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1 APRESENTAÇÃO  
 

De acordo com o artigo 7º da Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas 

modificações introduzidas pela Lei nº 17.858, de 10/12/2012; com a Lei nº 17.399, de 

19/08/2011; com a Lei nº 18.331, de 30/12/2013, e por fim com o 3º Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão nº 004/2014 – SES/GO celebrado entre a Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás (SES/GO) e a Organização Social de Saúde (OSS), Instituto Brasileiro 

de Gestão Hospitalar (IBGH), para o gerenciamento do Hospital Estadual Ernestina 

Lopes Jaime (HEELJ). O presente Relatório apresenta os resultados obtidos no período 

de 01 de setembro de 2019 a 21 de fevereiro de 2020. 

O IBGH visando demonstrar com mais clareza o desempenho dos indicadores, 

realizou no relatório em questão uma análise mais detalhada de cada indicador, afim de 

sanar qualquer dúvida que possa vir a gerar por meio desta Secretaria. Importante 

lembrar que a meta para indicadores quantitativos referente ao mês de fevereiro foi 

calculada proporcionalmente aos primeiros 21 dias de atividade. 
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2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA 
 

A Tabela 01 apresenta o total de Internações (Saídas Hospitalares), total de 

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais/Cirurgias Eletivas, total de Atendimentos 

Ambulatoriais e SADT Externo realizadas no semestre, por meio do 3º Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão nº 004/2014. 

 

Tabela 01. Descritivo dos serviços contratados e realizados em setembro de 2019 a 21 

de fevereiro de 2020. 

Serviços / 
Especialidade 

Meta 
Mensal 

Set/19  Out/19  Nov/19  Dez/19  Jan/20 
Até 21 
Fev/20 

Total do Período 

Contrat.  Realiz.  % 

Internação 
(Saídas 
Hospitalares) 

254  272  309  277  251  285  197  1.454  1.591  109% 

Procedimentos 
Cirúrgicos 
Ambulatoriais/ 
Cirurgias Eletivas 

300  292  297  318  308  273  167  1.717  1.655  96% 

Atendimento 
Ambulatorial 

1.290  1.133  1.397  1.428  886  1.339  970  7.384  7.153  97% 

SADT Externo  3.700  4.560  5.336  3.847  3.663  5.318  3.738  21.179  26.462  125% 

Fonte: Relatório dos Setores, Argos. 
 

O IBGH juntamente com a Direção da unidade prezando pela qualidade dos 

atendimentos prestados, vem trabalhando constantemente afim de proporcionar uma 

segurança e qualidade aos pacientes, familiares e acompanhantes.  

Conforme observa-se na tabela acima, a unidade obteve um alcance superior à 

meta pactuada no Contrato Gestão quanto aos indicadores quantitativos, com exceção 

dos Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais, representando 96% da meta pactuada, 

dentro da variação de até 10%, não havendo impacto negativo no alcance de meta 

pactuada. Vale lembrar que os procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e as cirurgias 

eletivas são totalmente reguladas pelo Complexo Regulador Estadual, o que foge da 

governabilidade do IBGH e da Direção da unidade a demanda gerada na unidade. 

No que se refere ao mês de fevereiro, a meta proporcional para 21 dias 

corresponde a 183 saídas hospitalares, 217 procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais/cirurgias eletivas, 934 atendimentos ambulatoriais e 2.679 para SADT. 
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Será apresentado abaixo a análise dos indicadores quantitativos pactuados por 

serviço/especialidade referente ao período de referência. 

 

Tabela 02. Descritivo dos serviços contratados e realizados – Saídas Hospitalares por 

Especialidades de 01 de setembro de 2019 a 21 de fevereiro de 2020. 

Saídas 
Hospitalares por 
especialidades 

Meta 
Mensal 

Set/19  Out/19  Nov/19  Dez/19  Jan/20 
Até 21 
Fev/20 

Total do Período 

Contrat.  Realiz.  % 

Clínica Médica e 
Pediátrica 

154  142  174  162  154  174  122  882  928  105% 

Clínica Cirúrgica 
e Pediátrica 

100  130  135  115  97  111  75  572  663  116% 

Total  254  272  309  277  251  285  197  1.454  1.591  109% 

Fonte: Relatório dos Setores, Argos. 
 

A unidade de internação do hospital é composta por Clínica Médica e Clínica 

Cirúrgica. Na internação os pacientes contam com a assistência médica, de enfermagem 

e multidisciplinar. No intuito de alcançar melhores resultados, é realizado acolhimento 

dos pacientes, familiares e acompanhantes, bem como desenvolvido Plano Terapêutico 

Individual, que contempla exames complementares internos e externos. 

Observa-se no gráfico 01 que a Clínica Médica e Pediátrica alcançou mais de 100% 

da meta pactuada em todos os meses com exceção do mês de setembro que atingiu 92% 

da meta pactuada, dentro da margem de variação que é até 10%, não havendo impacto 

negativo no alcance de meta mensal e semestral (105% da meta/semestre).  
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Gráfico 01: Percentual de Alcance de Meta de Saídas Hospitalares – Clínica Médica 

e Pediátrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em relação a Clínica Cirúrgica e Pediátrica, observa-se no gráfico 02 que a 

unidade alcançou mais de 100% da meta nos meses de referência, exceto mês de 

dezembro que atingiu 97% da meta, apresentando-se dentro da margem de variação 

que é até 10%. Destaca-se que mesmo com a diminuição na quantidade de saídas 

hospitalares no mês de dezembro, não houve impacto negativo no alcance de meta 

semestral, registrando 116% da meta pactuada.  

 

Gráfico 02: Percentual de Alcance de Meta de Saídas Hospitalares – Clínica 

Cirúrgica e Pediátrica 
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No que se refere ao bloco de saídas hospitalares (saídas Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica e Pediátrica), observa-se no gráfico 03 que a unidade obteve um alcance 

superior a 100% em todos os meses com exceção do mês de dezembro que alcançou 

99% da meta, dentro da margem de variação que é até 10%. A diminuição na quantidade 

de saídas hospitalares no mês de dezembro pode estar relacionada ao período festivo, 

período este, que a população procura menos pelos atendimentos, tendo em vista que 

muitos viajam para outras cidades nesse período. Ainda vale destacar que mesmo com 

a diminuição de saídas no mês de dezembro, não houve impacto negativo no alcance 

de meta mensal e semestral, tendo em vista que a unidade alcançou 109% da meta 

pactuada/semestre.  

Diante do exposto, destaca-se que a unidade alcançou a meta pactuada no 

indicador de saídas hospitalares. 

 
Gráfico 03: Percentual de Alcance de Meta de Saídas Hospitalares por 

Especialidades – Clínica Médica e Pediátrica e Cirúrgica e Pediátrica 
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Tabela 03. Descritivo dos Serviços Contratados e Realizados – Procedimentos 

Cirúrgicos Ambulatoriais/Cirurgias Eletivas de 01 de setembro de 2019 a 21 de fevereiro 

de 2020 

Procedimentos 
Cirúrgico 
Ambulatoriais/ 
Cirurgias 
Eletivas 

Meta 
Mensal 

Set/19  Out/19  Nov/19  Dez/19  Jan/20 
Até 21 
Fev/20 

Total do Período 

Contrat.  Realiz.  % 

Procedimentos 
Cirúrgicos 
Ambulatoriais 

200  169  168  208  218  163  98  1.145  1024  89% 

Cirurgia Eletiva  100  123  129  110  90  110  69  572  631  110% 

Total  300  292  297  318  308  273  167  1.717  1655  96% 

Fonte: Relatório dos Setores, Argos. 
 

No que se refere aos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e cirurgias eletivas, 

vale lembrar que o agendamento é de demanda regulada pelo Complexo Regulador 

Estadual, onde foge da governabilidade do IBGH e da unidade a demanda gerada na 

unidade.  

No semestre de referência a unidade alcançou 89% da meta pactuada para 

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.  

 
Gráfico 04: Percentual de Alcance de Meta de Procedimentos Cirúrgicos 

Ambulatoriais 
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Já quanto as cirurgias eletivas, a unidade obteve no semestre de referência um 

alcance de 110% da meta pactuada.  

 
Gráfico 05: Percentual de Alcance de Meta de Cirurgia Eletiva 
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Considerando o bloco de procedimentos cirúrgicos, destaca-se que a unidade 

atingiu mais de 90% da meta em todos os meses com exceção do mês de fevereiro 

(77%), obtendo um alcance de meta de 96%, dentro da variação de até 10% da meta, 

não havendo assim descumprimento de alcance de meta semestral. 

 

Gráfico 06: Percentual de Alcance de Meta de Cirurgia Eletiva 
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Tabela 04. Descritivo dos Serviços Contratados e Realizados – Atendimento 

Ambulatorial de 01 de setembro de 2019 a 21 de fevereiro de 2020 

 
Atendimento 
Ambulatorial 

Meta 
Mensal 

Set/19  Out/19  Nov/19  Dez/19  Jan/20 
Até 21 
Fev/20 

Total do Período 

Contrat.  Realiz.  % 

Consulta 
Médica 

990  1073  1253  947  738  979  744  5.667  5.734  101% 

Consulta Não 
Médica 

300  60  144  481  148  360  226  1.717  1.419  83% 

Total  1.290  1.133  1.397  1.428  886  1.339  970  7.384  7.153  97% 

Fonte: Relatório dos Setores, Argos. 
 

Os Atendimentos Ambulatoriais são classificados em primeira consulta e/ou 

consulta de egresso para pacientes encaminhados pela Central de Regulação do 

Estado e interconsulta e consulta subsequente, para pacientes com solicitação de 

consulta gerada pela própria instituição e consultas oferecidas à rede básica de saúde. 

Funciona de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 19:00. 

O atendimento ambulatorial é composto por profissionais tecnicamente 

capacitados afim de realizar atendimento qualificado e humanizado aos pacientes que 

procuram pelo serviço no HEELJ. 

Entre as consultas médicas estão os atendimentos de cardiologia, psiquiatria, 

Endocrinologista e Metabologista, Pediatra, Cirurgia Geral, Geriatria, Neurologista, 

Ortopedista e Traumatologista, Otorrinolaringologista, Ginecologista e Obstetra, 

Dermatologista, Infectologia e Oftalmologista onde realizaram no semestre de referência 

5.734 consultas com alcance de 101% da meta pactuada em Contrato de Gestão. Vale 

informar que no mês de dezembro foi contratado oftalmologista para realização de 

cirurgias de pterígio, afim de atender a demanda reprimida para esta especialidade. 

Observa-se na tabela 4 que mesmo com a diminuição na quantidade de consultas 

médicas nos meses de novembro (96% de alcance de meta) e dezembro de 2019 (75% 

de alcance de meta) e janeiro de 2020 (99% de alcance de meta), não houve impacto 

negativo no alcance de meta mensal nem semestral. 
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Gráfico 07: Percentual de Alcance de Meta de Atendimentos Médicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já quanto as consultas não médicas, são considerados atendimentos de 

psicologia clínica e nutricionista registrando um total de 1.419 atendimentos no semestre, 

com alcance de meta de 83% da meta pactuada 

Importante lembrar que o 3º Termo Aditivo, houve mudança na forma de registro 

e na quantidade de consultas não médicas, passando assim a ser considerado como 

consultas não médicas somente atendimentos de psicologia e nutricionista. Ainda vale 

informar que a unidade disponibilizava de 1 psicólogo e 1 nutricionista e que após a 

repactuação de metas, houve a necessidade de contratação de mais profissionais, tendo 

em vista o aumento da quantidade de consultas. 

Diante do exposto, a baixa quantidade de atendimentos realizados no mês de 

setembro e outubro justifica-se devido ao processo de contratação. Outro fator a ser 

levado em consideração é a inadequada estrutura física da unidade, onde não 

disponibiliza de local para realização dos atendimentos multidisciplinares. Vale ressaltar 

que a unidade afim de cumprir a meta, vem utilizando a sala da Diretoria Técnica. 

No que se refere as consultas de enfermagem, as mesmas não são consideradas 

como meta pactuada no 3º Termo Aditivo, sendo contabilizadas somente afim de 

acompanhamento, registrando um total de 3.127 atendimentos no semestre.  
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Gráfico 08: Percentual de Alcance de Meta de Atendimentos Não Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No que se refere ao total de atendimento ambulatorial, a unidade registrou no 

semestre 7.153 atendimentos de consultas médicas e não médicas, com alcance de 

97% da meta pactuada. Conforme informado acima, a baixa quantidade de consultas 

realizadas no mês de setembro (88% de alcance de meta) está relacionada ao processo 

de contratação e a inadequada falta de estrutura física. Já quanto ao mês de dezembro 

(69% de alcance de meta), pode estar relacionada ao período festivo, período este em 

que a população procura menos pelos serviços de saúde, tendo em vista que muitos 

viajam para outras cidades. 

Diante do exposto, vale destacar que mesmo com a diminuição de atendimentos 

de especialidades nos meses de setembro e dezembro de 2019, não houve impacto 

negativo no alcance de meta pactuada no semestre de avaliação.  
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Gráfico 09: Percentual de Alcance de Meta de Atendimento Ambulatorial 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 05. Descritivo das Consultas Médicas e Não Médicas de 01 de setembro de 2019 

a 21 de fevereiro de 2020 

Atendimento Médico por Especialidade 

Especialidades Médicas  Set/19  Out/19  Nov/19  Dez/19  Jan/20 
Até 21 
Fev/20 

Total do Período 

Contrat.  Realiz.  % 

Cardiologia  67  102  57  50  101  64  ‐  441  ‐ 

Psiquiatria  93  75  84  49  55  66  ‐  422  ‐ 

Endocrinologista e 
Metabologista 

45  35  45  27  24  37  ‐  213  ‐ 

Pediatra  41  45  0  0  37  27  ‐  150  ‐ 

Cirurgia Geral  348  423  312  339  408  266  ‐  2.096  ‐ 

Geriatria  12  21  0  12  9  13  ‐  67  ‐ 

Neurologista  36  0  39  29  15  10  ‐  129  ‐ 

Ortopedista e 
Traumatologista 

177  218  126  75  113  97  ‐  806  ‐ 

Otorrinolaringologista  46  78  59  0  43  17  ‐  243  ‐ 

Ginecologista e Obstetra  169  154  161  81  127  97  ‐  789  ‐ 

Dermatologista  37  100  62  30  45  49  ‐  323  ‐ 

Infectologia  2  2  2  1  2  1  ‐  10  ‐ 

Oftalmologista        45      ‐  45  ‐ 

Total  1.073  1.253  947  738  979  744  5.667  5.734  101% 

Atendimento Não Médico por Especialidade 

Especialidades Não 
Médicas 

Set/19  Out/19  Nov/19  Dez/19  Jan/20 
Até 21 
Fev/20 

Total do Período 

Contrat.  Realiz.  % 

Psicólogo Clínico   31  64  238  47  209  145  ‐  734  ‐ 

Nutricionista  29  80  243  101  151  81  ‐  685  ‐ 

Total  60  144  481  148  360  226  1.717  1.419  83% 

Enfermagem  576  619  521  480  557  374  ‐  3.127  ‐ 
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Tabela 06. Descritivo dos Serviços Contratados e Realizados – SADT de 01 de setembro 

de 2019 a 21 de fevereiro de 2020 

SADT 
Meta 
Mensal 

Set/19  Out/19  Nov/19  Dez/19  Jan/20 
Até 21 
Fev/20 

Total do Período 

Contrat.  Realiz.  % 

SADT Externo  3.700  4.560  5.336  3.847  3.663  5.318  3.738  21.179  26.462  125% 

Total  3.700  4.560  5.336  3.847  3.663  5.318  3.738  21.179  26.462  125% 

Fonte: Relatório dos Setores, Argos. 
 

O diagnóstico por análises clínicas e imagem são métodos utilizados nas 

intervenções médicas e para realização de tratamento em ambientes hospitalares. Os 

exames tem importância relevante na prevenção e tratamento de doenças, pois a maioria 

das doenças não tem sinais e sintomas no seu início e o tratamento precoce, aumenta a 

chance no processo de cura. O Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime, 

oferece um serviço de imagem para realizar avaliação e diagnóstico do paciente, por 

meio de eletrocardiograma, radiologia e ultrassonografia. 

O IBGH afim de garantir a qualidade dos exames, segurança nos resultados e 

agilidade no tratamento, busca pela melhoria na qualificação dos médicos executores 

bem como nos equipamentos de alta tecnologia. 

No semestre de referência, conforme observa-se no gráfico abaixo, a unidade 

alcançou mais de 100% da meta pactuada em todos os meses, com exceção do mês de 

dezembro de 2019 (99% de alcance de meta). Importante destacar que, mesmo com a 

diminuição na quantidade de exames nos meses de novembro (104% de alcance de 

meta) e dezembro de 2019 (99% de alcance de meta), não houve impacto na meta 

pactuada mensalmente e semestralmente, obtendo assim um alcance acima de 100% 

da meta pactuada (125%) no semestre de avaliação.  
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Gráfico 10: Percentual de Alcance de Meta de SADT Externo 
 

 

 

3. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO – PARTE VARIÁVEL   
  

 O Contrato de Gestão estabelece que 10% do valor global do orçamento, 

denominado parte variável, estejam vinculados ao cumprimento de metas, relativas à 

avaliação da qualidade dos serviços apresentados.  

 O IBGH juntamente com a Direção da unidade vem trabalhando sistematicamente 

para um melhor alcance de meta. No que se refere as metas qualitativas no semestre, 

as mesmas são avaliadas trimestralmente, que compreende do período de 01 de 

setembro a 30 de novembro de 2019 e 01 de dezembro a 21 de fevereiro 2020. 

 Os resultados demonstrativos do cumprimento das metas de produção 

qualitativas são apresentadas a seguir. 

 

 

 

 

123%

144%

104% 99%

144% 140%

set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 Até 21 Fev/20

SADT Externo

% Alcance Meta 100% Variação até 10%



 

 

 

 

 
   

16 
 

3.1 Metas para Indicadores Qualitativos (01 de setembro a 30 de novembro de 

2019). 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

1. Taxa de Ocupação 
Hospitalar 

> 75%  78%  84%  75%  79%  105%  10 

2. Média de Permanência 
Hospitalar (dias) 

< 4  3,90  2,83  2,70  3,14  122  10 

3. Índice de Intervalo de 
Substituição (horas) 

< 17  24  12,24  19,2  18,48  91  9 

4. Taxa de Readmissão 
Hospitalar (29 dias) 

< 20%  1,86%  0,32%  2,14%  1,44%  193  10 

5. Percentual de Ocorrência 
de Glosas no SIH ‐ DATASUS 

< 1%  3%  3%  9%  5%  ‐300,00  0 

6. Percentual de Suspensão 
de Cirurgias Programadas 
por Condições Operacionais 

< 5%  0,8%  5,60%  1,62%  2,67%  147  10 

7. Taxa de Cesariana em 
Primíparas 

< 15%  100%  0,0%  0,0%  33%  35  0  

8. Percentual de APGAR de 
Recém‐nascidos Vivos 

> 7  10%  9% 
Não teve 
parto 

9,5%  136  10 

9. Taxa de Mortalidade 
Neonatal 

< 10,6%  0%  0%  0%  0%  200%  10 

 

1 - Taxa de Ocupação Hospitalar 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% Alcance 
de Meta 

Nota de 
Desempenho 

Taxa de Ocupação Hospitalar  > 75%  78%  84%  75%  79%  105%  10 

  

 Primeiramente vale lembrar que o HEELJ é unidade de porta aberta e regulada 

pelo Complexo Regulador Estadual onde foge da governabilidade do IBGH e unidade a 

demanda gerada na unidade.  

 No que se refere a Taxa de Ocupação, observa-se que a unidade superou a meta 

em todos os meses, com alcance 105% da meta pactuada no trimestre. 
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2 – Média de Permanência Hospitalar 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% Alcance 
de Meta 

Nota de 
Desempenho 

Média de Permanência 
Hospitalar (dias) 

< 4  3,90  2,83  2,70  3,14  122  10 

 Quanto a média de permanência, observa-se que a unidade alcançou a meta em 

todos os meses de referência com cumprimento de 122% da meta pactuada no 

trimestre.   

 

3 – Índice de Intervalo de Substituição (horas) 

 O IBGH juntamente com a Direção do HEELJ primando pela qualidade e melhoria 

dos serviços prestados bem como com o cumprimento das metas pactuadas em Contrato 

de Gestão, realizou análise do indicador de índice de intervalo de substituição devido ao 

alto índice apresentado mensalmente, observou inconsistência nos cálculos realizados 

com possíveis erros material na formula apresentada neste indicador.  

 Nota-se no 3º Termo Aditivo tem-se como cálculo para Índice de Intervalo de 

Substituição (horas) a seguinte formula: 

 

( (100 – Taxa de Ocupação Hospitalar) x Média de Permanência) 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 Vale esclarecer que ao utilizar o cálculo conforme 3º Termo Aditivo a unidade 

apresenta os seguintes percentuais: 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

Índice de Intervalo de 
Substituição (horas) 

< 17  1,1%  0,53%  0,9%  0,84  195%  10  

 Conforme observa-se na tabela acima, a unidade obteve alcance satisfatório com 

percentual maior que 100% no trimestre (195%). 
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Porém conforme orientação da SES, deve-se utilizar o seguinte cálculo: 

( (100 – Taxa de Ocupação Hospitalar) x Média de Permanência)  x 24 (horas) 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 Ao calcular o indicador multiplicando por 24 horas (fórmula acima), a unidade 

apresenta os seguintes percentuais:  

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

Índice de Intervalo de 
Substituição (horas) 

< 17  24  12,24  19,2  18,48  91  9 

  Considerando o cálculo multiplicando por 24 horas e considerando a meta 

pactuada neste Termo Aditivo de 75% de Taxa de Ocupação e 4 dias de média de 

permanência, observa-se que mesmo a unidade atingindo a meta para taxa de ocupação 

e média de permanência, não alcançará a meta pactuada para o índice de Intervalo de 

Substituição (horas) conforme observa-se abaixo: 

Fórmula: 

( (100 – Taxa de Ocupação Hospitalar) x Média de Permanência)  x 24 (horas) 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 

Resultado: 

( (100 – 75) x 4)  x 24 (horas)   =  32 

                                                       75 

 Diante disto, o IBGH juntamente com a Direção do HEELJ chama atenção para 

este indicador, onde solicita a esta Secretaria que reavalie e oriente qual o cálculo correto 

a ser utilizado bem como que seja revista a meta pactuada para este indicador, tendo 

em vista que a unidade poderá ser penalizada financeiramente, por erro material/cálculo 

e/ou formulas não previstas em contrato. 
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4 – Taxa de Readmissão Hospitalar 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

4. Taxa de Readmissão 
Hospitalar (29 dias) 

< 20%  1,86%  0,32%  2,14%  1,44%  193  10 

 No trimestre de referência foram registrados 11 pacientes readmitidos entre 0 e 

29 dias sendo, 05 em setembro, 01 em outubro e 05 em novembro. Observa-se que a 

unidade alcançou 193% da meta pactuada, o que demonstra uma alta qualificada. 

 

5 – Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH – DATASUS 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

Percentual de Ocorrência de 
Glosas no SIH ‐ DATASUS 

< 1%  3%  3%  8,46%  4,8%  ‐280,00  0 

 Tendo em vista a necessidade de acompanhamento das AIHs apresentadas e 

glosadas, o IBGH juntamente com a Direção do HEELJ, vem trabalhando de forma a 

minimizar a quantidade de glosas da unidade, desta forma, será realizado um fluxo 

interno para acompanhamento/monitoramento das AIHs junto ao setor de faturamento. 

 No trimestre de referência a unidade apresentou no SIH 709 AIHs sendo, 228 em 

setembro, 233 em outubro e 248 no mês de novembro. Já quanto as rejeitadas no SIH, 

houveram no trimestre 47 sendo 8 em setembro, 18 em outubro e 21 em novembro. 

No que se refere ao mês de setembro, das 08 AIHs rejeitas, 02 foram por períodos 

sobrepostos no estado, 3 por total de diárias superior ao período de internação e 3 por 

profissional não vinculado ao CNES. Esses últimos 6 prontuários foram corrigidos e 

reapresentados. Após mudança no fornecimento de numeração para AIHs por parte da 

SES, o faturamento da unidade enviou todos os laudos para aprovação da Secretaria 

Estadual de Saúde, o que ocasionou atraso nas correções. 

Já quanto ao mês de outubro, os 18 prontuários foram todos por períodos de 

internação sobrepostos no Estado, onde o sistema bloqueia devido a internação do 

mesmo paciente se sobrepôs à outra. 
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E em relação ao mês de novembro, das 21 AIH rejeitadas, 18 foram por períodos 

sobreposto no Estado, 02 foram por profissional não cadastrado no CNES, onde foram 

corrigidas e reapresentadas e 01 foi por agravo, porém não se sabe o motivo do agravo, 

não foi explícito na crítica.  

 Diante do exposto, o IBGH em conjunto com a unidade chama atenção para as 

justificativas apresentadas acima e solicita revisão do desconto aplicado para este 

indicador, tendo em vista que o alto índice de glosas não é devido à falta de 

gerenciamento por parte da unidade, mas que existe uma dificuldade em alterar o CID-

10 de referência/SISREG uma vez que a internação não esteja dentro do contexto 

especificado na AIH. 

 

6 – Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições 

Operacionais 

 Em relação a suspensão de cirurgias programadas, observa-se que mesmo com 

o aumento de suspensão de cirurgias no mês de outubro, não houve impacto negativo 

no alcance de meta trimestral, registrando um percentual de 147% da meta pactuada.  

 

7 – Taxa de Cesariana em Primíparas 

  No que se refere a Taxa de cesariana em primípara, vale lembrar primeiramente 

que o HEELJ não é maternidade e que atende gestantes em situação de urgência e 

emergência ou em período expulsivo, ou seja, não possui agendamento para realização 

de parto/cesariana. Diante do exposto, entende-se que todos os partos realizados no 

HEELJ são de demandas em caráter de urgência. 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

6. Percentual de Suspensão 
de Cirurgias Programadas 
por Condições Operacionais 

< 5%  0,8%  5,60%  1,62%  2,67%  147  10 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

7. Taxa de Cesariana em 
Primíparas 

< 15%  100%  0,0%  0,0%  33%  35  0 
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 Importante informar que no relatório mensal referente ao mês de setembro, foi 

informado 1 cesariana em primípara. O IBGH juntamente com a Direção da unidade 

retifica no relatório em questão a quantidade de cesarianas em primíparas, tendo em 

vista que no mês de setembro a unidade registrou 3 cesarianas e não 1 conforme foi 

informado no relatório mensal. Ainda informamos que as 3 cesarianas foram de caráter 

de urgência, levando em consideração o diagnóstico clínico, a conduta médica e o perfil 

da unidade, sendo: 

 Gestante 20 anos, a termo com feto em apresentação pélvica; 

 Gestante 20 anos, com 40 semanas, com diagnóstico de gravidez prolongada; 

 Gestante 16 anos, primigesta apresentando pós-datismo e oligodrâmnio com 

necessidade de interrupção da gestação. 

 Conforme Organização Mundial de Saúde – OMS, “a cesárea é uma intervenção 

efetiva para salvar a vida de mães e bebês, porém apenas quando indicada por motivos 

médicos”. Diante do exposto, pode-se observar a necessidade da realização de 

cesariana no período de referência.  

 Diante do exposto e sabendo que o desconto aplicado causa prejuízo para 

unidade, o IBGH juntamente com a Direção da unidade solicita revisão do desconto 

aplicado pelo não alcance de meta informada. 

 

8 – Percentual de APGAR de Recém-nascidos Vivos 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

8. Percentual de APGAR de 
Recém‐nascidos Vivos 

> 7  10,0%  9,0% 
Não teve 
parto 

9,5%  136  10 

 O índice de Apgar no 1º e 5º minuto representam a melhor escala de risco 

referente as condições clínicas do recém-nascido no momento do parto. Observa-se no 

trimestre de referência que a unidade ultrapassou a meta pactuada (136%), o que 

demonstra uma qualidade nos serviços prestados. 

 



 

 

 

 

 
   

22 
 

9 – Taxa de Mortalidade Neonatal 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Set/19  Out/19  Nov/19  Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

9. Taxa de Mortalidade 
Neonatal 

< 10,6%  0%  0%  0%  0%  200%  10 

 Observa-se na tabela acima que no trimestre de referência não houve nenhuma 

mortalidade neonatal, o que demonstra uma qualidade eficaz nos atendimentos 

prestados aos neonatos. 

  

3.2 Metas para Indicadores Qualitativos (01 de dezembro de 2019 a 21 de fevereiro 

de 2020) 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

1. Taxa de Ocupação 
Hospitalar 

> 75%  65,6%  75%  81,8%  74,1%  98,8%  9 

2. Média de Permanência 
Hospitalar (dias) 

< 4  2,52  2,74  2,85  2,68  114  10 

3. Índice de Intervalo de 
Substituição (horas) 

< 17  31,2  22,15  19,33  24,22  58  5 

4. Taxa de Readmissão 
Hospitalar (29 dias) 

< 20%  2,52%  2,9%  3,5%  2,90%  186%  10 

5. Percentual de Ocorrência 
de Glosas no SIH ‐ DATASUS 

< 1%  2%  7%  3,9%  4,50%  ‐250,00  0 

6. Percentual de Suspensão 
de Cirurgias Programadas 
por Condições Operacionais 

< 5%  4,26%  3,51%  6%  4,59%  108  10 

7. Taxa de Cesariana em 
Primíparas 

< 15%  0,0%   0,0%  0,0%  0,0%  200  10  

8. Percentual de APGAR de 
Recém‐nascidos Vivos 

> 7 
Não teve 
parto 

9,5%  8,5%  9%  128,57  10 

9. Taxa de Mortalidade 
Neonatal 

< 10,6%  0%  0%  0%  0%  200%  10 
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1 - Taxa de Ocupação Hospitalar 

 Conforme informado acima, o IBGH juntamente com a Direção da unidade reforça 

que o HEELJ é unidade de porta aberta e regulada pelo Complexo Regulador Estadual 

onde foge da governabilidade do IBGH e da unidade a demanda gerada na unidade.  

 No mês de dezembro houve uma diminuição na Taxa de Ocupação, com alcance 

de 65,6% da meta pactuada, conforme foi apresentado nas metas quantitativas, este foi 

um mês com baixa quantidade de internações/consultas. Essa diminuição pode estar 

relacionada ao período festivo, onde a procura pelo atendimento é menor.  

 Diante do exposto, o IBGH juntamente com a Direção da unidade chama atenção 

para as justificativas apresentadas tendo em vista que a unidade poderá sofre descontos 

financeiros, causando assim impacto negativo nos serviços prestados.  

 

2 – Média de Permanência Hospitalar 

 Quanto a média de permanência, observa-se que a unidade alcançou a meta em 

todos os meses de referência com cumprimento de 1114% da meta pactuada no 

trimestre.   

 

3 – Índice de Intervalo de Substituição (horas) 

 O IBGH juntamente com a Direção do HEELJ privando pela qualidade e melhoria 

dos serviços prestados bem como com o cumprimento das metas pactuadas em Contrato 

de Gestão, realizou análise do indicador de índice de intervalo de substituição devido ao 

alto índice apresentado mensalmente, observou inconsistência nos cálculos realizados 

com possíveis erros material na formula apresentada neste indicador. 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% Alcance 
de Meta 

Nota de 
Desempenho 

Taxa de Ocupação Hospitalar  > 75%  65,6%  75%  81,8%  74,1%  98,8%  9 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% Alcance 
de Meta 

Nota de 
Desempenho 

Média de Permanência 
Hospitalar (dias) 

< 4  2,52  2,74  2,78  2,68  114  10 



 

 

 

 

 
   

24 
 

 Conforme 3º Termo Aditivo tem-se como cálculo para Índice de Intervalo de 

Substituição (horas): 

( (100 – Taxa de Ocupação Hospitalar) x Média de Permanência) 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 Vale esclarecer que ao utilizar o cálculo conforme 3º Termo Aditivo a unidade 

apresenta os seguintes percentuais: 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

Índice de Intervalo de 
Substituição (horas) 

< 17  1,31%  0,91%  0,63%  0,95  194%  10  

 Conforme observa-se na tabela acima, a unidade obteve alcance satisfatório com 

percentual maior que 100% no trimestre (194%). 

 Porém conforme orientação da SES, deve-se utilizar o seguinte cálculo: 

( (100 – Taxa de Ocupação Hospitalar) x Média de Permanência)  x 24 (horas) 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 Ao calcular o indicador multiplicando por 24 horas (fórmula acima), a unidade 

apresenta os seguintes percentuais:  

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

Índice de Intervalo de 
Substituição (horas) 

< 17  31,2  22,15  19,33  24,22  58  5 

 Considerando o cálculo multiplicando por 24 horas e considerando a meta 

pactuada neste Termo Aditivo de 75% de Taxa de Ocupação e 4 dias de média de 

permanência, observa-se que mesmo a unidade atingindo a meta para taxa de ocupação 

e média de permanência, não alcançará a meta pactuada para o índice de Intervalo de 

Substituição (horas) conforme observa-se abaixo: 
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Fórmula: 

( (100 – Taxa de Ocupação Hospitalar) x Média de Permanência)  x 24 (horas) 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 

Resultado: 

( (100 – 75) x 4)  x 24 (horas)   =  32 

                                                       75 

 Diante disto, o IBGH juntamente com a Direção do HEELJ chama atenção para 

este indicador, onde solicita a essa Secretaria que oriente qual o cálculo correto a ser 

utilizado bem como que seja revista a meta pactuada para este indicador, tendo em vista 

que a unidade poderá ser penalizada financeiramente por uma meta com apresentação 

inviável. 

 

4 – Taxa de Readmissão Hospitalar 

 No trimestre de referência foram registrados 22 pacientes readmitidos entre 0 e 

29 dias sendo, 06 em dezembro, 09 em janeiro e 07 em fevereiro. Observa-se que a 

unidade alcançou 186% da meta pactuada, o que demonstra uma alta qualificada. 

 

5 – Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH – DATASUS 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

Percentual de Ocorrência de 
Glosas no SIH ‐ DATASUS 

< 1%  2%  7%  3,9%  4,5%  ‐250,00  0 

  

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

4. Taxa de Readmissão 
Hospitalar (29 dias) 

< 20%  2,52%  2,9%  3,5%  2,90%  186%  10 
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 Tendo em vista a necessidade de acompanhamento das AIHs apresentadas e 

glosadas, o IBGH juntamente com a Direção do HEELJ, vem trabalhando de forma a 

minimizar a quantidade de glosas da unidade, desta forma, será realizado um fluxo 

interno para acompanhamento/monitoramento das AIHs junto ao setor de faturamento. 

 No trimestre de referência a unidade apresentou no SIH 828 AIHs sendo, 257 em 

dezembro de 2019, 314 em janeiro e 257 no mês de fevereiro. Já quanto as rejeitadas 

no SIH, houveram no trimestre 37 sendo 4 em dezembro, 23 em janeiro e 10 em 

fevereiro. Vale informar que o mês de fevereiro foi considerado o mês fechado (01 a 29). 

 Se comparar o trimestre de referência (dezembro de 2019 a fevereiro de 2020) 

com o trimestre passado (setembro a novembro de 2019), observa-se que houve um 

aumento de aproximadamente 17% na quantidade de apresentações bem como houve 

uma diminuição de aproximadamente 46% de rejeição. 

 No que se refere ao mês de dezembro de 2019, das 04 glosas, 02 foram por 

profissionais não cadastrados no CNES, 01 por diária superior ao período de internação, 

foram reapresentadas e 01 por período sobreposto no Estado. 

 Já no mês de janeiro de 2020, das 23 glosadas, 01 foi devido a unidade não 

possuir o serviço, 04 por constar no banco de dados nacional (o que não deveria ocorrer 

porquê foram reapresentações), 09 por período sobreposto no Estado, 03 devido ao total 

de diárias ser superior ao período de internação e 01 por profissional não cadastrado no 

CNES, todas corrigidas e reapresentadas e 5 por solicitação de liberação por não 

informação do cartão SUS, onde o sistema bloqueia. 

 No mês de fevereiro das 10 glosadas, 08 foram por solicitação de liberação devido 

o paciente não informar cartão do SUS e saída por evasão, 01 por diária superior ao 

período de internação, todas foram corrigidas e reapresentadas e 01 por período 

sobreposto no Estado (não reapresentada). 

Diante do exposto, o IBGH em conjunto com a unidade chama atenção para as 

justificativas apresentadas acima e solicita revisão do desconto aplicado para este 

indicador, tendo em vista que a unidade vem apresentando melhora nas apresentações 

bem como o alto índice de glosas não depender somente do gerenciamento por parte da 

unidade. 
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6 – Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições 

Operacionais 

 No que se refere a suspensão de cirurgias programas, mesmo a unidade ter 

alcançado a meta no trimestre, alcance superior a 100%, vale informar que nos relatórios 

mensais, foram consideradas suspensão de cirurgias por motivos clínicos, tendo em 

vista que não se considera como cálculo de suspensão de cirurgias os cancelamentos 

por motivos clínicos, sendo: 

 Dezembro foram informadas 04 suspensões sendo 02 por alteração clínica do 

paciente e 02 por condições operacionais, corresponde há 2,12% da meta 

pactuada e não 4,26% conforme informado no relatório mensal; 

 Janeiro houveram 4 suspensões sendo 03 por motivos clínicos e 01 cancelada a 

pedido do paciente, representando assim 0% de suspensão/mês e não 3,51 

conforme informado no relatório mensal; 

 Fevereiro considerando os 21 dias do mês, conforme 3º Termo Aditivo, a unidade 

não apresentou nenhuma suspensão de cirurgias, representando 0% de 

suspensão/mês e não 6% conforme informado no relatório mensal. 

 Ainda se comparado com o trimestre anterior (setembro a novembro de 2019), 

observa-se que no trimestre de referência houve uma diminuição na quantidade de 

cancelamentos por motivos operacionais. 

 

7 – Taxa de Cesariana em Primíparas 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

6. Percentual de Suspensão 
de Cirurgias Programadas 
por Condições Operacionais 

< 5%  4,26%  3,51%  6%  4,59%  108  10 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

7. Taxa de Cesariana em 
Primíparas 

< 15%  0,0%   0,0%  0,0%  0,0%  200  10  
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 Observa-se na tabela acima que no trimestre de referência não houve nenhuma 

cesariana em primíparas, com alcance de mais de 100% da meta pactuada no trimestre. 

 

8 – Percentual de APGAR de Recém-nascidos Vivos 

 O índice de Apgar no 1º e 5º minuto representam a melhor escala de risco 

referente as condições clínicas do recém-nascido no momento do parto. Observa-se no 

trimestre de referência que a unidade ultrapassou a meta pactuada (127%), o que 

demonstra uma qualidade nos serviços prestados. 

 

9 – Taxa de Mortalidade Neonatal 

 Observa-se na tabela acima que no trimestre de referência não houve nenhuma 

mortalidade neonatal, o que demonstra uma qualidade eficaz nos atendimentos 

prestados aos neonatos. 

No que se refere as metas quantitativas, vale destacar que a unidade obteve 

alcance satisfatório em todos os indicadores no semestre de referência. Já quanto as 

metas qualitativas, o IBGH juntamente com a Direção do HEELJ chama atenção para os 

indicadores de índice de intervalo de substituição e percentual de ocorrências de glosas 

do trimestre que compreende de setembro a novembro e a taxa de ocupação, índice de 

intervalo de substituição  

 

 

 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

8. Percentual de APGAR de 
Recém‐nascidos Vivos 

> 7 
Não teve 
parto 

9,5%  8,5%  9%  128,57  10 

INDICADORES DE 
DESEMPENHO 

META  Dez/19  Jan/20 
Até 21 de 
Fev/20 

Média 
% em 

Relação 
Meta 

Nota de 
Desempenho 

9. Taxa de Mortalidade 
Neonatal 

< 10,6%  0%  0%  0%  0%  200%  10 
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4. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO 

USUÁRIO 

  A Pesquisa de Satisfação do Usuário tem como objetivo, registrar a opinião do 

usuário no momento da alta hospitalar, sobre o atendimento do hospital, afim de avaliar 

a percepção de qualidade do serviço prestado aos pacientes ou acompanhantes. Em 

todos os meses são realizadas a pesquisa de satisfação do usuário, por meio de 

questionário específico, abrangendo 10% do total de pacientes, em cada área de 

internação, e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório. A meta 

a ser atingida é o envio do relatório até o dia 10 do mês, imediatamente subsequente.  

 No semestre de referência, a unidade apresentou uma média de 91,43% de 

resolução das queixas recebidas, cumprindo a meta que é de 80%. Já quanto ao Índice 

de Satisfação do Usuário, apresentou média de 95,99%.        
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5. RECURSOS FINANCEIROS 
 
 

 
Tabela 7 – Fluxo de Caixa:    
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Os Recursos financeiros disponibilizados pela SES/GO afim de custear as 

despesas do Contrato de Gestão N.004/2014 SES/GO, totalizaram um montante de 

R$ 14.618.347,03 (quatorze milhões, seiscentos e dezoito reais mil, trezentos e quarenta 

e sete reais e três centavos).  

A unidade possuía um saldo anterior de R$ 1.123.484,59 (um milhão, cento e vinte 

e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).  

O custo total com despesas de pessoal, materiais e serviços da Unidade foram de 

R$ 15.814.972,97 (quinze milhões, oitocentos e quatorze mil, novecentos e setenta e 

dois reais e noventa e sete centavos).  
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6. CONCLUSÃO 

 

O HEELJ, unidade hospitalar de urgência/emergência, realiza atendimento por 

demanda espontânea e regulada pelo Complexo Regulador Estadual, durante as 24 

horas por dia. 

 No semestre de referência a unidade realizou 1.591 saídas hospitalares com 

alcance de 109% da meta pactuada. Já quanto aos procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais/cirurgias eletivas, a unidade realizou um total de 1.655 procedimentos 

obtendo um alcance de 96% da meta. 

 Em relação aos atendimentos ambulatoriais, a unidade registrou 7.153 

atendimentos com alcance superior ao pactuado no CG, atingindo um percentual de 97% 

da meta. 

 A unidade disponibiliza de exames de SADT externo, sendo registrado um total 

de 26.462 exames, alcançando um índice de 125% do pactuado no CG. 

No que se refere a Satisfação do Usuário, a unidade obteve um índice de 95,99% 

de satisfação e 91,43% de resolução das queixas recebidas.  
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