20 
 

4.5. RELATÓRIO DESCRITIVO DOS INDICADORES DE DESEMP ENHO 

Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidad e na UTI ADULTO  

foram mensurados a partir dos indicadores de taxa de mortalidade e de 

mortalidade estimada e mantiveram-se dentro da meta (< ou = 1) na maioria 

dos meses observados (nove). Ocorreram variações nos valores encontrados 

em índices que variaram entre 0.72 – 1.11, com média anual igual a 0.94. 

Os reflexos produzidos na UTI Adulto oriundos de clientela que aporta na 

Emergência encontram-se definidos por um perfil de pacientes com inúmeras 

morbidades associadas, faixa etária mais elevada, baixa reserva funcional 

orgânica e com descompensação aguda de seu quadro clínico. Tal fato tem 

impacto direto sobre a mortalidade. 

Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidad e na UTI NEONATAL  

foram mensurados a partir dos indicadores de taxa de mortalidade e de 

mortalidade estimada e mantiveram-se dentro da meta (< ou = 1) em seis 

meses durante o ano. Ocorreram variações nos valores encontrados em 

índices que variaram entre 0.60 – 2.66, com média anual igual a 1.22. 

Ressaltamos que o perfil epidemiológico da clientela atendida traduz-se por 

neonatos com prematuridade extrema, infecções congênitas (sífilis, 

toxoplasmose e citomegalovírus), malformações congênitas que em quase a 

sua totalidade não realizaram pré-natal ou frequentaram os serviços de forma 

insuficiente. 

 

OBS: É correto, assumir que a taxa de mortalidade pode ser um critério de 

qualidade. Entretanto, a taxa de mortalidade bruta não leva em consideração 

as peculiaridades de cada paciente ou população de pacientes tratado em um 

determinado universo. Desta forma taxas de mortalidade padronizadas que são 

ajustadas para a gravidade, comorbidades e outros aspectos individuais 

passaram a ser utilizadas como critério de avaliação da assistencia prestada. 

As gravidades das doenças agudas são frequentemente avaliadas por scores 

que integram variáveis clínicas, fisiológicas e demográficas. Escores de 



 

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA 
Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ. 

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org 21 
 

gravidade são excelentes ferramentas descritivas de populações de UTI e 

explicar seus diferentes desfechos. Os escores mais frequentemente utilizados 

são APACHE II, SAPS II, MPM e SNAPPE. Recentemente novos escores 

como APACHE IV e SAPS3 foram introduzidos na prática médica. 

Taxa de Infecção Hospitalar  – Durante o decorrer do ano de 2017 os índices 

observados estiveram dentro das metas pactuadas (< ou = 2,5%), na totalidade 

dos meses do ano, com índice anual de 1,16%. 

 
Taxa de Realização de Cesárea  – A média anual observada foi de 46,8%, 

com variações entre 40,1% e 54,5%. Em todos os meses do ano a meta não foi 

alcançada. Segundo a Organização Mundial de Saúde (Declaração da OMS 

sobre Taxa de Cesáreas - 2015) as taxas de cesáreas em diferentes hospitais 

variam bastante em função das características obstétricas das mulheres 

atendidas. Concluem os estudos que respaldam tal declaração que: 

• A cesárea é uma intervenção efetiva para salvar a vida de mães e 

bebês, porém apenas quando indicada por motivos médicos. 

• Ao nível populacional, taxas de cesárea maiores que 10% não estão 

associadas com redução de mortalidade materna e neonatal. 

• Os esforços devem se concentrar em garantir que cesáreas sejam feitas 

nos casos em que são necessárias, em vez de buscar atingir uma taxa 

específica de cesáreas. 

• Ainda não estão claros quais são os efeitos das taxas de cesáreas sobre 

outros desfechos além da mortalidade, tais como morbidade materna e 

perinatal, desfechos pediátricos e bem-estar social ou psicológico. São 

necessários mais estudos para entender quais são os efeitos imediatos 

e em longo prazo da cesárea sobre a saúde. 

 
Acreditamos que a influência dos resultados que vem sendo alcançados no 

HEAL resida no fato da unidade ser referência para gestações de alto risco, 

acrescido a inexistência de outro hospital com emergência de maternidade de 

porta aberta para este fim. Desta, buscam a unidade gestantes nos extremos 

etários (adolescentes e gestantes de faixa etária elevada), mulheres que não 
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realizaram atenção pré-natal ou fizeram de forma insuficiente. Lembramos que 

o momento do parto deve ser visto como a finalização de um processo que se 

iniciou nos cuidados com a saúde da mulher como um todo e com a saúde 

reprodutiva em especial. Nas opções disponibilizadas à assistência pré-natal 

adequada culmina com condições apropriadas ou não para esta parturição, 

segundo seu grau de complexidade. 

A média anual da taxa de cesariana foi de 46,73%, teve significativa influência 

do risco gestacional. Um dos fatores que pode ter contribuído para a taxa de 

cesariana é o grande contingente de gestantes, cerca de 70%, que foi 

referenciado apenas no momento do parto, ou que chega a unidade sem 

qualquer referenciamento. Desta forma, os dados apresentados refletem não 

apenas a qualidade da assistência prestada durante a internação, mas de todo 

sistema de saúde local. 

Acreditamos que a influência em tais resultados reside no fato da unidade ser 

referência para gestações de alto risco, acrescido a inexistência de outro 

hospital com emergência de maternidade de porta aberta para este fim. Desta, 

buscam a unidade gestantes nos extremos etários (adolescentes e gestantes 

de faixa etária elevada), mulheres que não realizaram atenção pré-natal ou 

fizeram de forma insuficiente. Lembramos que o momento do parto deve ser 

visto como a finalização de um processo que se iniciou nos cuidados com a 

saúde da mulher como um todo e com a saúde reprodutiva em especial. Nas 

opções disponibilizadas à assistência pré-natal adequada culmina com 

condições apropriadas ou não para esta parturição, segundo seu grau de 

complexidade. 

Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos n a Unidade  

Relembramos para tal que, a média contratual mensal pactuada foi de (<10 por 

1000). Os dados foram mensurados a partir dos indicadores de taxa de 

mortalidade neonatal precoce, e mantiveram-se dentro da meta, na maioria dos 

meses avaliados com variações de 0 a 12,9 por 1000 (média de 4,33 no ano). 
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A mortalidade neonatal resulta de uma estreita e complexa relação entre as 

variáveis biológicas, sociais e de assistência à saúde, o que exige a análise de 

seus determinantes. 

Para tanto as condições do recém-nascido (peso, apgar e prematuridade), 

antecedentes obstétricos e morbidade figuram como importantes variáveis que 

influenciam esse desfecho. No descritivo detalhado dos óbitos em neonatos 

que enviamos mensalmente, percebemos existir importante correlação das 

mesmas variáveis com os casos. 

 
Taxa de satisfação dos usuários –  a taxa de satisfação mensal durante todo 

o decorrer do ano de 2017 manteve-se na meta contratual, ou seja, > ou = 

90%. O índice médio anual observado foi de 95%. 

 

Taxa de profissionais cadastrados no CNES –  Em todo o decorrer do ano de 

2017, tivemos todo o empenho da equipe do Faturamento na manutenção do 

cadastro médico junto ao CNES atualizado em 100%. 

 

Taxa suspensão de cirurgias – Relembramos que a meta contratual mensal 

pactuada para o serviço foi de índice < 10%. A média observada no período foi 

de 5,68%, mantendo-se de acordo com o esperado na maioria dos meses do 

ano (dez). 

 

Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços hab ilitados apresentado 

para cobrança ao SUS –  taxa contratual é de (< 5%), mantivemos dentro do 

índice pactuado, onde a média anual de 0,49%. 

 
4.6. JUSTIFICATIVA DO NÃO CUMPRIMENTO DOS INDICADOR ES DE 

PRODUÇÃO 

Reiteramos quanto ao fato de que Hospital Estadual Azevedo Lima caracteriza-

se como unidade de perfil assistencial de prestação de assistência de urgência 

e emergência, traumatológicas, clínicas e cirúrgicas. Constitui-se, neste âmbito, 

como unidade de referência na atualidade , de maior complexidade na área 

de urgência e emergência e maternidade , com responsabilidade sanitária 
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sobre uma macrorregião, atendendo a população de Niterói, São Gonçalo e os 

demais municípios que compõe a região metropolitana II.  

Assume regularmente a demanda espontânea , principalmente, a vítimas de 

trauma múltiplo, oriundos do resgate SAMU/GSE/ CCR Ponte/ Autopista 

Fluminense e outras de natureza diversa, oriundos de unidades de emergência 

municipais. Organiza-se também, na perspectiva de oferecer respostas 

várias à população, tanto no âmbito de situações cl ínicas, como 

cirúrgicas e de maternidade, já que funciona como ú nica emergência 

desta natureza , de porta aberta a população , sofrendo os reflexos 

produzidos por estas demandas. 

Avaliamos pelo diagnóstico epidemiológico da clientela que busca o serviço, 

que a ausência de efetivação do cuidado a saúde em outr os níveis do 

sistema de saúde, tem exigido e trazido importante sobrecarga a unidade , 

já que se traduzem por situações onde os quadros de saúde apresentados 

pelos pacientes, demonstram existir desfechos clínicos típicos de doenças não 

diagnosticadas e/ou tratadas, relativas a doenças prevalentes e controláveis 

em nosso meio. Exemplificamos para tal a elevada incidência de infecções em 

gestantes (sífilis, toxoplasmose, HIV), o expressivo quantitativo de diabéticos e 

hipertensos com complicações a distância sem tratamento anterior e 

portadores de neoplasia em estágio avançado com história de espera superior 

a 2 anos para realização de exame diagnóstico (endoscopia digestiva alta, 

colonoscopia, dentre outros). 

JUSTIFICATIVAS  

Quantitativo De Exames Tomográficos Realizados 

Informamos que o tomógrafo do HEAL encontrava-se inoperante desde o dia 

26/05/2017 á 09/06/2017 e posteriormente do dia 26/06/2017 perpetuando 

durante o resto do semestre do ano de 2017. 

Embora tenhamos o tomógrafo móvel, o mesmo apenas realiza exames de 

crânio e extremidades. 
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O fato foi relatado a SES/RJ por meio de reiterados ofícios ISG/HEAL nos 

meses anteriores: 815/2017, 913/2017, 914/2017, 972/2017, 973/2017, 

998/2017,1047/2017, 1048/2017, 1049/2017, 1050/2017, 1071/2017, 

1072/2017, 1186/2017, 1189/2017, 1190/2017, 1191/2017, 

1192/2017,1543/2017, 1544/2017, 1545/2017, 1542/2017, 1662/2017, 

1663/2017, 1664/2017 e 1665/2017, informando sobre a necessidade do envio 

de verba específica para, em um primeiro momento, proceder o reparo do 

equipamento e, em um segundo momento, após a análise técnica da Phillips 

que apresentou orçamento em 18/07/2017, comprovando que o tomógrafo já 

possuía 05 (cinco) anos de uso intenso e encontrava -se tecnologicamente 

obsoleto , sendo certo que o reparo do bem (orçada no valor de R$ 

907.115,00)  equivaleria a 106,5 % do valor de um equipamento n ovo  (R$ 

850.000,00), razão pela qual solicitou-se o envio de verba de investimento 

prevista no Contrato de Gestão nº 004/2014 para a aquisição de outro aparelho 

com as mesmas características do equipamento anterior. 

Devido a isto, não concluímos a meta solicitada 

Quantitativo De Exames de Ultrassonografia Realizad os 

Relembramos que a meta contratual mensal pactuada para o serviço foi de 500 

exames/mês. A média observada no período foi de 494 exames, mantendo-se 

de acordo com o esperado na maioria dos meses do ano (oito). 

Justificamos que a partir de novembro de 2017 a meta ficou comprometida por 

conta da solicitação de desligamento do corpo médico do setor pela 

insatisfação dos profissionais devido ao atraso de salários. Logo, o período 

ficou comprometido, visto que não houve tempo hábil entre a realização de 

processo seletivo, escolha dos candidatos e efetiva contratação para suprir a 

lacuna. Os casos necessários e urgentes foram realizados, de forma a evitar a 

desassistência. 

 

Saída Clínica Adulto 

O fluxo de atendimento aos usuários, basicamente proveniente do setor da 

emergência, ou seja, demanda espontânea. A partir de julho/2017 observamos 
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uma redução no número de atendimento na emergência e usuários que 

procuram nossa emergência sem critério para internação clínicas. 

 

Saídas Obstétricas 

A meta contratual mensal repactuada para o serviço foi de 350 saídas/mês. A 

média observada no período de 2017 foi de 365 saídas, mantendo-se de 

acordo com o esperado na maioria dos meses do ano (oito). 

 

Saídas Ortopédicas 

A meta contratual mensal repactuada para o serviço foi de 120 saídas/mês. A 

média observada no período de 2017 foi de 138 saídas, mantendo-se de 

acordo com o esperado na maioria dos meses do ano (dez). 

 

Saídas Cirúrgicas  

Justificamos frente aos índices obtidos no ano de 2017 que tal situação decorra 

do perfil hospitalar, voltado essencialmente ao atendimento do paciente 

cirúrgico, vítima de trauma múltiplo. Lembramos que na instituição inexistem 

atividades assistenciais ambulatoriais, com o intuito de produzir cirurgias de 

caráter eletivo.  

Entendendo que o politrauma é uma síndrome decorrente de lesões múltiplas, 

onde a resposta às questões, que já se encontram estabelecida, exige a 

intervenção de diferentes equipes cirúrgicas, em distintas ocasiões, avaliamos 

existir uma discrepância entre o rol de intervenções produzidas e aquilo que se 

concebe como saída cirúrgica (alta cirúrgica dada ao indivíduo), havendo 

necessidade premente da Secretaria Estadual em posicionar-se na definição 

desta questão. 

Nos últimos meses não temos atingido a meta de saídas cirúrgicas, muito por 

causa de não termos outra fonte de paciente cirúrgico a não ser a nossa porta 

de entrada aberta (emergência). 

 

 

 



 

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA 
Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ. 

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org 27 
 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2017 

 

DEMANDAS DA SES/RJ 

Foram respondidas ou encaminhadas pró-ativamente à Assessoria de 

Imprensa da Secretaria Estadual de Saúde informações sobre o Hospital 

Estadual Azevedo Lima, abordando temas como: pacientes atendidos no 

hospital, estados de saúde e estatísticas. Em 2017, foram realizados uma 

média mensal de 15 atendimentos a demandas da SES sobre situações de 

pacientes ou estatísticas da unidade. 
 

TRANSPARÊNCIA HEAL 

 

A Comunicação é instrumento de apoio à prestação de contas junto   aos 

órgãos  públicos e também à população em geral. É RESPONSÁVEL POR 

GERIR O AMBIENTE DE TRANSPARÊNCIA DO HEAL disponível no site do 

ISG. Em 2017, foram divulgados 198 arquivos  no ambiente de Transparência 

do site ISG, referentes a acompanhamentos de processos seletivos; extratos 

de chamamentos / Contratos da unidade e relatórios mensais.    

  

 

IDENTIDADE VISUAL DO AZEVEDO LIMA  

 

Foram realizadas melhorias em termos de identidade visual por todo hospital. Mais de 
57 peças foram confeccionadas internamente, SEM CUSTO,  uma solução que vem 
possibilitando a continuidade do projeto de identidade visual criado pela Secretaria 
Estadual de Saúde do RJ para todo o Azevedo Lima e que contribui para sua 
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organização e ambientação, além de dar melhor aspecto visual em benefício dos 
pacientes, visitantes e colaboradores. 
 
ESTAR DA ENFERMAGEM 

    

 

FARMÁCIA 

 

    

 

 

RECEPÇÃO CENTRAL 
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RECEPÇÃO DA MATERNIDADE 

      

 

 CORREDOR DA EMERGÊNCIA 

 

 

ENFERMARIAS 

 

 

IDENTIFICAÇÃO NO CTI: 
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SALA DE AMAMENTAÇÃO DA MATERNIDADE 

Painel criado com fotos de bebês nascidos na maternidade do HEAL em 

dezembro de 2016, registradas na própria unidade durante ação de Natal.  
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IDENTIFICAÇÃO PARA UTI NEO: 

   

   

 

IDENTIFICAÇÃO PARA MACA DO 1° ANDAR 

 

 

 

 

ESPAÇO PARA INFORMATIVOS PARA OS COLABORADORES NA S ALA 

DE EXAMES DA ADMISSÃO DA MATERNIDADE 

Painel com informativos pertinentes à área: SÍNDROME GRIPAL / SRAG; VIOLÊNCIA 

SEXUAL , EXPOSIÇÃO SEXUAL CONSENTIDA, ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL 

BIOLÓGICO; ATENDIMENTO À CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL.  
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IDENTIFICAÇÃO PARA DIRETORIA 

   

   

IDENTIFICAÇÃO PARA ENGENHARIA CLÍNICA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PARA O SAME 

 

 

PLACA PARA O JARDIM TERAPÊUTICO  
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IDENTIFICAÇÃO PARA O ESTACIONAMENTO 

(enviados para o setor de Manutenção, para confecção e instalação) 
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IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA MÁXIMA PARA VEÍCULOS  

(enviados para o setor de Manutenção, em fase de confecção) 

 

 

 

 

 

ADESIVOS DE ACESSO PARA VEÍCULOS 

Controle de entrada e saída dos veículos, para maior segurança na unidade.  

 

   

 

IDENTIFICAÇÃO PARA CHEFIA DE GABINETE: 
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IDENTIFICAÇÃO PARA ENDOSCOPIA: 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PARA SANITÁRIO DO AMBULATÓRIO: 
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IDENTIFICAÇÃO PARA ENTRADA DO REFEITÓRIO: 

 

 

 

FARMÁCIA SATÉLITE NO CTI 

 

 

QUADRO DE AVISOS DA MATERNIDADE 

A Comunicação instalou novo quadro de avisos na recepção do setor, para 

divulgação de avisos, normas internas e dicas de saúde voltados para as 

pacientes e seus acompanhantes.  

 

 

TESTEIRA PARA CENTRO CIRÚRGICO: 
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IDENTIFICAÇÃO PARA SALA DE ATENDIMENTO AO MÉDICO 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PARA SALA DE GERÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PARA SALA DE GERÊNCIA OPERACIONAL 
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IDENTIFICAÇÃO PARA SALA DE SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM 

 

 

Cartazes tamanho A0 para enfermarias e maternidade em reforma 
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Reabilitação 

 

 

Recepção da Emergência 

 

  

 

NEP 
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NAF 

 

 

Quadros de avisos para o NAF 

 

  

 

CTI 
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SESMT 

 

 

 

SALA VERMELHA 

Substituição do antigo adesivo da porta, que estava  descolando. 

 

 

OUVIDORIA 
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LEVANTAMENTO PARA IDENTIDADE VISUAL DA MATERNIDADE,  UTI 

NEO, UI NEO E CENTRO OBSTÉTRICO 

O setor de Comunicação fez um levantamento detalhado das necessidades da 

Maternidade em termos de identidade visual (placas de sinalização, ambientação e 

fluxo). Junto à equipe de design da SES, foi feito também o levantamento para 

atualização da UI Neo, UTI Neo e Centro obstétrico. O Layout das placas foi criado pela 

equipe da SES, entretanto, devido à necessidade de confecção das placas em gráfica, 

devido ao custo, não foi possível dar continuidade a estas melhorias.  

 

MATERIAIS DE APOIO PRODUZIDOS 

ATUALIZAÇÃO DO FORMULÁRIO DE CADASTRO DE MÉDICOS 

TERCEIRIZADOS 

 

    

 

PRINCIPAIS CAMPANHAS, AÇÕES E EVENTOS EM 2017 

HOMENAGEM - DIA DAS MÃES 
 

Em homenagem ao Dia das Mães, uma iniciativa do setor de Comunicação em 

parceria com a Coordenação de Enfermagem da Maternidade do Azevedo 

Lima surpreendeu as mães na quarta-feira (10) com um ensaio fotográfico. Ao 

todo, 17 mamães e seus 17 bebês foram clicados. A fotógrafa voluntária foi 
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Danielle Ribeiro de Souza, enfermeira no Azevedo Lima que tem a fotografia 

como segunda profissão. As participantes receberam as fotos impressas e um 

cartão comemorativo.   

 

  

 

 

ENTREGA DE FOTOS A MAMÃES NA MATERNIDADE - NATAL 
 

O setor de Comunicação e a Gerência de Enfermagem organizaram internamente o 
projeto voluntário da ‘UP Fotografia’ e da ‘Adriana Israel Fotografia’. No dia 16 de 
dezembro, duas profissionais fotografaram 20 bebês recém-nascidos na Maternidade 
do HEAL. Em janeiro  as fotos dos bebês ficaram prontas e foram entregues às mães 
pelo setor de Comunicação.   
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AÇÕES DE FIM DE ANO 

A Comunicação realizou as ações em parceria com a equipe de Humanização 
da SES/RJ. 

VISITA DO PAPAI NOEL  

No dia 19 de dezembro, a unidade recebeu o voluntário Sohail Saud, que percorreu o 
hospital vestido de Papai Noel distribuindo lembrancinhas para as crianças internadas 
na Pediatria e as mamães na Maternidade. O ator também entregou a pacientes e 
colaboradores marcadores de livros com frases motivacionais de fim de ano, 
produzidos pela Comunicação, sem custo. A ação foi uma parceria com a Assessoria 
de Humanização da SES, que cedeu os brindes.  
 
 

 
 
 
Marcadores de livro 
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APRESENTAÇÃO DO CORAL MORE 

A Comunicação organizou a vinda do Coral More, projeto social organização não 
governamental que atua em comunidades carentes de Niterói desenvolvendo 
programas educacionais de arte, cultura e esporte voltados para crianças, adultos e 
adolescentes que enfrentam situação de pobreza e risco social. No dia 19 de 
dezembro, o Coral cantou um repertório variado de músicas no hall de entrada da 
unidade, numa apresentação que durou cerca de 20 minutos e emocionou pacientes e 
colaboradores.  
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SORTEIO DE CHESTERS  NATALINOS 

Ainda no dia 19, a Comunicação organizou o sorteio de 10 chesteres, 
fornecidos pela empresa Nutrindo Mais, entre os colaboradores da unidade. Foi 
criado um voucher para retirada do prêmio (total de 10 ‘vales premiados’). 
Também foi criado um banner no tamanho A3 para composição de foto dos 
contemplados no sorteio. 
 

 

 

 

 

 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS  

Com o apoio da Assessoria de Humanização da SES-RJ, arrecadamos cerca de 400 
itens  entre brinquedos e livros infantis para 130 crianças assistidas pelo Lar 
Alternativo Os Girassóis, projeto social no Bairro do Caramujo, em Niterói, próximo à 
unidade. O material foi entregue pelo setor de Comunicação à instituição no dia 22 de 
dezembro. Duas crianças da comunidade vieram com a responsável pela creche até o 
Azevedo Lima para receber as doações. Após, fizeram ainda um lanche no refeitório 
da unidade, oferecido pela equipe da Nutrição. 
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VÍDEOS PRODUZIDOS 
 
Semana mundial de Aleitamento Materno no HEAL 

 
Comemorações pela Semana Mundial de Aleitamento Materno no Azevedo 
Lima.  Paródia da música “Amor Perfeito”, apresentada no evento. Material 
divulgado na página do ISG no Facebook.  

 

VÍDEO DO TIAGO JANSON: 25 anos, trazido pelo corpo de bombeiros para o Azevedo 
Lima no dia 18 de junho após sofrer uma queda de 6 metros. Foi internado em estado 
grave, com uma lesão no crânio.  Passou pela Sala vermelha, pelo CTI, Sala Amarela e, 
finalmente, Clínica Médica. Em 27/07, 40 dias depois, recebeu alta. Sua família e seus 
amigos vieram  acolhê-lo e agradecer a todos os profissionais que o atenderam. Seu 
pai, Janilson Costa, conversou com a gente...  
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VÍDEO PACIENTE MOZAR: Mozar Roberto da Costa quebrou o fêmur e foi 
operado no HEAL. Conversamos com a esposa dele, Dona Gilma, que elogiou 
muito o atendimento.  

.  

Vídeo-depoimento do paciente Diego Duarte.  
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Ambientação da sala de amamentação e coleta de leite da Maternidade do 
Azevedo Lima. Vídeo com fotos de bebês nascidos na unidade e informativos 
de campanhas sobre aleitamento materno.   
 

 
 
Divulgação interna da apresentação do Coral do Projeto More realizada em 
dezembro de 2017. 
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MATÉRIAS PRODUZIDAS                   
 

Em 2016 foram produzidas 75 matérias. Divulgadas nos veículos internos de 

comunicação, elas são um importante instrumento para manter os 

colaboradores informados sobre os projetos e as ações realizados na unidade, 

celebrar conquistas, compartilhar boas-práticas entre setores e dar visibilidade 

ao trabalho das áreas, integrando e valorizando as equipes.  

 

 
 

BOLETIM ‘ACONTECE’ 

Em 2016 foram divulgadas 51 edições . A divulgação é feita via quadros de 

avisos e e-mails, semanalmente.  
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COMUNICADOS INTERNOS - COLABORADORES 

Ao longo do ano foram produzidos e divulgados 109 comunicados direcionados 

aos colaboradores sobre assuntos internos da unidade: ações, cursos e 

treinamentos, eventos e palestras, orientações do setor de Gestão de Pessoas 

e informes gerais.  
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COMUNICAÇÃO COM PACIENTES, SEUS FAMILIARES E  

ACOMPANHANTES 

MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO DAS TVS INTERNAS E NOS QUADR OS 

DE AVISOS  

Garantindo o direito de informação a pacientes e visitantes do hospital, os 

informativos nos quadros de avisos e a programação das TVs internas - 

informes sobre normas, procedimentos internos e dicas de saúde direcionados 

a este público - mantém-se sempre atualizados.   

Quadros de avisos voltados para pacientes e visitantes:  

- Admissão da Maternidade 

- Área externa da Recepção Central 

- Recepção Central 

- Maternidade 

- Entrada da Emergência 

 

TVs disponíveis nos seguintes espaços: 

- Recepção Central 

- Admissão da Maternidade 

- Recepção da Emergência 

- Próxima à sala da Ortopedia 

- Próxima ao atendimento médico da Emergência 

- Próxima à sala de Procedimentos e Sutura 
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QUADROS DE AVISOS  

Gestão dos quadros de avisos e atualizações periódicas nos comunicados 

sobre horários, normas e orientações em geral voltados para pacientes, 

acompanhantes e visitantes da unidade. Em junho de 2016, todos os textos 

dos avisos nos murais voltados para acompanhantes, visitantes e pacientes 

passaram por revisões visando adequação à solicitação da equ ipe de 

Humanização da SES . As peças estão localizadas por todo hospital, em locais 

de fluxo deste público. 
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CALENDÁRIO DA SAÚDE 

De janeiro a dezembro, foram confeccionadas e divul gadas peças – entre 

cartazes, imagens para tela dos computadores dos co laboradores e e-

mails mkt - que celebram datas importantes no âmbit o da saúde ou 

difundem importantes orientações e dicas de saúde. Os seguintes assuntos 

foram divulgados em 2016 em nossos veículos de comunicação internos: 
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DATA PEÇA 

Janeiro 

04/jan Dia do Hemofílico 

20/jan Dia do Farmacêutico 

31/jan Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase 

Fevereiro 

04/fev Dia Mundial Contra o Câncer 

05/fev Dia Nacional da Mamografia 

09/fev Dicas para curtir o Carnaval com saúde 

21/fev Término do horário de verão 

Março 

01/mar Aniversário do Rio de Janeiro 

08/mar Dia Internacional da Mulher 

08/mar Dia Mundial do Rim 

21/mar Dia Nacional da Síndrome de Down 

24/mar Dia Mundial de Combate à Tuberculose     

27/mar Páscoa 

31/mar Dia da Saúde e da Nutrição 

Abril 

05/abr Dia Mundial da Atividade Física 

07/abr Dia Mundial da Saúde 

11/abr Dia do Infectologista 

12/abr Dia do Obstetra 

14/abr Dia do Técnico em Serviço de Saúde  

17/abr Dia Internacional da Hemofilia 

26/abr Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial  

Maio 

01/mai Dia Internacional do Trabalhador 

08/mai Dia das Mães  

12/mai Dia da Enfermagem 

15/mai Dia do Assistente Social 
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15/mai Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares  

31/mai Dia Mundial sem Tabaco  

Junho 

02/jun Dia do Pneumologista 

05/jun Dia Mundial do Meio Ambiente 

06/jun Dia Nacional do Teste do Pezinho 

09/jun Dia da Imunização 

14/jun Dia Mundial do Doador de Sangue  

Julho 

02/jul Dia do Hospital 

11/jul Dia do Socorrista 

25/jul Dia do Endoscopista 

27/jul 

Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho 
Dia do Pediatra 

27/jul Dia do Pediatra 

28/jul Dia Mundial de luta contra as Hepatites virais 

Agosto 

01/08   Semana Mundial da Amamentação  

07/08 Dia da Farmácia 

05/ago Dia Nacional de Combate ao Colesterol  

08/ago Dia Nacional de Combate ao Colesterol  

14/ago Dia do Cardiologista 

27/ago Dia do Psicólogo  

29/ago Dia Nacional de Combate ao Fumo 

31/ago Dia do Nutricionista  

Setembro 

19/set Dia do Ortopedista 

21/set Dia Nacional de luta da pessoa portadora de deficiência  

27/set Dia Mundial do Doador de Órgãos (Campanha Setembro Verde) 

29/set Dia Mundial do Coração 

30/set Dia da Secretária  

Outubro 

01/out Dia Nacional do Idoso 

10/out Dia Mundial da Saúde Mental 

11/out Dia Nacional de Prevenção da Obesidade 

13/out Dia do Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta 

15/out Dia Nacional de Combate à Sífilis  

16/out Horário de Verão 

18/out Dia do Médico 

19/out Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama / Outubro Rosa 

28/out Dia do Servidor Público 

30/out Dia do Ginecologista 

Novembro 
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08/nov Dia do Radiologista 

17/nov Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata / Novembro Azul 

20/nov Dia do Biomédico 

25/nov Dia Internacional do Doador de Sangue 

27/nov Dia do Técnico de Segurança do Trabalho 

27/nov Dia Nacional de Combate ao Câncer  

Dezembro 

01/dez Dia Mundial de Luta Contra a Aids 

09/dez Dia do Fonoaudiólogo 

24/dez Natal e fim de ano 

29/dez Combate ao Câncer de Pele – Dezembro Laranja 

 

6- JUSTIFICATIVA DO NÃO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUT OS. 

PROGRESSÃO DA DÍVIDA COM OS FORNECEDORES. 

 

Conforme já reportado a esta SES/RJ, através de ofícios e reuniões 

presenciais, a crise financeira do Estado do Rio de Janeiro vem ocasionando o 

repasse da verba de custeio intempestivamente e em valor consideravelmente 

inferior ao quanto pactuado no Contrato de Gestão nº 004/2014, certo é que tal 

fato tem acarretado o pagamento mínimo de impostos e tributos durante o ano 

de 2017, bem como propicia a progressão da dívida com os fornecedores e 

demais prestadores de serviços no Hospital Estadual Azevedo Lima. 

Neste ponto, cumpre esclarecer que além do acúmulo de dívidas, este Instituto 

tem sido onerado ainda, com o pagamento de multas, juros e correção 

monetária sobre tributos não pagos e débitos em aberto junto a prestadores e 

fornecedores de serviços da unidade. 

 

Ainda, vale frisar que atendendo a determinação contida no Art. 1º da 

Resolução SES/RJ nº 1.419/2016, publicada no D.O.E.R.J. em 31/08/2016, 

quando do recebimento do repasse parcial da verba de custeio do CG nº 

004/2014, durante o ano de 2017 , optou-se pelo pagamento da folha de 

pagamento dos colaboradores, parte da dívida com as  PJ’s médicas, bem 

como pela aquisição mínima de itens críticos de materiais e medicamentos, 

permanecendo em aberto os débitos com alguns prestadores de serviços e 

fornecedores de materiais e insumos. 
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Por fim, corroborando o acima narrado, anexamos a presente, cópia dos ofícios 

enviados à SES/RJ relatando a preocupação do Instituto Sócrates Guanaes 

com a progressão da dívida, bem como a relação dos tributos que se 

encontram em atraso. 

 

7. AS CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE REPASSE E A ENTREGA  DOS 

RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO MENSAIS  

Relembramos tratar-se o Contrato de Gestão nº 004/2014 firmado, uma forma 

de parceria  entre o Poder Público e a entidade qualificada como Organização 

Social. 

Não menos importante, frisamos que, diante da crise econômica do Estado do 

Rio de Janeiro, ao longo dos meses, este Instituto vem adotando todas as 

providências ao seu alcance para equacionar as irregularidades e deficiências, 

na expectativa de que a SES/RJ regularize os repasses mensais devidos e 

cumpra a obrigação principal constante do Contrato de Gestão 004/2014.  

Condudo, os repasses tem sido cada vez mais reduzidos a saldar a 

integralidade das obrigações contraídas junto aos fornecedores, prestadores 

de serviços, acarretado ainda, como informado no tópico anterior, o 

pagamento mínimo de impostos e tributos nos últimos meses. 

Neste ponto, cumpre esclarecer que além do acúmulo de dívidas, este Instituto 

tem sido onerado ainda, com o pagamento de multas, juros e correção 

monetária sobre tributos não pagos e débitos em aberto junto a prestadores e 

fornecedores de serviços do Hospital Estadual Azevedo Lima. 

Externamos também a imensa preocupação com o atraso dos pagamentos 

com àqueles diretamente envolvidos na assistência direta aos pacientes, quem 

sejam os colaboradores prestadores de serviços médicos do hospital, os quais, 

embora imbuídos do espírito de parceria e compromisso com a saúde, diante 

da inadimplência do Estado perante o ISG, encontram-se sem fôlego financeiro 

em continuar prestando os serviços, legitimando uma eventual paralisação por 

conta da ausência de repasse, o que poderá ensejar em desassistência à 
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população, com efeitos nefastos à morbimortalidade, se não h ouver a 

imediata regularização dos repasses de acordo com o  Contrato de Gestão 

nº 004/14. 

Consignamos também que especialmente quanto aos fornecedores de 

medicamentos e insumos , a situação enfrentada é de extrema delicadeza, 

uma vez que fornecedores antigos já bloquearam as compras de ma teriais 

e medicamentos, o que tem impossibilitado o Institu to em adquirir pelo 

menor preço e, a área assistencial , e os novos (com valores mais elevados), 

apesar de toda a compreensão e espírito de parceria tem cobrado um 

posicionamento referente ao pagamento. 

Assim, a ajuda esperada pelo Instituto perante à SES/RJ materializa-se na 

efetiva regularização dos repasses por parte da SES/RJ de forma urgente e a 

prioritária da verba de custeio do CG 004/2014, garantindo, desse modo, a 

continuidade e qualidade da assistência prestada à população fluminense 

de forma digna e eficiente. 

Por outro lado, ressaltamos que esta OSS nunca eximiu-se de cumprir com 

sua parte das obrigações contratuais , sempre atuando de forma lícita, 

impessoal, eficiente, com moralidade e transparência e, todos os seus atos. 

Por tal razão, consignamos também da dificuldade enfrentada ao longo do 

ano de 2017 da não entrega do Relatório de Execução mensais no prazo 

contratualmente estabelecido, por conta da morosidade do repasse em um 

primeiro momento e, posteriormente, da insuficiência da verba do custeio 

prevista no CG 004/2014, já que somente em momento posterior a entrada do 

valor oscilante do aporte financeiro, a folha é paga, os cálculos para 

pagamentos de alguns fornecedores e prestadores são finalizados, as notas 

pagas e escaneadas, tudo para compor as informações e documentos que 

seguem no relatório mensal. 

Assim, o prazo estabelecido na avença firmada para a entrega do Relatório de 

Execução Anual somente se tornará viável caso a SES/RJ efetivamente 

deposite a verba de custeio prevista no CG 004/2014, para o fechamento das 
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despesas em data anterior ao 5º dia útil e de maneira integral, de forma a 

proceder se compilar as informações contidas, para se compilar as informações 

que devem seguir no prazo estabelecido. 

  

 


