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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 (Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo), 

atendendo uma população de aproximadamente 258.770 habitantes (fonte IBGE 

2020), 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 1 de julho, assumiu a gestão plena, já com a 

missão de realizar uma dupla transição – um processo inédito no Estado de 

São Paulo – passando a gestão de um consórcio municipal para uma OSS, 

e a transferência e implantação dos serviços do prédio antigo para a nova 

estrutura, com a manutenção do atendimento aos pacientes. 

1.1 Atividades assistenciais e estrutura física 

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

na região de saúde DRS-IV, o HRJR está integrado aos sistemas de regulação 

de serviços eletivos e de urgências da CROSS; no qual os gestores municipais, 

regionais e estaduais podem agendar e acompanhar, de modo online, a 

utilização desses serviços, com perfil de alta e média complexidade. 

Serviços oferecidos 

• Clínica Geral; 

• Pediatria; 

• Obstetrícia; 
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• Traumatologia; 

• Cirurgia Otorrinolaringológica, Pediátrica, Proctológica, Urológica, 
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 Apoio Diagnóstico e Terapêutico (Tomografia, Radiologia, 
Ultrassonografia, Ecocardiograma, Laboratório, Endoscopia / Colonoscopia). 

Capacidade Instalada 

• 20 leitos de UTI Geral; 

• 07 leitos de UTI Neonatal; 

• 07 leitos de UCI Neonatal Convencional; 

• 03 leitos de UCI Neonatal Canguru. 

• 08 leitos de Pediatria; 

• 06 leitos Central de Parto Humanizado 

• 29 leitos de Alojamento Conjunto; 

• 11 leitos de Patologia Obstétrica;  

• 20 leitos de Ortopedia; 

• 30 leitos de Clínica Médica; 

• 05 leitos de Hospital Dia Cirúrgico; 

• 35 leitos de Clínica Cirúrgica. 

TOTAL: 181 leitos. 

Capacidade Instalada 

• 05 Salas Cirúrgicas; 

• 01 Sala de RPA com 06 leitos; 

• 01 Sala de RPA Obstétrica com 02 leitos. 
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2. UTI Adulto: projeto Saúde em 

Nossas Mãos e habilitação de leitos 

Em 2021, o HRJR passou a fazer parte do projeto “Saúde em Nossas Mãos – 

Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil”, promovido 

pelo Ministério da Saúde por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). 

A instituição foi selecionada entre 396 hospitais do país que, após avaliação 

criteriosa e entrevista junto à equipe técnica, teve a participação aprovada para 

desenvolver o projeto na UTI Adulto, no qual os profissionais do setor participam 

de sessões de aprendizagem virtuais, presenciais, com suporte técnico contínuo 

e visitas de especialistas do Proadi-SUS. 

O objetivo do projeto é implementar na unidade diretrizes para aumentar a 

segurança do paciente, atuando para reduzir a infecção primária de corrente 

sanguínea associada à cateter venoso central (IPCS); pneumonia associada à 

ventilação mecânica (PAV); e infecção do trato urinário associada ao cateter 

vesical (ITU-AC). 

Esperamos que esta iniciativa corrobore os esforços aplicados em alcançar uma 

redução de 50% da incidência de infecções em pacientes internados na unidade 

de terapia intensiva nos próximos 2 anos. 

Também em relação à UTI Adulto, comemoramos a habilitação dos 20 leitos 

Tipo II, conforme divulgação da Portaria do Ministério da Saúde publicada em 

dezembro no Diário Oficial da União, estabelecendo recurso financeiro do Bloco 

de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção 

Especializada, no montante anual de R$ 16.075.417,60 (dezesseis milhões, 

setenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos), a ser 

incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), dos 

Estados e Municípios. 
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3. Desafios da Covid-19 

Em 2021, novamente a pandemia da Covid-19 trouxe inúmeros desafios para a 

saúde em escala mundial. As instituições de saúde precisaram se reinventar, 

conciliando aprendizado, gestão, cuidado assistencial e humanização em meio ao 

iminente caos de saúde, visando garantir assistência aos usuários e salvar vidas. 

O ano de 2021 foi muito intenso, complexo para a gestão em saúde que, mesmo 

com todo o aprendizado de 2020 em relação à Covid-19 e o início da vacinação 

no país, levou as instituições a manterem estruturas para atender, diminuir os 

riscos da doença e gerar segurança à população. 

Ações foram tomadas visando à preservação de leitos hospitalares, 

principalmente em UTI Adulto, UTI Covid, Clínica Médica Adulto e Clínica 

Médica Covid, além de grandes volumes adquiridos em equipamentos de 

proteção individual (EPI) para suportar a pandemia e os picos de incidência da 

infecção, bem como a aquisição de materiais e medicamentos, que tiveram seus 

valores aumentados em mais de 100% e que foram destinados às ações de 

tratamento de pacientes de Covid-19. 

Até agosto de 2021, o HRJR se manteve como referência para atendimento aos 

pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 que necessitavam de leitos 

de UTI. Em setembro, por determinação da SES/SP e do DRS-IV, considerando 

necessidade regional ocorreu a retomada das cirurgias eletivas. 

Abaixo, apresentamos os números de atendimento ao Covid-19 no ano de 2021: 

• 724 internações hospitalares; 

• 214 internações em UTI Adulto; 

• 510 internações em Clínica Médica; 
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Destes: 

• 364 pacientes confirmados; 

• 117 descartados; 

• 243 pacientes suspeitos; 

Desfecho: 

• 523 altas hospitalares; 

• 199 óbitos; 

• 02 altas remanescentes para 2022. 
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4. Desempenho assistencial 

4.1 Indicadores quantitativos 

 
1º Semestre de 2021 2º Semestre de 2021 Total 

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

Clínica 

Médica 
850 1.005 18,24 840 922 9,76 1.690 1.927 14,02 

Obstetrícia 1.700 1.695 -0,29 1.680 1.432 -14,76 3.380 3.127 -7,49 

Pediatria 375 510 36,00 360 463 28,61 735 973 32,38 

Total 2.925 3.210 9,74 2.880 2.817 -2,19 5.805 6.027 3,82 

Quadro 1 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – saídas hospitalares 

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

Pediatria e Obstetrícia.  

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, são regulados para outros serviços. Além 

disso, o cenário pandêmico da Covid-19 aumentou a demanda por internação 

destes casos em clínica médica e UTI Covid, o que gerou aumento significativo 

das saídas clínicas, ficando 14,02% acima do pactuado em contrato. 

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, observou-se que a produção (saídas) em obstetrícia é 

inferior à meta pactuado em contrato, sendo justificado este desequilíbrio pela 

baixa demanda de pacientes na porta. A abertura da maternidade de Peruíbe, 

no mês de novembro de 2020, também trouxe reflexos, ocorrendo a redução de 

aproximadamente 25 partos provenientes dos municípios de Peruíbe, Itariri e 

Pedro de Toledo na atenção à gestante de baixo risco. 

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

da Maternidade e que apresentam situação clínica que exige internação pós-



 

10  

parto, seja para antibioticoterapia e outras patologias associadas à gestação. 

Apesar da queda de saídas em obstetrícia, observou-se que as saídas em 

pediatria estão 32,38% acima do contratualizado, demonstrando que houve 

agravo de saúde dos recém-nascidos e que precisaram ser internados para 

algum tipo de tratamento. Essa situação pode estar relacionada ao 

acompanhamento e qualidade do pré-natal ofertado pelos municípios de origem 

da gestante.  

 

1º Semestre de 2021 2º Semestre de 2021 Total 

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

Eletivas 1.192 625 -47,57 1.140 1.026 -10,00 2.332 1.651 -29,20 

Urgências 240 274 14,17 240 270 12,50 480 544 13,33 

Total 1.432 899 -37,22 1.380 1.296 -6,09 2.812 2.195 -21,94 

Quadro 2 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – saídas cirúrgicas 

Nas saídas de Clínica cirúrgicas eletivas, a pandemia da Covid-19 teve impacto 

direto nos resultados visto que, a partir de março de 2020 até meados de agosto 

de 2021, o HRJR foi mantido como referência para atendimento em Clínica 

Médica e UTI Covid-19, e que para isso foi necessário suprimir 19 leitos 

cirúrgicos em razão da ampliação de 10 leitos de UTI Covid-19, para 

atendimento aos pacientes da microrregião, mantendo a condição de referência 

para estes atendimentos em 2021. Ressalta-se também que houve necessidade 

de conversão dos leitos de Clínica Médica convertidos para Clínica Médica 

Covid-19 para compor esse tipo de atendimento.  

Mesmo diante deste cenário pandêmico, no último quadrimestre de 2021, 

quando abrandou o número de casos, a unidade esforçou-se para realizar a 

atividade cirúrgica eletiva, conforme pactuação contratual, buscando garantir a 

assistência aos pacientes da Baixada Santista. 
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Importante destacar que a pandemia foi determinante no impacto negativo dos 

resultados, pois para minimizar os riscos de transmissão, aglomeração e 

exposição de pacientes eletivos, seguimos as recomendações dos órgãos de 

saúde. A atividade eletiva foi suspensa e, mesmo que a ocupação dos leitos de 

UTI não estivesse em sua totalidade, a disponibilização e cumprimento das 

decisões regionais emitidas pelo DRS-IV em notas técnicas impactou 

diretamente na atividade cirúrgica. 

Mesmo com a suspensão das cirurgias eletivas, a unidade manteve a realização de 

alguns procedimentos cirúrgicos que não poderiam aguardar a retomada das 

atividades, pois certamente poderiam se tornar emergências ou trazer danos a saúde 

do paciente. Além disso, observou-se aumento dos atendimentos em cirurgias de 

urgência, provavelmente relacionado a suspensão das cirurgias eletivas. 

No cenário apresentado acima, obtivemos déficit no indicador de 21,94% no ano.  

 

1º Semestre de 2021 2º Semestre de 2021 Total 

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

Cirurgia 

Hospital – Dia 
142 65 -54,23 120 82 -31,67 262 147 -43,89 

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

A justificativa para os resultados deste indicador no ano de 2021 são as mesmas 

apresentadas no quadro 2. No cenário apresentado acima, obtivemos déficit no 

indicador de 43,89% no ano de 2021. 

 

1º Semestre de 2021 2º Semestre de 2021 Total 

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

Consultas de 

Urgência 
6.600 5.233 -20,71 6.600 5.499 -16,68 13.200 10.732 -18,70 

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

O indicador apresentou déficit de 18,70% no ano de 2021. Este indicador refere-

se aos atendimentos de demanda espontânea, principalmente na porta aberta 
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da Maternidade, que apresentou redução de 7,49% nas saídas em obstetrícia. 

A unidade não tem gerenciamento neste processo de acesso dos pacientes, por 

se tratar de demanda espontânea. Porém, todos os que buscaram esta unidade 

hospitalar foram atendidos com qualidade e segurança. 

 

1º Semestre de 2021 2º Semestre de 2021 Total 

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

Primeiras 

Consultas Rede 
1.552 353 -77,26 1.500 972 -35,20 3.052 1.325 -56,59 

Interconsultas 1.252 519 -58,55 1.200 1.237 3,08 2.425 1.756 -28,38 

Consultas 

Subsequentes 
4.150 3.199 -22,92 3.900 4.081 4,64 8.050 7.280 -9,57 

Total 6.954 4.071 -41,46 6.600 6.290 -4,70 13.554 10.361 -23,56 

Quadro 5 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – Atividade Ambulatorial 

O indicador de atividade ambulatorial apresentou déficit de 23,56% e refere-se 

à preparação dos pacientes eletivos, bem como a continuidade do cuidado após 

cirurgias através das consultas subsequentes.  

Com a pandemia da Covid-19, os resultados foram impactados devido à 

reestruturação de leitos já mencionada nas justificativas anteriores. Também 

devido as recomendações dos órgãos de saúde para evitar aglomeração e 

minimizar os riscos de contaminação, esta atividade foi suspensa, mantendo-se 

apenas as consultas subsequentes em número reduzido para garantir a 

continuidade da assistência aos pacientes. 
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Diagnóstico por: 

1º Semestre de 2021 2º Semestre de 2021 Total 

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

Ultrassonografia 360 316 -12,22 360 360 0 720 676 -6,11 

Tomografia 600 554 -7,67 600 498 -17,00 1.200 1.052 -12,33 

Endoscopia 660 450 -31,82 660 473 -28,33 1.320 923 -30,08 

Total 1.620 1.320 -18,52 1.620 1.331 -17,84 3.240 2.651 -18,18 

Quadro 6 – Desempenho Assistencial – Indicadores Quantitativos – SADT Externo 

Os exames de diagnósticos funcionaram normalmente, mesmo durante a 

pandemia do Covid-19, pois com organização das agendas e a suspensão das 

atividades ambulatoriais foi possível seguir as recomendações dos órgãos de 

saúde para evitar aglomeração e minimizar os riscos de contaminação.  

Mesmo tendo mantido os exames diagnósticos, as taxas de perda primária e 

absenteísmo foram altas, sendo de 36,63% e 84,67%, respectivamente, 

prejudicando o alcance das metas pactuadas. Acreditamos que estes foram 

motivados pelo receio dos pacientes devido aos riscos de contaminação no 

ambiente hospitalar.  
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4.1 Indicadores da parte variável 

ITEM INDICADOR META 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 

APRESENTAÇÃO 
DE AIH 

% de AIH 
referente às 

saídas 
100% 105,59% 104,99% 105,08% 112,36% 

DIAG. PRINCIPAL 
DE CESARIANA 

 >=80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

CEPS VÁLIDOS  >=98% 99,83% 100,00% 99,95% 99,88% 

DIAGNÓSTICO 
SECUNDÁRIO 

C. Médica >=30% 87,91% 95,18% 94,51% 86,37% 

C. Cirúrgica >=28% 99,68% 98,92% 97,88% 84,41% 

C. Pediátrica >=18% 95,42% 87,32% 90,42% 86,44% 

C. Obstétrica >=15% 95,27% 97,45% 98,70% 92,86% 

NÚCLEO 
HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA 

Planilha envio de relatório 100,00% 100,00% 87,50% 64,06% 

CONTROLE DE 
INFECÇÃO 

HOSPITALAR 
Planilha 

web + envio de 
relatório 

SIM SIM SIM SIM 

Quadro 7 – Desempenho Assistencial – Indicadores Qualitativos – Pré-requisitos para avaliação da 
parte variável 
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META INDICADORES VALORADOS PARÂMETRO META 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 

QUALIDADE DE 

INFORMAÇÃO 

Inserção de dados de produção, 

indicadores de qualidade, dados 

econômico-financeiro e custos 

Relatório mensal SIM 20% 20% 20% 20% 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL  20%  

HUMANIZAÇÃO E 

SEGURANÇA DO PACIENTE 

Pesquisa de satisfação e Plano 

Institucional de Humanização 
Consolidado      e informe 

mensal 
SIM 10% 10% 10% 10% Serviço de Atenção ao Usuário 

Cadastro Notivisa 2.0 e notificação 

de eventos adversos 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL  10%  

MÓDULO DE REGULAÇÃO -

CROSS 

Módulo de leitos no sistema CROSS Relatório validado pela 

CRS / Comparativo 

contratado x realizado / 

Relatório CROSS > 85% 

c/resposta até 60 min 

SIM 20% 20% 20% 20% 

Disponibilização de peimeiras 

consultas e SADT externo 

Tempo de resposta do NIR às 

solicitações 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL  20%  

MELHORIA CONTÍNUA EM 

OBSTETRÍCIA 

Plano de ação para melhoria 

contínua da Obstetrícia 
Relatório trimestral SIM 10% 10% 10% 10% 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL  10%  

ATIVIDADE CIRÚRGICA 

Relatório de Atividade Cirúrgica 

Relatório trimestral SIM 10% 10% 10% 10% Tempo de espera para cirurgia de 

fratura de fêmur 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL  10%  

PROTOCOLO IAM E AVC 
Mortalidade por IAM 

Web SIM 
10% 10% 10% 10% 

Casos em AVC     

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL  10%  

MONITORAMENTO DA 

EXECUÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS 

SELECIONADOS 

Envio de seleção de procedimentos 

cirúrgicos 
Relatório trimestral SIM 20% 20% 20% 20% 

REPRESENTATIVIDADE VARIÁVEL  20%  

Quadro 8 – Desempenho Assistencial – Indicadores Qualitativos – Metas e Indicadores 

 

4.2 Justificativa de Metas Qualitativas 

PROCEDIMENTOS SELECIONADOS 

Como este indicador está diretamente relacionado às cirurgias eletivas, e com 

a suspensão destas devido à pandemia da Covid-19, ocorreu reflexos que 

prejudicaram a valoração deste indicador, bem como o alcance da meta 

pactuada. 

 



 

16  

5. Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

Em 2021, mesmo no cenário de pandemia, o HRJR assegurou as práticas de 

proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da 

mulher. Sempre em respeito às condutas para evitar a disseminação da Covid-

19, as equipes atuaram de forma a preservar as diretrizes da Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança, como o acesso da mãe e do pai e permanência deles junto 

ao recém-nascido na UTI Neonatal. 

O processo contínuo de monitoramento das ações, com encaminhamento anual 

de resultados ao Ministério da Saúde, foi realizado como rotina, identificando os 

pontos de melhoria e reafirmando o compromisso da gestão e das equipes ao 

incorporar as práticas da IHAC nas rotinas do hospital. Foram realizadas 

entrevistas com colaboradores, mães de bebês em unidades de cuidados 

intensivos, mães de bebês no Alojamento Conjunto e gestantes da Patologia 

Obstétrica. 

Assegurando o aleitamento materno como investimento importante para garantir 

mais qualidade de vida à população, a Comissão de Aleitamento do HRJR 

manteve durante o ano de 2021 ações para estimular e chamar à atenção de 

gestantes, puérperas e profissionais para o tema, propondo iniciativas lúdicas, 

palestras, gincanas, rodas de conversa e programas de capacitação. 

Voltado a todos os colaboradores, foram realizados mais de 100 treinamentos, 

totalizando quase 200 horas de conteúdo específico sobre a Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança. As equipes participaram de ações durante o ano e também 

em datas comemorativas, como a Semana Nacional de Doação de Leite 

Materno, agosto Dourado e novembro Roxo, momentos que puderam reforçar a 

importância e a atuação de cada profissional nas práticas da IHAC. 

Em 27 de dezembro de 2021, o Diário Oficial da União publicou a portaria do 

Ministério da Saúde atestando que o Hospital Regional Jorge Rossmann está 

apto para habilitação no código 14.16 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, 
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estabelecendo recurso no montante anual de R$2.457.285,30 (dois milhões, 

quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta 

centavos) a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade 

– MAC do Estado de São Paulo.  
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6. Ações de Humanização 

No Plano Institucional de Humanização – PIH 2021 o objetivo foi reforçar a 

articulação com a rede externa, o cuidado com a saúde mental do colaborador 

e a atenção no atendimento ao paciente indígena, além de valorizar programas 

já institucionalizados e ações periódicas de humanização, sempre em 

alinhamento às diretrizes da Política Estadual de Humanização (PEH) e 

orientação da DRS-IV e da SES/SP. As ações estão descritas abaixo: 

Articulação com a Rede Externa – Alta Responsável na Maternidade 

Tem como objetivo qualificar toda equipe multiprofissional para fornecer 

orientações específicas sobre a alta responsável; fortalecer, incentivar e garantir 

a referência e a articulação com as redes de produção de saúde; e criar 

estratégias para mobilizar e unir os profissionais envolvidos com a saúde 

materna e perinatal, possibilitando uma assistência integral. 

Em 2021, a ação foi realizada na Maternidade de acordo com o Plano 

Institucional de Humanização, e ratificou a aproximação da equipe do HRJR 

junto aos profissionais que atuam nos municípios atendidos pelo hospital 

(Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo). A interlocução com 

esses municípios é contínua, com a finalidade de obter retorno da adesão das 

usuárias à continuidade dos cuidados após a alta hospitalar do binômio. 

Da mesma forma, a articulação com a rede externa foi realizada de forma 

contínua na Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e UTI Adulto, com a interlocução 

do hospital com os profissionais dos municípios, tendo institucionalizada 

também a prática de reuniões com familiares de pacientes internados nas 

enfermarias e UTI, com o objetivo de realizar processo de desospitalização e, 

em alguns casos, definir junto com a família o início de cuidados paliativos (ou 

proporcionais). 
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Saúde Mental e Bem-Estar do Trabalhador 

Nesta ação, o objetivo é contribuir para a qualidade de vida dos colaboradores; 

conscientizá-los da importância da saúde mental e física para prevenir doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho; e desenvolver a cultura de cuidar da 

saúde geral do colaborador, melhorando o clima organizacional. 

Importantes atividades foram realizadas durante o ano de 2021 para reforçar o 

cuidado com a saúde mental, como o acolhimento psicológico do colaborador e 

o encaminhamento para a rede do município de origem quando identificada a 

necessidade de continuar o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. 

A Comissão de Humanização, com o apoio da direção e dos setores de Gestão 

de Gente e Psicologia, também realizou ao longo do ano atividades relacionadas 

ao tema saúde mental. Por meio de palestras e rodas de conversa, os 

colaboradores tiveram a oportunidade de falar sobre as dificuldades 

profissionais e na vida pessoal. O objetivo foi estender a mão para formar uma 

rede de apoio, na qual o profissional pudesse perceber o aconchego e entender 

qual o melhor caminho para pedir ajuda. 

Atendimento ao Paciente Indígena 

Nesta ação, o hospital objetiva qualificar a assistência de média e alta 

complexidade ao atendimento indígena, priorizando o respeito as suas tradições 

culturais por meio da corresponsabilidade e participação ativa no processo de 

cuidar, de acordo com as treze medidas fundamentais estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. 

Também está entre as propostas da ação fortalecer o vínculo com os povos 

indígenas e os polos bases, respeito a sua cultura e, assim, proporcionar 

experiências satisfatórias de internação hospitalar. 

A ação já faz parte da rotina de atendimento no HRJR, desde a Recepção até o 

trabalho nos setores da assistência. É um tema internalizado na instituição, 

sendo respeitada a atenção à cultura, a língua e tradições indígenas. 
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Outras ações de humanização 

 Participação em reuniões e atividades do grupo Maternidades Apoiadoras 

da SES-SP, para compartilhar informações e ampliar discussões sobre o 

cuidado materno-infantil. 

 Atividades no mês da saúde mental (Janeiro Branco). 

 Evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher. 

 Comemoração e mensagem de esperança na Páscoa. 

 Comemorações juninas. 

 Campanhas de doações para pacientes em vulnerabilidade social. 

 Comemorações Dia Nacional da Saúde (atividades e informações sobre 

dicas nutricionais e qualidade de vida). 

 Ações para colaboradores, como comemoração dos aniversariantes do 

mês e homenagem ao colaborador mais elogiado. 

 Ações para pacientes, como cartão e mensagem na alimentação dos 

aniversariantes e visita virtual de familiares de pacientes Covid. 

 Ação em agradecimento às puérperas que superam desafios para a 

amamentação. 

 Gincana para estimular a doação de leite materno e agradecimento às 

puérperas doadoras. 

 No mês de abril, em comemoração ao Dia da Segurança no Trabalho, 

cada colaborador recebeu um crachá com foto da sua família, ao 

responder o tema da campanha: “Qual é o maior motivo para você realizar 

seu trabalho com segurança e proteção?”. 

 Homenagens e atividades no Dia das Mães. 

 Homenagens e atividades no Dia dos Pais. 

 Na Semana de Enfermagem, atividades como exibição de curtas 

metragens trouxe temas importantes para reflexão, e uma ação 
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possibilitou a exposição de painel com a impressão de mãos dos 

colaboradores (representando as mãos que cuidam e salvam vidas). 

 Em sintonia com o mês dedicado ao combate ao suicídio (Setembro 

Amarelo), foi implantada a Caixa da Gratidão, na qual cada setor recebeu 

uma caixa para armazenar elogios. O objetivo é criar um canal de 

comunicação positiva entre os colaboradores. Durante as reuniões de 

equipe, o líder abre a caixa e lê as mensagens, trazendo mais integração 

e união para a equipe.  

 Atividades no mês de combate ao câncer de mama (Outubro Rosa). 

 Atividades no mês de combate ao câncer de próstata (Novembro Azul). 

 Em comemoração à Semana da Prematuridade, rodas de conversa, 

palestras e exposição de fotos dos bebês que passaram pela UTI 

Neonatal. 

 Participação nas atividades da 1ª Semana do Bebê, promovida pela 

Prefeitura de Itanhaém no intuito de proteger a primeira infância. 

 Confraternização de final de ano com apresentação do coral dos 

colaboradores. 

 Ação solidária entre os colaboradores do HRJR possibilitou a 

arrecadação de brinquedos, roupas, calçados e produtos de higiene para 

montar kits para 21 crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de 

Acolhimento Institucional de Itanhaém. A mobilização dos profissionais 

em prol da campanha despertou um ambiente de solidariedade, empatia 

e união entre as equipes do hospital. 
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7. 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 2021, alcançamos nível de 

satisfação dos usuários atendidos no Hospital de 97,3%, maior índice dos 

últimos quatro anos: 96,2% (2020), 95,4% (2019) e 93,2% (2018). 

Em 2021, o HRJR obteve 386 elogios formais protocolados no Serviço de 

Atendimento ao Usuário - SAU, o maior número registrado dos últimos anos, 

tendo duplicado a quantidade no segundo semestre em comparação ao 

primeiro. Os elogios mais citados são referentes aos cuidados e à humanização 

por parte dos colaboradores, estrutura da unidade, conforto, limpeza e 

alimentação. 

 

  



 

23  

8. Gestão Financeira 

 

Saldo Anterior (2020)            9.160.586,60 

RECEITAS  - 

Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento        101.963.981,00 

SUS                                  -   

Receitas Financeiras                165.965,80 

Receitas Acessórias                  58.000,00 

Doações - Recursos Financeiros                                  -   

Demais Receitas                453.330,46 

Total de Receitas        102.641.277,26 

DESPESAS  - 

Pessoal (CLT)          39.551.267,30 

Ordenados          19.094.451,34 

Benefícios            1.922.846,83 

Horas Extras                                  -   

Encargos Sociais          14.213.113,60 

Rescisões com Encargos                724.592,69 

13º            1.647.167,04 

Férias            1.885.674,62 

Outras Despesas com Pessoal                  63.421,18 

Serviços Terceirizados          46.488.991,83 

Assistenciais          29.960.248,51 

Pessoa Jurídica          29.850.214,23 

Pessoa Física                110.034,28 

Administrativos          16.528.743,32 

Materiais          14.265.082,97 

Materiais e Medicamentos          12.714.811,10 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais                487.528,93 

Materiais de Consumo            1.062.742,94 

Ações Judiciais                  52.324,53 

Trabalhistas                  42.994,77 

Cíveis                     9.329,76 

Outras Ações Judiciais                                  -   

Utilidade Pública            3.683.551,94 

Tributárias                  10.238,55 

Financeiras                  11.987,00 

Manutenção Predial            1.903.377,85 

Investimentos                                  -   

Ressarcimento por Rateio            2.263.879,49 

Outras Despesas                  55.308,22 

Total de Despesas        108.286.009,68 

Saldo do mês (Receitas - Despesas) -          5.644.732,42 

SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)            3.515.854,18 

 Valor Total  Demonstrativo - Fluxo de Caixa 2021
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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 2021, para manutenção das atividades, foram necessários R$ 

108.286.009,68 ao passo que o repasse e demais receitas somaram de 

R$102.641.277,26. 

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

caixa recebido, foi inferior ao gasto realizado durante o período. 

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

3.515.854,18, que será aplicado nos próximos exercícios. Um dos principais fatores 

para este déficit foi o custo elevado dos materiais médico hospitalares durante a 

segunda onda da pandemia.  

 

Para reencontrar o equilíbrio entre as receitas e despesas, a unidade buscará, 

incansavelmente, assim como tem feito nos anos anteriores, 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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9. Conclusão 

Este Relatório de Atividades teve por objetivo detalhar o perfil, as ações e 

resultados alcançados pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) na gestão do 

HRJR em 2021.  

O ano de 2021 trouxe inúmeros desafios para a gestão em saúde, devido à 

pandemia da Covid-19. Como consequência, muitos pacientes tiveram suas 

cirurgias eletivas suspensas, priorizando minimizar ao máximo a 

transmissão/infecção tanto para pacientes, como para profissionais de saúde. 

Mesmo diante deste cenário complexo, nos credenciamos para o Proadi-SUS e 

para habilitação dos leitos de UTI Adulto, além da consolidação das práticas da 

IHAC, e fomos contemplados nas três ações como consequência do foco na 

assistência de qualidade ao paciente. Mantivemos firmes e preservados o 

acolhimento aos colaboradores e como consequência obtivemos o melhor índice 

de satisfação do usuário dos últimos anos. 

Considerando o cenário epidemiológico que a Baixada Santista se encontrava, 

as atividades eletivas foram reduzidas em janeiro e fevereiro e depois suspensas 

em abril, em setembro foram retomadas com toda energia e empenho de todos 

os colaboradores. Revivemos todas as dores de 2020 e vencemos todas elas 

novamente, sempre com foco na assistência de qualidade e humanizada. 

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. 

 

 

 



 

 


