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1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL HRJR 
 

 

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

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

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

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

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

que contribui no aumento da necessidade de assistência. É uma unidade de urgência 

e emergência referenciada, integrado às ações do Departamento Regional de Saúde 

(DRS-IV) na região da Baixada Santista.  

 

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

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

cinco anos. Em 7 de junho, assumiu a gestão plena, já com a missão de realizar uma 

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

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

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

atendimento aos pacientes. 

 

O ano de 2018 foi marcado pela consolidação do modelo de gestão proposto pelo 

Instituto para o Hospital, onde, através dos resultados alcançados em 2017, pôde-se 

reavaliar práticas adotadas, metas estabelecidas, disseminação da Cultura ISG, 

ampliação e implantação de novos projetos e serviços, bem como proposições de 

melhorias visando oferecer uma assistência de qualidade para a população. 

 

1.1 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E ESTRUTURA FÍSICA 

 

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

região de saúde DRS-IV, está integrado aos sistemas de regulação de serviços 

eletivos e de urgências da CROSS, onde os gestores municipais, regionais e 

estaduais podem agendar e acompanhar, de modo online, a utilização desses 

serviços, com perfil de alta e média complexidade. 
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Serviços Oferecidos: 

 Clínica Geral; 

 Pediatria; 

 Obstetrícia; 

 Traumato-Ortopedia; 

 Cirurgia Otorrinolaringológica, Proctológica, Urologia, Dermatológica, 

Ginecológica e Geral; 

 Cirurgia de Hospital Dia; 

 Anestesiologia; 

 Medicina Intensiva; 

 Medicina Intensiva Neonatal; 

 Ambulatório Pré e Pós-cirúrgico regulado via CROSS; 

 Urgência regulada via CROSS; 

 Porta aberta para urgência obstétrica; 

 Serviços de Auxílio Diagnóstico (Tomografia, Radiologia, Ultrassonografia, 

Ecocardiograma, Laboratório, Endoscopia / Colonoscopia). 

Capacidade Instalada: 

 30 leitos de Clínica Médica; 

 45 leitos de Clínica Cirúrgica; 

 05 leitos de Pediatria; 

 05 leitos Central de Parto Humanizado 

 30 leitos de Alojamento Conjunto; 

 15 leitos de Patologia Obstétrica;  

 20 leitos de UTI Adulto; 

 07 leitos de UTI Neonatal; 

 07 leitos de UCI Neonatal Convencional; 

 03 leitos de UCI Neonatal Canguru. 

 

TOTAL: 167 leitos operacionais. 
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Recursos do Centro Cirúrgico 

 05 Salas Cirúrgicas; 

 01 Sala de RPA com 06 leitos; 

 01 Sala de RPA Obstétrica com 02 leitos. 

 

Terceirizações 

Buscando trazer mais agilidade, qualidade e especialização para os processos das 

áreas de apoio do Hospital, no ano de 2018, foram terceirizados os serviços de 

nutrição, lavanderia e esterilização de materiais. Diante da necessidade de gerir de 

forma eficaz, transparente e segura o orçamento destinado no contrato de gestão, 

estas terceirizações são fundamentais na otimização de processos, na redução de 

despesas, expertise na execução dos processos, redução de custos operacionais e 

construção de parcerias produtivas. 

Capacitações 

Com o objetivo de buscar a melhoria contínua da assistência hospitalar e cumprir a 

missão do ISG de formar gente para cuidar de gente, foram realizadas capacitações 

técnicas com as equipes assistenciais do HRJR. Dentre as quais, destacamos o curso 

de Reanimação Neonatal para Recém-nascidos, treinamentos de prevenção de 

infecções e boas práticas em saúde, capacitação para a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança e treinamentos constantes sobre os protocolos assistenciais, fluxos e 

procedimentos operacional padrão instituídos nesta unidade Hospitalar. 

Comissões, Diretoria Clínica, Aprovação do Regimento Interno do 

Corpo Clínico e Registro no CRM 

Em 2018, houve instituição de comissões vitais para garantia da assistência aos 

usuários.  

A comissão de ética médica foi eleita em 07 de março com mandato até 07 de setembro 

de 2020. Os membros eleitos foram: Dr. Guines Alvarez (Presidente), Dr. José Dias 

Rebouças Neto (Secretário) e o Dr. Willian de Oliveira Almeida Lima (Membro efetivo). 

Compõem a comissão como suplentes Dra. Marilene Kiskissian Martins, Dra Aline 

Morales Tosetto e o Dr. Marcelo Fernando Masteguim. 
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Após eleição realizada entre os dias 18 e 24 de junho, foi constituída a Diretoria Clínica 

do HRJR, com mandato para o período de 25 de junho de 2018 a 25 de junho de 2020. 

Foram eleitas a Dra Mônica Mazzuranna Benetti como Diretoria Clínica e a Dra 

Fernanda Rodrigues Martins Fernandes como Vice-Diretora. 

Também em 2018, foi aprovado em Assembléia realizada no dia 12 de setembro, na 

presença do Diretor Técnico, Dr. Cézar Kabbach Prigenzi, da Diretora Clínica, Dra 

Mônica Mazzurana, Coordenações Médicas e Corpo Clínico do Hospital, o Regimento 

Interno do Corpo Clínico do HRJR.  

O Regimento Interno regulamenta o processo de trabalho, adequado à estrutura 

organizacional, visando o bom aperfeiçoamento dos médicos e profissionais técnicos, 

com o objetivo de normatizar as ações e relações do conjunto de médicos que atuam 

nas dependências do Hospital. 

Como resultado do esforço dos gestores da Unidade, bem como em consonância com 

as ações descritas acima, em 28 de novembro de 2018, conquistamos o Certificado do 

Conselho Federal e Regional de Medicina, com validade até 30 de novembro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 

 

7  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN – 2018 

2.  AMPLIAÇÃO 

No ano de 2018, no mês de março, foi assinado o Termo de Retirratificação 02/18, que 

aditiva ao contrato de gestão, novos serviços e metas para utilização da capacidade 

plena do prédio do Hospital Regional Jorge Rossmann. 

O presente termo readequa os repasses para a gestão plena do hospital. Atrelado à 

complementação do repasse, novos serviços e metas foram pactuadas visando 

demonstrar através de produtividade, o retorno assistencial ao investimento feito pelo 

estado. 

Dos novos serviços incorporados estão: 

 Cirurgias de Hospital Dia; 

 Atividade Ambulatorial Regulada via CROSS; 

 SADT Externo (Ultrassonografia e Endoscopia); 

 Cirurgias Ginecológicas; 

 Cirurgias Urológicas; 

 Cirurgias por Videolaparoscopia; 

 Aumento da meta de Saídas Hospitalares de 360 para 500 saídas/mês; 

 Aumento da meta de Saídas Cirúrgicas de 142 para 280 saídas/mês; 

 Inclusão de meta de 40 Cirurgias de Hospital Dia/mês; 

 Aumento da meta de Consultas de Urgência de 888 para 1.200 saídas/mês; 

 Inclusão da meta para Atividade Ambulatorial com 1.008 consultas/mês; 

 Inclusão da meta de exames de Ultrassonografia com meta de 60 
exames/mês; 

  Inclusão da meta de exames de Endoscopia com meta de 100 
exames/mês. 

 

O processo de ampliação do HRJR foi feito de forma gradativa, com aumento gradativo 

de repasses, de metas e de implantação de novos serviços. No mês de dezembro, toda 

a estrutura do Hospital estava ocupada e preparada para atender a população da 

Baixada Santista com a capacidade total prevista em contrato para a unidade. 
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3. DESEMPENHO ASSISTENCIAL  
 

3.1  INDICADORES QUANTITATIVOS 

 

Quadro 1 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – saídas 
hospitalares 
 

 

 
1º Semestre de 2018 2º Semestre de 2018 Total 

Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) 

Clínica Médica 555 440 -20,72 890 663 -25,51 1.445 1.103 -23,67 

Obstetrícia 1.620 2.091 29,07 1.620 1.815 12,04 3.240 3.906 20,56 

Pediatria 177 487 175,14 240 430 79,17 417 917 119,9 

Total 2.352 3.018 28,32 2.750 2.908 5,75 5.102 5.926 16,15 

 

A avaliação deste indicador é realizada por bloco, que incluem Clínica Médica, 

Pediatria e Obstetrícia. Como demonstrado na tabela acima, as saídas de Obstetrícia 

e Pediatria complementam o bloco e compensam o déficit apresentado pela Clínica 

Médica.  

 

O indicador Saídas de Clínica Médica tem sua demanda regulada pelo sistema 

CROSS, isto é, dependente de regulação de serviços de saúde externos. Junta-se a 

este fato, o perfil dos pacientes advindos para esta clínica que, por necessidades de 

exames externos e regulados para outros serviços, impactam aumentando a 

permanência destes no hospital. Também vale destacar o aumento progressivo da 

meta para este indicador no ano de 2018, tendo esta iniciado em 71 saídas/mês em 

janeiro e finalizando em dezembro com meta de 190 saídas/mês. 

 

Além disso, a alta damanda de atendimento da maternidade, muitas vezes ultrapassa 

a capacidade instalada destinada à especialidade na unidade, sendo necessária a 

ocupação de leitos de clínica médica com as pacientes do puerpério. 

 

A maternidade do HRJR possui atendimento de urgência e emergência no regime de 

porta aberta. Ao analisarmos os indicadores de Saídas Pediátricas e Saídas 

Obstétricas, observamos que estamos produzindo (saídas) bem acima do que foi 

pactuado em contrato, sendo justificado este desequilíbrio pela alta demanda de 
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pacientes na porta e pelo fato das Maternidades de Mongaguá e Peruíbe permacerem 

de portas fechadas, assim seus pacientes buscam atendimento nesta Unidade. Os 

pacientes que utilizam a pediatria do HRJR são os recém-nascidos advindos da 

Maternidade. 

 

No cenário apresentado acima, obtivemos um superávit no indicador de 16,15% no 

período. 

 

Quadro 2 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – saídas cirúrgicas 
 

 

 
1º Semestre de 2018 2º Semestre de 2018 Total 

Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) 

Eletivas 756 805 6,48 1.376 1.435 4,29 2.132 2.240 5,07 

Urgências 180 172 -4,44 240 190 -20,83 420 362 -13,81 

Total 936 977 4,38 1.616 1.625 0,56 2.552 2.602 1,96 

 

A avaliação do indicador é realizada por bloco, que contempla Saídas Cirúrgicas 

Eletivas e de Urgências.  

 

O indicador de saídas cirúrgicas de urgência tem sua produção atrelada às cirurgias 

decorrentes de demanda de urgência referenciada, via CROSS e sob a qual não temos 

gerenciamento. Considerando este fato, o alcance deste indicador está atrelado à 

regulação da CROSS e ao envio dos pacientes para que os procedimentos sejam 

realizados. 

 

No cenário apresentado acima, as saídas cirúrgicas eletivas compensaram o déficit 

das saídas de urgência e ajudaram no superávit de 1,96% no bloco do indicador. 

 
 

Quadro 3 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – cirurgias de 
hospital dia 

 
 

 
1º Semestre de 2018 2º Semestre de 2018 Total 

Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) 

Cirurgia 
Hospital - Dia 

40 42 5 230 214 -6,96 270 256 -5,19 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 

 

10  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN – 2018 

O indicador apresentou aumento de meta de 100% dentro do ano de 2018 e o 

gerenciamento desta demanda está atrelada ao encaminhamento de pacientes via 

CROSS, tendo o Hospital disponibilizando um número de procedimentos bem acima 

da meta proposta. 

 

O crescimento progressivo atrelado ao aumento escalonado impactou na ativação 

dos serviços cirúrgicos no hospital, visto que, a ampliação de serviços e equipes está 

vínculada ao aumento dos repasses, estes também escalonados no ano. Mesmo 

diante do exposto acima, o indicador apresentou resultados dentro do esperado. 

 

Quadro 4 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – consultas de 
urgência 
 

 

 
1º Semestre de 2018 2º Semestre de 2018 Total 

Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) 

Consultas de 
Urgência 

5.952 7.467 25,45 7.200 6.973 -3,15 13.152 14.440 9,79 

 

 

Quadro 5 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – Atividade 
Ambulatorial 

 

 
1º Semestre de 2018 2º Semestre de 2018 Total 

Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) 

Primeiras 
Consultas Rede 

492 463 -5,89 1.676 1.534 -8,47 2.168 1.997 -7,89 

Interconsultas 410 353 -13,9 1.397 1.323 -5,3 1.807 1.676 -7,25 

Consultas 
Subseqüentes 

736 955 29,76 2.517 4.382 74,1 3.253 5.337 64,06 

Total 1.638 1.771 8,12 5.590 7.239 29,5 7.228 9.010 24,65 

 

Neste indicador, as consultas subsequentes elevam os resultados e complementam o 

déficit que as primeiras consultas e interconsultas apresentam. 

 

A produção de Primeiras Consultas está atrelada à disponibilização de vagas para a 

CROSS. Temos demandado um número maior que a meta pactuada, devido as taxas 

de perda primária e absenteísmo, que também impactam nas Interconsultas. Também 

temos adotado ações para que este indicador não seja prejudicado, tais como: 

confirmação do agendamento e agendamento extra. 
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O superávit apresentado por este indicador está atrelado às consultas subsequentes 

de Ortopedia, que não são disponibilizadas na CROSS, pois são provenientes do pós- 

cirúrgico da especialidade. 

 

A ampliação das metas e liberação de recursos de forma progressiva dentro do ano, 

impactaram na disponibilização total dos serviços, sendo necessário uma ampliação 

gradual, buscando o equilíbrio entre atendimento de qualidade e sustentabilidade 

financeira. 

 
Quadro 6 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – SADT Externo 
 

 
1º Semestre de 2018 2º Semestre de 2018 Total 

Contratado Realizado 
Índice 

(%) 
Contratado Realizado Índice (%) Contratado Realizado Índice (%) 

Diagnóstico por 
Ultrassonografia 

0 0 0 240 267 11,25 240 267 11,25 

Diagnóstico por 
Endoscopia 

0 0 0 400 386 -3,5 400 386 -3,5 

Total 0 0 0 640 653 2,03 640 653 2,03 

 
 
Este indicador foi o útimo a ser disponibilizado seguindo o cronograma progressivo de 

ativação de serviços hospitalares.  

 

Temos demandado um número maior que a meta contratada, devido as taxas de perda 

primária e absenteísmo. 
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3.2 INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL 

Quadro 7 – Desempenho Assistencial – Indicadores Qualitativos – Pré-requisitos para 
avaliação da parte variável 

 

ITEM INDICADOR META 1º TRI 2º TRI 

APRESENTAÇÃO 
DE AIH 

% de AIH referente às saídas 100% 

105,94% 
2.068 AIHs para 

1.952 saídas 

108,96% 
2.272 AIHs para 

2.085 saídas 

DIAG. PRINCIPAL 
DE CESARIANA 

 
>=80% 99,64% 99,07% 

CEPS VÁLIDOS 
 

>=98% 99,76% 99,91% 

DIAGNÓSTICO 
SECUNDÁRIO 

C. Médica >=30% 70,00% 69,35% 

C. Cirúrgica >=28% 76,10% 67,35% 

C. Pediátrica >=18% 70,85% 68,09% 

C. Obstétrica >=15% 91,09% 95,11% 

TAXA DE 
MORTALIDADE 
OPERATÓRIA 

Planilha 
web + 

envio de 
relatório 

SIM SIM 

TAXA DE 
MORTALIDADE 

POR IAM 
Planilha 

web + 
envio de 
relatório 

SIM SIM 

CONTROLE DE 
INFECÇÃO 

HOSPITALAR 

UTI Geral 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 

Densidade de incidência de IH 

Densidade de incidência de IH de CS 
relacionada a CVC 

Taxa de utilização de cateter venoso 
central 

UTI Neonatal 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 

Densidade de incidência de IH 

Densidade de incidência de IH de CS 
relacionada a CVC 

Taxa de utilização de cateter venoso 
central/umbilical 

UTI Geral 

Relatório 
mensal 

SIM SIM Taxa de utilização de ventilação mecânica 

Densidade de incidência de pneumonia 
associada a VM 

UTI Neonatal 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 
Taxa de utilização de ventilação mecânica 

Taxa de incidência de pneumonia 
associada a VM 

 

ITEM INDICADOR META 3º TRI 4º TRI 
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APRESENTAÇÃO 
DE AIH 

% de AIH referente às saídas 100% 

106,35% 
2.595 AIHs para 

2.440 saídas 

107,15% 
2.472 AIHs para 

2.307 saídas 

DIAG. PRINCIPAL 
DE CESARIANA 

 
>=80% 100% 100% 

CEPS VÁLIDOS 
 

>=98% 99,77% 99,84% 

DIAGNÓSTICO 
SECUNDÁRIO 

C. Médica >=30% 94,89% 91,96% 

C. Cirúrgica >=28% 99,47% 94,72% 

C. Pediátrica >=18% 66,26% 72,73% 

C. Obstétrica >=15% 93,83% 92,58% 

TAXA DE 
MORTALIDADE 
OPERATÓRIA 

Planilha 
web + 

envio de 
relatório 

SIM SIM 

TAXA DE 
MORTALIDADE 

POR IAM 
Planilha 

web + 
envio de 
relatório 

SIM SIM 

CONTROLE DE 
INFECÇÃO 

HOSPITALAR 

UTI Geral 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 

Densidade de incidência de IH 

Densidade de incidência de IH de CS 
relacionada a CVC 

Taxa de utilização de cateter venoso 
central 

UTI Neonatal 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 

Densidade de incidência de IH 

Densidade de incidência de IH de CS 
relacionada a CVC 

Taxa de utilização de cateter venoso 
central/umbilical 

UTI Geral 

Relatório 
mensal 

SIM SIM Taxa de utilização de ventilação mecânica 

Densidade de incidência de pneumonia 
associada a VM 

UTI Neonatal 

Relatório 
mensal 

SIM SIM 
Taxa de utilização de ventilação mecânica 

Taxa de incidência de pneumonia 
associada a VM 
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Quadro 8 – Desempenho Assistencial – Indicadores Qualitativos – Metas e 
Indicadores 
 

META INDICADORES VALORADOS PARÂMETRO 1º TRI 2º TRI 

QUALIDADE DE 
INFORMAÇÃO 

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

Relatório 
mensal 

20% 20% 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 20% 

PROGRAMA DE 
HUMANIZAÇÃO 

Aplicação do questionário de 
satisfação 

Consolidado      
e informe 
mensal 

10% 10% Pesquisa de satisfação 

Resolução de queixas dos usuários - 
SAU 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 10% 

NÚCLEO 
HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA 

Meningite Bacteriana – Casos 
encerrados 

Notificação de 
óbito materno 
em até 48h, 

envio mensal e 
relatório 
trimestral 

2,5% 5% 

Óbito Materno 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 5% 

MELHORIA 
CONTÍNUA EM 
OBSTETRÍCIA 

Plano de ação para melhoria 
contínua da Obstetrícia 

Relatório 
trimestral 

15% 15% 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 15% 

ATIVIDADE 
CIRÚRGICA 

Relatório de Atividade Cirúrgica 
Relatório 
trimestral 

0% 15% 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 15% 

MÓDULO DE 
REGULAÇÃO 

CROSS 

Manutenção do módulo de leitos 
Avaliação do 

sistema 
CROSS pela 

SES 

10% 10% 

Disponibilização de 1ª consultas 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 10% 

MONITORAMENTO 
DA EXECUÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS 
SELECIONADOS 

Envio de seleção de procedimentos 
cirúrgicos 

Relatório 
trimestral 

25% 25% 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 25% 
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META INDICADORES VALORADOS PARÂMETRO 3º TRI 4º TRI 

QUALIDADE DE 
INFORMAÇÃO 

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

Relatório 
mensal 

20% 
Aguardando 

avaliação 
trimestral 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 20% 

PROGRAMA DE 
HUMANIZAÇÃO 

Aplicação do questionário de 
satisfação 

Consolidado      
e informe 
mensal 

10% 
Aguardando 

avaliação 
trimestral 

Pesquisa de satisfação 

Resolução de queixas dos usuários - 
SAU 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 10% 

NÚCLEO 
HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA 

Meningite Bacteriana – Casos 
encerrados 

Notificação de 
óbito materno 
em até 48h, 

envio mensal e 
relatório 
trimestral 

5% 
Aguardando 

avaliação 
trimestral 

Óbito Materno 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 5% 

MELHORIA 
CONTÍNUA EM 
OBSTETRÍCIA 

Plano de ação para melhoria 
contínua da Obstetrícia 

Relatório 
trimestral 

15% 
Aguardando 

avaliação 
trimestral 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 15% 

ATIVIDADE 
CIRÚRGICA 

Relatório de Atividade Cirúrgica 
Relatório 
trimestral 

15% 
Aguardando 

avaliação 
trimestral 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 15% 

MÓDULO DE 
REGULAÇÃO 

CROSS 

Manutenção do módulo de leitos 
Avaliação do 

sistema 
CROSS pela 

SES 

10% 
Aguardando 

avaliação 
trimestral Disponibilização de 1ª consultas 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 10% 

MONITORAMENTO 
DA EXECUÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS 
SELECIONADOS 

Envio de seleção de procedimentos 
cirúrgicos 

Relatório 
trimestral 

25% 
Aguardando 

avaliação 
trimestral 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL 25% 

 

O indicador Núcleo Hospitalar de epidemiologia apresentou resultado abaixo no 1º 

trimestre, pois o prazo para notificação de óbito materno foi acima do pactuado no 

Manual de Indicadores de Qualidade. 

 

O indicador Atividade Cirúrgica apresentou resultado abaixo, também no 1º trimestre, 

pois a taxa de Colecistectomia Videolaparoscópica ficou abaixo do pactuado em 

contrato para o período. 
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Estes indicadores passaram por um processo de melhoria e os resultados posteriores 

demonstram que as ações empenhadas para correção foram efetivas. 

 

4. INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 
 

O HRJR tem se empenhado na busca pelo título de Hospital Amigo da Criança, uma 

iniciativa idealizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo UNICEF para 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno.  

No ano de 2018, 93% dos colaboradores foram capacitados para melhorar a 

assistência às mães e aos bebês nascidos nesta Unidade, com construção do manual 

com as práticas preconizadas pela OMS para Hospitais que buscam esta certificação. 

Em dezembro de 2018, realizamos a etapa de autoavaliação da Unidade para medir 

a taxa de adesão dos colaboradores aos processos, protocolos, manuais e ações 

treinadas durante o ano. Após esta etapa, realizamos o monitoramento das atividades 

e, de posse dos resultados, um plano de ação será elaborado para a busca de 

melhoria contínua dos processos relacionados à Iniciativa. 

 

5. AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO 
 

No ano de 2018, o HRJR elaborou o Plano Institucional de Humanização – PIH. O 

direcionamento para a elaboração deste seguiu a orientação da DRS IV e da SES/SP 

que definiram ações relacionadas à Maternidade, objetivando minimizar o índice de 

óbito infantil na Baixada Santista. 

As ações, bem como os resultados, vêm descritos abaixo: 

 ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO 

O setor de Acolhimento e Classificação de Risco encontra-se no terceiro andar com o 

fluxo de atendimento reorganizado, visando garantir qualidade no acesso e na 

assistência. Neste intuito de assegurar a resolutividade às pacientes foi elaborado um 

novo protocolo pela coordenação médica e de enfermagem, uma adaptação do Manual 

de Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico do Ministério da Saúde para a 

realidade da Instituição. Além disso, foi implementado o sistema de informatização 
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desde o atendimento na recepção, no Acolhimento e Classificação de Risco realizado 

pela enfermeira e no atendimento médico. Também realizamos capacitação com os 

colaboradores de todos os plantões sobre os processos e protocolos de Acolhimento 

e Classificação de Risco. 

 

A centralização e otimização das equipes, e uma maior flexibilidade na assistência 

possibilitou dinamizar os processos, facilitando o atendimento e garantindo um melhor 

acompanhamento das usuárias. Percebemos também uma melhoria na satisfação dos 

pacientes e colaboradores com as novas instalações e estrutura, bem como com os 

processos que estão sendo implementados. 

 

 CONHECENDO A MATERNIDADE 

A visita guiada à maternidade para gestantes e acompanhantes da Rede Básica do 

município de Itanhaém e região está sendo realizada quinzenalmente pela equipe 

multiprofissional formada por enfermeiras, psicóloga e assistente social, ou pela equipe 

da maternidade. O objetivo é realizar o acolhimento e a aproximação das gestantes e 

acompanhantes com a maternidade de referência. A ação se dá através de visita aos 

setores da maternidade e roda de conversa com informações sobre a internação desde 

a recepção até o momento da alta hospitalar.  

 

Dentre os temas abordados temos:  

 Em qual momento procurar o hospital;  

 O período de internação hospitalar;  

 As fases do trabalho de parto;  

 Métodos não-farmacológicos para alívio da dor;  

 A presença e o papel do acompanhante;  

 Cuidados com a mãe e com o bebê no pós-parto;  

 Amamentação;  

 Horários de visitas;  

 Registro do RN;  

 Dentre outros.  
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As visitas são previamente agendadas pelas unidades de saúde durante o pré-natal 

diretamente com o Núcleo Interno de Regulação do Hospital Regional Jorge Rossmann 

via e-mail, para até 15 gestantes com seus acompanhantes.  

 

 ARTICULAÇÃO COM A REDE EXTERNA – ALTA RESPONSÁVEL NA 

MATERNIDADE 

A equipe de alta responsável elaborou um cronograma com a equipe multiprofissional 

para que possamos ampliar os grupos com as puérperas e com as gestantes, realizar 

de 4 a 5 grupos por semana. O objetivo é investir na qualidade dos processos de 

orientações as gestantes, puérperas e familiares visando o cuidado compartilhado. 

 

Foi estabelecido um fluxo de alta responsável com os municípios de referência do 

hospital: alta de puerpério de risco habitual mãe e RN; alta de puerpério de alto risco 

mãe e RN; alta de puerpério de mães com sorologias reagentes.  

 

Com o objetivo de incluir as pacientes e familiares no cuidado, rodas de conversa estão 

sendo realizadas com as puérperas e acompanhantes no alojamento conjunto para 

incentivar o apoio familiar; o autocuidado; à amamentação e para passar orientações 

quanto as dúvidas comuns:  

 Pega correta e posição de conforto para amamentação; 

 Cuidados com as mamas; 

 Traumas mamilares; 

 Alterações hormonais no pós-parto; 

 A necessidade de uma rede de apoio; 

 Alimentação da puérpera; 

 Os cuidados com o bebê; 

 Higienização do coto umbilical; 

 Rotina diária; 

 Vestuário; 

 Orientações de alta hospitalar e retorno à rede básica de saúde. 

 Dentre outras que podem surgir.  
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Na Patologia Obstétrica também estão sendo realizadas rodas de conversas com as 

gestantes internadas. 

 

Estão sendo realizadas reuniões com as equipes para sensibilização de todos os 

profissionais envolvidos na assistência à gestante e ao puerpério, quanto às 

particularidades destes períodos. O objetivo é que sejam formados agentes 

multiplicadores de conhecimento e que acolham essa mulher e família de forma mais 

humanizada, diminuindo os medos e inseguranças tão característicos destas fases. 

Um cronograma de treinamentos está em desenvolvimento que contemplará a 

capacitação para todo o hospital quanto a amamentação e humanização. 

 

É encaminhada uma planilha diária com as altas e os dados das usuárias para que os 

municípios consigam realizar a busca ativa e dar continuidade ao cuidado à gestante 

e ao bebê.  

  

 OFICINA HUMANIZAÇÃO 

Após a oficina realizada com a participação de colaboradores da Instituição, ministrada 

pela SES, a comissão de humanização se reuniu e elaborou a Oficina de Humanização 

do HRJR. O objetivo é acolher e sensibilizar os colaboradores da instituição, formando 

um espaço de troca de experiências e atualização quanto à assistência integral e 

humanizada através de oficina teórico-prática e capacitar as equipes como agentes 

multiplicadores, para implementar os planos de humanização em todos os setores.  
 

No dia 3 de agosto criamos a ambientação do auditório para ajustar no entendimento 

do tema e fizemos dinâmica para que os colaboradores pudessem falar seu 

entendimento sobre humanização e discutir em grupos as questões de humanização 

entre os colegas de trabalho e na assistência aos pacientes e acompanhantes. O 

conteúdo da palestra falou sobre o que é humanização, histórico da humanização, 

Política Nacional da Humanização, apresentação do Plano Institucional de 

Humanização e ações institucionais.  
 

Após a oficina, a Comissão fez uma reunião interna para avaliar a experiência e 

determinar os próximos passos que será a oficina para os gestores. 
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Para 2019, um cronograma de oficinas será validado pela Comissão e será colocado 

em prática na Unidade.   
 

 NOME SOCIAL DA PACIENTE EM PRONTUÁRIO 

No sistema de gestão do Hospital já consta a opção de identificação do paciente pelo 

nome social.  
Também estão em desenvolvimento os protocolos de atendimento e a promoção de 

campanhas de conscientização sobre a legislação e o direito do paciente à utilização 

do nome social, bem como treinamentos sobre abordagens humanizadas a estes 

pacientes. 
 

 OUTRAS AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO 
O hospital está desenvolvendo um trabalho de atenção e respeito à diversidade cultural 

na assistência à saúde indígena. O projeto visa compreender e propor solução às 

particularidades culturais da comunidade indígena dos polos base de Mongaguá e 

Peruíbe, como a adaptação do cardápio das gestantes e puérperas, horário livre de 

visita, protocolo de entrega da placenta e alinhamento para criação de banco de leite 

e banco de sangue indígena. Para reforçar o envolvimento e possibilitar mais troca de 

saberes entre os profissionais do hospital e a comunidade indígena, foram realizadas 

visitas as aldeias. 

 

No dia 31 de outubro foi apresentado no Fórum de Humanização da Baixada Santista, 

na Santa Casa de Santos. E, no dia 21 de novembro de 2018, o trabalho foi 

apresentado para o médico supervisor e representante do Programa Mais Médicos, 

com o objetivo de fortalecer a articulação entre os segmentos envolvidos no projeto e 

na assistência com os respectivos representantes - FUNAI, equipe multiprofissional do 

hospital, Polo Base de Mongaguá, equipe de humanização e de saúde indígena do 

DRS-IV. 

 

Como resultado da sensibilização quanto à humanização no ambiente hospitalar, 

algumas iniciativas foram desenvolvidas pelos próprios colaboradores, com o apoio da 

Comissão de Humanização, e alguns acontecimentos foram marcantes, contribuindo 
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para ampliar o clima de acolhimento, harmonia e pertencimento.  

 

Visando uma apresentação natalina e de confraternização de encerramento do ano, 

um grupo de colaboradores resgatou o Coral HRJR, que levou alegria, tranquilidade e 

carinho para pacientes e colaboradores. 

 

Durante os trabalhos realizados na Maternidade, as equipes foram agraciadas com o 

nascimento do primeiro bebê da Baixada Santista em 2019, às 00h00 do dia 1º de 

janeiro. Atendida prontamente, a mãe recebeu assistência humanizada, a família foi 

acolhida de forma adequada pelas equipes do hospital, que ficaram emocionadas em 

poder participar deste momento. 

 

6.  SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Avaliar a satisfação dos usuários nos serviços de saúde constitui uma importante 

ferramenta para subsidiar as decisões de gestão e futuras ações. Determina se os 

processos, serviços, estrutura, clima organizacional e efetividade da gestão estão de 

acordo com o planejamento. 

A metodologia de trabalho adotada é a Pesquisa de Satisfação do Usuário – PSU feita 

no leito de internação e no pronto atendimento obstétrico e as manifestações 

espontâneas no Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, com o objetivo de 

avaliação da qualidade da assistência.  

Como resultado da gestão do HRJR no ano de 2018, alcançamos nível de satisfação 

de 93% dos usuários atendidos no Hospital. 
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7. GESTÃO FINANCEIRA 
 

Relatório Demonstrativo do Fluxo de Caixa 

Saldo do Mês Anterior - 

RECEITAS - 

Contrato de Gestão / Convênio 72.044.979,56 

Receitas Financeiras 829.183,94 

Outras Receitas 94.964,37 

Total 72.969.127,87 

DESPESAS - 

Pessoal (CLT) 25.519.806,25 

Salários 22.966.880,54 

13º 1.666.833,37 

Férias 421.175,83 

Outros 464.916,51 

Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) 32.786.437,11 

Materiais 8.036.071,26 

Manutenção Predial 187.430,96 

Investimentos 132.807,02 

Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) 3.990.821,98 

Financeiras 360.295,22 

Outras despesas 356.541,00 

Total 71.370.210,80 

Saldo do mês (Receitas-despesas) 1.598.917,07 

SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) 7.403.617,98 

 

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

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

dezembro de 2018, para manutenção das atividades, foram necessários R$ 

77.250.336,83 

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

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

O resultado do Fluxo Operacional do Projeto para o período foi de R$ 

7.403.617,98, que será aplicado nos próximos exercícios. Um dos principais fatores 

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

menos, para alcançar, e se possível superar objetivos nos prazos determinados pela 

SES/SP, sem desvincular-se de sua missão de cuidar e salvar vidas.  
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8. CONCLUSÃO 

 
Este Relatório de Atividades teve por objetivo detalhar o modelo de gestão do ISG, sua 

transparência e resultados positivos obtidos neste pequeno espaço de tempo, 

mantendo a gestão financeira alinhada às entregas propostas. Os investimentos em 

mão de obra qualificada repercutiram diretamente na melhoria da assistência, redução 

do tempo de internação e, consequentemente, na satisfação do usuário. 

 

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

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

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

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

eficiente à população que tanto precisa e merece.  

 

  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 

 

24  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN – 2018 

 


